
Ao receber sua 
folha de 

respostas, 
marque, 

imediatamente, 
no campo 

indicado, o tipo 
de prova que 
você recebeu 
(A), conforme 
modelo acima. 
Esta marcação 
é obrigatória e 
a sua ausência 
ou a marcação 
de mais de um 

campo 
implicará a 
anulação da 
sua prova.

?Verifique se este caderno contém 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, com 5 

(cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva, e a 

prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja 

incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências 

cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

?No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você 

estão corretas.

?Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva. Na duração das 

provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação — que será feita no 

decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas e da folha de texto definitivo.

?Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.

?É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 

e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.

?Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar sua folha de 

respostas e sua folha de texto definitivo e retirar-se da sala.

?Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos 

do início das provas.

?Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua 

prova.

?Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente 

assinada e sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.

?A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na 

folha de respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação das suas provas.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – GDF

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

PAPILOSCOPISTA
POLICIAL

 (101)

Concurso Público

Provas Objetiva e Discursiva

INSTRUÇÕES

A B C D

A
TIPO

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço

apropriado de sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘O tempo é o mais sábio dos conselheiros.’’
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para responder às questões de 1 a 7. 
 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

31 

 

 

34 

 

 

37 

 

 

40 

 

 

A existência do poder executivo, legislativo e 

judiciário é uma ideia aparentemente bastante velha no 

direito constitucional. Na verdade, trata-se de uma ideia 

recente que data mais ou menos de Montesquieu. Na alta 

Idade Média não havia poder judiciário. Não havia poder 

judiciário autônomo, nem mesmo poder judiciário nas mãos 

de quem detinha o poder das armas, o poder político. 

A acumulação da riqueza e do poder e a constituição 

do poder judiciário nas mãos de alguns é um mesmo 

processo que vigorou na alta Idade Média e alcançou seu 

amadurecimento no momento da formação da primeira 

grande monarquia medieval. Nesse momento, apareceram 

coisas totalmente novas. Aparece uma justiça que não é 

mais contestação entre indivíduos e livre aceitação por esses 

indivíduos de um certo número de regras de liquidação, mas 

que, ao contrário, vai-se impor do alto aos indivíduos, aos 

oponentes, aos partidos. 

Aparece, ainda, um personagem totalmente novo: o 

procurador, que se vai apresentar como o representante do 

soberano, do rei ou do senhor, como representante de um 

poder lesado pelo único fato de ter havido um delito ou um 

crime. O procurador vai dublar a vítima, vai estar por trás 

daquele que deveria dar a queixa, dizendo: “Se é verdade 

que este homem lesou um outro, eu, representante do 

soberano, posso afirmar que o soberano, seu poder, a ordem 

que ele faz reinar, a lei que ele estabeleceu foram 

igualmente lesados por esse indivíduo. Assim, eu também 

me coloco contra ele”. 

Uma noção absolutamente nova aparece: a de 

infração. A infração não é um dano causado por um 

indivíduo contra outro; é uma ofensa ou lesão de um 

indivíduo à ordem, ao Estado, à lei, à sociedade, à 

soberania, ao soberano. Há ainda uma última invenção tão 

diabólica quanto a do procurador e a da infração: o Estado 

— ou melhor, o soberano — é não somente a parte lesada, 

mas também a que exige reparação. Quando um indivíduo 

perde o processo, é declarado culpado e deve ainda 

reparação a sua vítima. Entretanto, vai-se exigir do culpado 

não só a reparação do dano feito, mas também a reparação 

da ofensa que cometeu contra o soberano, o Estado, a lei. 

 
Michel Foucault. A verdade e as formas jurídicas. 3.ª ed. Rio de 

Janeiro: Nau Editora, 2002 (com adaptações). 

 

 

QUESTÃO 1 ________________________________  

 

No que se refere à realização e à interpretação do sujeito 

das orações que compõem o texto, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Seria mantida a correção gramatical do período caso o 

pronome “eu”, em ambas as ocorrências, às linhas 24 

e 27, fosse suprimido. 

(B) O sujeito da oração iniciada por “é declarado” (linha 

37), que está elíptico, refere-se a “um indivíduo” 

(linha 36). 

(C) O sujeito da oração que inicia o segundo período do 

primeiro parágrafo está elíptico e se refere à ideia 

expressa no período anterior. 

(D) O referente do sujeito da oração iniciada por 

“alcançou” (linha 10) é “A acumulação da riqueza e do 

poder e a constituição do poder judiciário nas mãos de 

alguns” (linhas 8 e 9). 

(E) A oração iniciada por “Se é verdade” (linha 23) não 

tem sujeito. 

QUESTÃO 2 ________________________________  
 

No texto, o pronome 

 

(A) “este”, em “este homem” (linha 24), indica alguém 

presente no momento da fala do procurador.  

(B) “sua” (linha 38) foi empregado no sentido de posse, 

significando que o indivíduo que perde o processo é 

dono da vítima. 

(C) “se” (linha 19) exerce a função de complemento da 

forma verbal “vai” (linha 19). 

(D) aquele, em “daquele” (linha 23), retoma “a vítima” 

(linha 22). 

(E) “ele”, em suas três ocorrências, às linhas 26 e 28, 

possui o mesmo referente.   

 

 

QUESTÃO 3 ________________________________  

 

Acerca dos sinais de pontuação empregados no texto, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) As aspas foram empregadas para realçar a 

importância do trecho por elas isolado, dando-lhe 

destaque. 

(B) Os dois pontos foram empregados no texto com a 

mesma função em todas as ocorrências, às linhas 18, 

23, 29 e 34.  

(C) A inserção de uma vírgula logo após “recente” (linha 

4) prejudicaria a correção gramatical e a coerência do 

texto. 

(D) A supressão da vírgula empregada logo após “queixa” 

(linha 23) alteraria o sentido original do texto, 

deixando-o, ainda, menos claro. 

(E) As vírgulas, no trecho “o soberano, o Estado, a lei” 

(linha 40) foram empregadas para separar palavras 

sinônimas. 

 

 

QUESTÃO 4 ________________________________  

 

No texto, o vocábulo 

 

(A) “dublar” (linha 22) foi empregado em sentido 

conotativo. 

(B) “perde” (linha 36) é sinônimo de ficar sem a posse. 

(C) “constituição” (linha 8) foi empregado no sentido de 

ordenação, estatuto, regra. 

(D) “personagem” (linha 18) é sinônimo de protagonista. 

(E) “procurador” (linha 19) foi empregado no sentido de 

aquele que procura algo. 

 

 

QUESTÃO 5 ________________________________  

 

No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do 

texto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É facultativo o emprego do acento indicativo de crase 

em “a sua vítima” (linhas 37 e 38). 

(B) O deslocamento da partícula “se”, em “vai-se exigir” 

(linha 38), para imediatamente após “exigir” – 

escrevendo-se vai exigir-se – prejudicaria a correção 

gramatical do período. 

(C) Em “A acumulação da riqueza e do poder e a 

constituição do poder judiciário nas mãos de alguns” 

(linhas 8 e 9), a conjunção “e” liga, em ambas as 

ocorrências, termos que exercem a função sintática de 

complemento nominal. 

(D) Na linha 13, o vocábulo “justiça” constitui o núcleo do 

complemento da forma verbal “Apareceu”. 

(E) O vocábulo “culpado”, pertence em ambas as 

ocorrências, à linha 37 e à linha 38, à mesma classe 

de palavras. 
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QUESTÃO 6 ________________________________  
 

Considerando o emprego das preposições no texto, assinale 

a alternativa correta. 
 

(A) Em “tão diabólica quanto a do procurador e a da 

infração” (linhas 33 e 34), a preposição de, em ambas 
as ocorrências, veicula uma ideia de posse. 

(B) O emprego da preposição “contra”, em “contra o 

soberano, o Estado, a lei” (linha 40), é exigido pela 
presença do substantivo “ofensa” (linha 39). 

(C) A preposição de, em “do alto” (linha 16), veicula uma 

ideia de origem e introduz um termo com função de 
adjunto. 

(D) A preposição por, tanto em “pelo único fato [...]” 

(linha 21) quanto em “por esse indivíduo” (linha 27), 
introduz termos que exercem a mesma função 

sintática. 

(E) O termo “de um indivíduo” (linhas 31 e 32) denota, 
graças à presença da preposição “de”, o paciente da 

ação denotada pelo substantivo “lesão” (linha 31). 

 
 

QUESTÃO 7 ________________________________  

 
Manteria a correção gramatical e o sentido original do texto 

a substituição de 

 
(A) 'Se' (linha 23) por Caso. 

(B) “Quando” (linha 36) por No instante em que. 

(C) “vigorou” (linha 10) por esteve em vigência. 
(D) “ter havido” (linha 21) por que existiu. 

(E) “dar a queixa” (linha 23) por queixar-se. 

 
 

Texto para responder às questões 8 e 9. 

 
Quando, em 3 de outubro de 1897, as tropas federais 

entraram em Canudos para o ataque final, Antônio 

Conselheiro já não estava à frente de seus fiéis. Havia 
falecido em 22 de setembro. A causa da morte não foi bem 

esclarecida, mas bem pode ter sido aquilo que na região era 

conhecido como “caminheira”, diarreia. Uma prosaica e 
deprimente condição que vitimava, e ainda vitima, milhares 

de brasileiros, e que está ligada à má higiene dos alimentos 

e à deficiente qualidade da água. 
O cadáver foi desenterrado e decapitado, mas a 

cabeça não foi, como a de Tiradentes, exibida em público 

para escarmento da população. Não, esses tempos já 
haviam passado, mas foi enviada a um cientista, para ser 

estudada: era preciso descobrir o que havia ali, que poder 

misterioso — capaz de mobilizar multidões — residira 
naquele cérebro. Medir e estudar crânios era uma obsessão 

de uma época muito influenciada pela teoria do “criminoso 

nato”, cujas características manifestar-se-iam no tipo da 
face e na conformação do crânio. 

 
Moacyr Scliar. Saturno nos trópicos. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

 

QUESTÃO 8 ________________________________  
 

Conclui-se do texto que 

 
(A) se acreditava que o poder de liderança de Antônio 

Conselheiro advinha de um poder sobrenatural, divino, 

que apenas um cientista poderia esclarecer. 
(B) houve uma época em que se achava que apenas 

olhando para alguém, dadas as características de sua 

face, seria possível reconhecer se esse alguém era um 

criminoso. 
(C) Antônio Conselheiro, antes de morrer, colocava-se à 

frente de seus fiéis, servindo-lhes como escudo 

humano, para protegê-los. 
(D) a cabeça de Tiradentes foi exibida em público com o 

objetivo de servir de lição àqueles que porventura 

quisessem adotar suas ideias. 
(E) a população de Canudos vivia em condições que 

propiciavam o aparecimento de doenças físicas e 

mentais, como a diarreia e a depressão. 

QUESTÃO 9 ________________________________  

 

Seja quanto ao tipo, seja quanto ao gênero, o texto 

apresentado tem caráter predominantemente  

 

(A) descritivo. 

(B) argumentativo. 

(C) narrativo. 

(D) instrucional. 

(E) informativo. 

 

 

QUESTÃO 10 _______________________________  

 

Com base no disposto no Manual de Redação da Presidência 

da República, é correto afirmar que, em um memorando 

enviado por um papiloscopista policial ao diretor do Instituto 

de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, deve-se 

empregar 

 

(A) o local, por extenso, além da data, em formato 

numérico, como, por exemplo: Brasília, 30/4/2015. 

(B) a expressão Ao Sr. Diretor do Instituto de 

Identificação, como destinatário. 

(C) Atenciosamente, como fecho do documento. 

(D) o vocativo Excelentíssimo Senhor Diretor. 

(E) a expressão Sua Excelência, como forma de 

tratamento.  

 

 

QUESTÃO 11 _______________________________  

 

A região integrada de desenvolvimento do Distrito 

Federal (DF) e entorno (RIDE/DF) é uma região integrada 

de desenvolvimento econômico criada pela Lei 

Complementar n.º 94, de 19 de fevereiro de 1998, e 

regulamentada pelo Decreto n.º 7.469, de 4 de maio de 

2011, para efeitos de articulação da ação administrativa da 

União, dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito 

Federal. 

 

Internet: <www.sudeco.gov.br>. Acesso em 18/4/2015.  

 

A respeito dos aspectos políticos, econômicos, ambientais e 

humanos da área compreendida pela RIDE, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Na periferia goiana, a iniciativa estatal repetiu, a partir 

de meados da década de 1970, o polinucleamento 

urbano que se verifica no interior do Distrito Federal, 

com o surgimento de novos núcleos de povoamento. 

(B) Urge buscar soluções para o uso compartilhado e 

racional da água pela população que compõe a RIDE, 

com especial atenção às represas que cumprem o 

papel de divisoras entre o Distrito Federal e Goiás, 

como a Barragem do Descoberto, a de Corumbá IV e a 

de Serra da Mesa. 

(C) 19 municípios de Goiás, 2 de Minas Gerais e 33 do 

Distrito Federal integram a RIDE. 

(D) Não sendo uma unidade limítrofe com Minas Gerais, o 

Distrito Federal mantém com aquele estado relações 

econômicas bem menos intensas que as que 

estabelece com o estado de Goiás. 

(E) A cada ano, constata-se que a população do Distrito 

Federal teve um incremento superior à média 

nacional, situação que também se verifica com o 

contingente populacional de diversos municípios do 

entorno. 

PR
OVA

 A
PL

IC
AD

A

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_integrada_de_desenvolvimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_integrada_de_desenvolvimento_econ%C3%B4mico
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QUESTÃO 12 _______________________________  

 

Dados do produto interno bruto (PIB) trazem o DF 

como sétima economia do país. 

 
Internet: <www.codeplan.df.gov.br>. Acesso 

em 26/4/2015 (com adaptações). 

 

Com relação à economia do Distrito Federal e a temas 

correlatos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Mesmo com uma das maiores economias do país, 

Brasília ainda carece de infraestrutura em saneamento 

básico. Assim, inexistem núcleos urbanos no Distrito 

Federal que contem com cobertura total de 

abastecimento de água potável. 

(B) Assim como ocorre nos municípios mineiros e goianos 

da RIDE, a população total ocupada do Distrito Federal 

é, em sua maior parte, composta por homens. 

(C) Entre as unidades da federação que compõem a região 

Centro-Oeste, o Distrito Federal é a que possui o 

maior PIB em valores absolutos. 

(D) A renda per capita mensal no Distrito Federal tem se 

mantido como a segunda maior do país, superada 

apenas pela renda per capita mensal do estado de São 

Paulo, em função de ser essa a maior economia entre 

as unidades da federação. 

(E) Quanto à distribuição da economia da RIDE pelos 

diversos setores de atividade, destaca-se o 

secundário, seguido pelo terciário e, em último plano, 

o primário. 

 

 

QUESTÃO 13 _______________________________  

 

A interminável discussão sobre se no Brasil devemos 

ou não baixar a idade de responsabilidade criminal de 

dezoito para dezesseis anos é, naturalmente, um assunto 

complexo, sobre o qual se debruçam juristas, policiais, 

integrantes do Ministério Público, organizações de direitos 

humanos, psicólogos e todo um elenco de estudiosos de 

diversos setores. [...] Nesse terreno, como em tantos 

outros, deixamos de levar em conta o exemplo de países 

muito mais avançados que o nosso, inclusive no respeito aos 

direitos humanos. 

 

Internet: <veja.abril.com.br>. Acesso em 21/4/2015 (com adaptações). 

 

A respeito do projeto que prevê mudanças na questão da 

maioridade penal, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Assim como prevê o projeto em tela, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) determina a prisão do 

menor infrator até a idade máxima de 25 anos, 

diferenciando-se este daquele apenas na idade mínima 

para a criminalização. 

(B) Em rede social, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

publicou, no mês de fevereiro último, artigo em defesa 

da redução da maioridade penal no qual sua posição 

era explicitada. 

(C) Trata-se de alteração de artigo da Constituição Federal 

de 1988 (CF) inserida nas disposições transitórias por 

se relacionar à questão referente aos direitos e às 

garantias fundamentais do cidadão. 

(D) Órgãos como a Unicef e a CNBB estão entre os que 

defendem o projeto de redução da maioridade penal 

para dezesseis anos de idade.  

(E) Segundo alguns de seus críticos, tal projeto despreza 

o fato de que o sistema prisional brasileiro, como um 

todo, não tem conseguido cumprir o papel de 

ressocialização do criminoso. Argumentam, ainda, que 

a questão da maioridade penal seria cláusula pétrea 

da CF. 

QUESTÃO 14 _______________________________  
 

Em relação ao editor de texto BrOffice Writer, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Em um documento, podem ser inseridos links, por 

meio de ícones, relacionados a diversos tipos de 

arquivos. Entretanto não é permitido inserir um ícone 

contendo um link para um arquivo de mídia. 

(B) O Quadro Flutuante é um recurso de visualização, mas 

não de edição, de um documento dentro de outro 

documento por meio da inserção de uma “janela” no 

documento atual. 

(C) É possível inserir uma figura como plano de fundo de 

um parágrafo específico de um determinado 

documento. 

(D) Por ser incompatível com o ambiente Windows, não 

pode ser instalado neste sistema operacional, uma vez 

que ele é um produto específico do ambiente Linux. 

(E) Para mudar a orientação de uma página de Retrato 

para Paisagem, o usuário deve acessar o menu 

Arquivo e, em seguida, escolher a opção Configurar 

Página. 

 

 

QUESTÃO 15 _______________________________  

 

Uma das características que podem ser observadas no 

programa de navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais 

recente, é a navegação dentro de uma página sem a 

utilização do mouse. Esse recurso é conhecido como Caret 

Browsing (navegação por cursor) e utiliza as teclas de setas 

 para percorrer a página e as demais teclas para 

selecionar um texto. Este recurso pode ser habilitado ou 

desabilitado utilizando a(s) tecla(s) 

 

(A) 
 + . 

(B) 
 + . 

(C) 
 + . 

(D) 
. 

(E) 
. 

 

 

QUESTÃO 16 _______________________________  

 

Acerca das noções básicas dos softwares de edição de 

imagem Corel Draw e Adobe Photoshop, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Embora o Photoshop seja um software poderoso de 

edição de imagens, ele não salva as imagens no 

formato TIFF por considerar que este formato não 

atende aos padrões de resolução exigidos. 

(B) No Photoshop, caso se deseje adicionar um efeito de 

spray a uma imagem, o usuário poderá fazer uso da 

ferramenta Aerógrafo. 

(C) Uma foto criada no Corel Draw não pode ser editada 

no Adobe Photoshop, em função de o Adobe 

Photoshop não reconhecer imagens vetoriais. 

(D) As dimensões máximas, por figura, permitidas no 

Photoshop são de 25.000 por 25.000 pixels. 

(E) A opção retangular, da ferramenta Marca de Seleção 

do Photoshop, permite selecionar e cortar regiões da 

figura em formatos ovais, circulares e retangulares. 
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QUESTÃO 17 _______________________________  

 

Dos 200 papiloscopistas aprovados no concurso, 120 são 

homens e 80 são mulheres. Dos 200, sabe-se que 130 são 

bacharéis em química, 100 são bacharéis em física e 60 têm 

as duas formações. Das mulheres, 40 são bacharéis em 

química, 30 são bacharéis em física e 15 têm as duas 

formações. Nesse caso, é correto afirmar que a quantidade 

de papiloscopistas homens que não têm nenhuma dessas 

duas formações é igual a 

 

(A) 1. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

(E) 5. 

 

 

QUESTÃO 18 ___________________________________  

 

Entre 15 papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal 

(PCDF) previamente selecionados, 8 homens e 7 mulheres, 

serão escolhidos 5, 3 homens e 2 mulheres, para proceder a 

estudo visando ao aprimoramento do sistema de 

identificação de pessoas. Nesse caso, a quantidade de 

maneiras distintas de se escolher esses 5 papiloscopistas é 

 

(A) inferior a 800. 

(B) superior a 800 e inferior a 1.000. 

(C) superior a 1.000 e inferior a 1.200. 

(D) superior a 1.200 e inferior a 1.400. 

(E) superior a 1.400. 

 

 

QUESTÃO 19 _______________________________  

 

Considerando os conceitos básicos de lógica, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Se A e B forem proposições falsas, então 

A˅B↔(¬A)˄(¬B) é verdadeira. 

(B) Se R é o conjunto dos números reais, então a 

proposição (∀x)(x∈R)(∃y)(y∈R)(x + y = 0) é valorada 

como falsa. 

(C) Se A, B, C e D forem proposições simples e distintas, 

então a tabela verdade da proposição (A˄B)↔(C˅D) é 

inferior a 15. 

(D) A proposição “Se 3 + 2 = 6, então o mosquito da 

dengue é inofensivo” é valorada como verdadeira. 

(E) Se A, B e C forem proposições valoradas como 

verdadeiras, então (¬A)→[(¬B)˅C] é falsa. 
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QUESTÃO 20 _______________________________  
 
Em relação à gestão de pessoas, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O managerial grid é uma tecnologia que representa a 

interação entre a preocupação com a produção e a 
preocupação com as pessoas. Com base nessas duas 
dimensões, é estabelecida uma grade na qual o eixo 
horizontal do grid representa a produção e o eixo 
vertical representa as pessoas. Estilo 9.1 no 
managerial grid indica eficiência nas operações e 

interferência mínima de elementos humanos. 
(B) Na hierarquia das necessidades de Maslow, as 

necessidades estão organizadas em uma pirâmide 
conforme a importância e a influência no 
comportamento humano. As necessidades de estima 
estão relacionadas com associação, participação e 
aceitação por parte dos colegas. 

(C) O processo de seleção de pessoal é um conjunto de 
técnicas e procedimentos que visa a atrair candidatos 
potencialmente qualificados e capazes de ocupar 
cargos dentro da organização. 

(D) Na base para a seleção de pessoas, está a coleta de 
informações sobre o cargo. Uma das maneiras 
estabelecidas no arrolamento de informações sobre o 
cargo é a técnica dos incidentes críticos, que consiste 
no levantamento dos aspectos intrínsecos e 
extrínsecos que o cargo exige do seu ocupante. 

(E) As equipes, assim como as pessoas, desenvolvem 
estilos específicos para lidar com os conflitos. Os 
estilos de administrar conflitos podem ser classificados 
por meio das dimensões assertiva e cooperativa. O 
estilo de acomodação reflete um baixo grau de 
cooperação e um alto grau de assertividade. Este 
estilo funciona mais bem quando se busca manter a 
harmonia. 

 
 
QUESTÃO 21 _______________________________  
 
No que se refere à organização e a sistema e métodos em 
administração, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os princípios de estudo do arranjo físico estabelecem 

que os padrões devem ser adequados às necessidades 
de trabalho e de conforto dos funcionários lotados na 
unidade organizacional e que as unidades 
organizacionais que possuem funções similares e 
correlacionadas devem ser afastadas umas das outras. 

(B) As áreas funcionais-fins congregam as funções e 
atividades que proporcionam os meios para que haja a 
transformação de recursos em produtos e sua 
colocação no mercado. Podem ser desse tipo, para 
uma empresa industrial e comercial qualquer, as 
seguintes áreas funcionais: administração financeira, 
administração de materiais, administração de recursos 

humanos e administração de serviços. 
(C) A descentralização consiste na distribuição do poder 

decisório nos níveis hierárquicos, resultando em uma 
menor concentração deste poder na alta administração 
da empresa. Existem algumas diferenças entre 
descentralização e delegação: enquanto a primeira 
tem uma abordagem mais informal e está ligada à 
pessoa, a última tem abordagem mais formal e está 
ligada ao cargo. 

(D) Normalmente as empresas que utilizam a 
departamentalização por clientes procuram agrupar, 
em unidades organizacionais (centros de custos e de 
resultados), os recursos necessários a cada etapa de 
um processo produtivo, resultando em melhor 
coordenação e avaliação de cada uma de suas partes, 
bem como do processo total. 

(E) Análise estruturada de sistemas é uma técnica que 
consiste em construir, graficamente, um modelo lógico 
para o sistema de informações gerenciais que permita 
que os usuários e analistas de sistemas, organização e 
métodos encontrem uma solução clara e única para o 
sistema, transmitindo as reais necessidades dos 
usuários. 

QUESTÃO 22 _______________________________  

 

De acordo com a legislação vigente a respeito da PCDF, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) Entre os cargos existentes na Polícia Civil do Distrito 

Federal, somente o de delegado de polícia é 

considerado típico de Estado. 

(B) Assim como para o ingresso no cargo de 

papiloscopista policial, o ingresso no cargo de perito 

criminal exige diploma de curso superior completo em 

qualquer área do conhecimento humano. 

(C) Papiloscopista policial, perito criminal, perito  

médico-legista, agente de polícia, escrivão de polícia, 

agente policial de custódia e delegado de polícia 

compõem a carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. 

(D) As classes do cargo de papiloscopista policial são três, 

quais sejam, a terceira, a segunda e a especial, sendo 

a terceira classe a de ingresso no cargo. 

(E) O cargo de Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito 

Federal é privativamente ocupado por delegado de 

polícia do Distrito Federal integrante da classe 

especial. 

 

 

QUESTÃO 23 ___________________________________  

 

O regime jurídico dos deveres, das transgressões e das 

penas disciplinares previsto na Lei n.º 4.878/1965 rege o 

policial civil do Distrito Federal. Considerando essa 

informação, assinale a alternativa que apresenta 

transgressão disciplinar punida com pena de demissão 

prevista na mencionada lei.  

 

(A) Praticar ato que importe em escândalo ou que 

concorra para comprometer a função policial e manter 

relações de amizade ou exibir-se em público com 

pessoas de notórios e desabonadores antecedentes 

criminais, sem razão de serviço. 

(B) Simular doença para esquivar-se do cumprimento de 

obrigação. 

(C) Deixar, habitualmente, de saldar dívidas legítimas. 

(D) Promover manifestações contra atos da administração 

ou movimentos de apreço ou desapreço a quaisquer 

autoridades. 

(E) Receber propinas, comissões, presentes ou auferir 

vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, 

sob qualquer pretexto, em razão das atribuições que 

exerce. 

 

 

QUESTÃO 24 ___________________________________  

 

Conforme o Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo 

Decreto n.º 30.490/2009 do Distrito Federal, assinale a 

alternativa que apresenta atribuição do papiloscopista 

policial. 

 

(A) Investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam 

caracterizar infrações penais. 

(B) Certificar as atividades cartorárias realizadas. 

(C) Efetuar exames documentoscópicos e grafotécnicos. 

(D) Realizar pesquisas laboratoriais com reagentes para 

revelação de impressões e fragmentos. 

(E) Realizar pesquisas e perícias microscópicas e 

identificação veicular. 
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QUESTÃO 25 _______________________________  

 

Quanto ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, à 

federação brasileira e aos direitos e às garantias 

fundamentais, é correto afirmar que 

 

(A) a federação brasileira se compõe dos seguintes entes 

federativos: União, estados, Distrito Federal, 

municípios e territórios. 

(B) a decretação de interceptação telefônica nem sempre 

se sujeita à reserva de jurisdição. 

(C) são chamados de princípios constitucionais impassíveis 

aqueles que autorizam a requisição da intervenção 

federal por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). 

(D) cabe ao Congresso Nacional autorizar o presidente da 

República a se ausentar do país quando a ausência 

exceder a quinze dias, sob pena de perda do cargo. 

(E) se admite o direito de secessão no Brasil. 

 

 

QUESTÃO 26 _______________________________  

 

Com base no disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal, é 

correto afirmar que 

 

(A) é garantida a independência funcional aos integrantes 

das categorias de delegado de polícia, perito criminal e 

médico-legista. 

(B) o Palácio do Buriti é a sede do governo do Distrito 

Federal. 

(C) são símbolos do Distrito Federal a bandeira, o hino, o 

mascote e o brasão. 

(D) os Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de 

Identificação compõem a estrutura administrativa da 

PCDF e seus dirigentes são escolhidos ad nutum pelo 

Diretor da PCDF. 

(E) as atividades desenvolvidas nos Institutos de 

Criminalística, de Medicina Legal e de Identificação são 

consideradas de natureza onírica. 

 

 

QUESTÃO 27 _______________________________  

 

Acerca do processo legislativo, do meio ambiente e dos 

povos indígenas, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Consoante o STF, para fins de demarcação das terras 

indígenas, somente se consideram as terras 

tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 1988. 

(B) A renovação da concessão ou permissão para o 

serviço de radiodifusão de sons e imagens obedece ao 

rito do procedimento legislativo ordinário. 

(C) Conforme a CF, as unidades de conservação da 

natureza podem ser criadas, alteradas e suprimidas 

por meio de decreto ou ato infralegal equivalente, 

desde que na forma da lei. 

(D) A CF contém mandamentos constitucionais de 

criminalização, embora entre eles não se inclua a 

punição criminal de pessoas jurídicas por danos 

causados ao meio ambiente. 

(E) São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, 

os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio 

e a posse dos sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos. 

QUESTÃO 28 _______________________________  

 

A respeito da improbidade administrativa, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Será punido com advertência ou suspensão o agente 

público que se recusar a prestar a declaração de seus 

bens à administração pública. 

(B) Conforme o STJ, os prefeitos, por serem agentes 

políticos e se submeterem a regime próprio de 

infração político-administrativa, não respondem por 

ato de improbidade administrativa. 

(C) Conforme o STJ, admite-se a forma culposa no caso 

de atos de improbidade que violem princípios da 

administração pública. 

(D) Qualquer cidadão pode ajuizar ação de improbidade 

administrativa por dano ao erário. 

(E) A ação de improbidade administrativa é forma de 

responsabilização cível do agente ímprobo. 

 

 

QUESTÃO 29 _______________________________  

 

Com relação a atos administrativos e à responsabilidade civil 

do Estado, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O ato imperfeito é aquele que se encontra maculado 

de vício sanável. 

(B) Tratando-se de comprovada má-fé, a administração 

pública pode anular atos administrativos de que 

decorram efeitos favoráveis para os destinatários, 

ainda que após o prazo decadencial de cinco anos. 

(C) A convalidação engloba os elementos motivo e objeto 

do ato administrativo. 

(D) Quanto aos atos de império, o ordenamento jurídico 

brasileiro adotou a teoria da irresponsabilidade civil do 

Estado. 

(E) Os atos administrativos que dependem de 

homologação são classificados como complexos. 

 

 

QUESTÃO 30 _______________________________  

 

No que se refere à responsabilidade civil do Estado e aos 

atos administrativos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Conforme o STJ, é imprescritível a pretensão de 

recebimento de indenização por dano moral 

decorrente de atos de tortura ocorridos durante o 

regime militar. 

(B) Conforme o STJ, é obrigatório denunciar a lide ao 

servidor causador do dano nas ações fundadas em 

responsabilidade civil extracontratual do Estado. 

(C) A anulação por inconstitucionalidade do ato 

administrativo pressupõe a garantia da ampla defesa e 

do contraditório por meio de processo judicial. 

(D) Consideram-se insanáveis os vícios de competência e 

de forma do ato administrativo. 

(E) Prescreve em cinco anos a pretensão regressiva 

contra o servidor que pratique ilícito causador de 

prejuízo ao erário. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 _______________________________  

 

Acerca das características que diferem células eucarióticas 

de células procarióticas, é correto afirmar que 

 

(A) fímbrias e flagelos são prolongamentos filamentosos 

que exercem a função de adesão e movimentação nas 

células eucarióticas. 

(B) as moléculas de DNA lineares encontram-se, nas 

células eucarióticas, associadas a proteínas histônicas, 

que se condensam em cromossomos durante a divisão 

celular. 

(C) as moléculas da cadeia respiratória, na célula 

eucariótica, estão localizadas na membrana interna da 

membrana plasmática, o que facilita a obtenção de 

energia por meio da respiração celular. 

(D) a resistência de células eucarióticas às enzimas 

hidrolíticas decorre da grande quantidade de 

lipopolissacarídeos na membrana plasmática dessas 

células. 

(E) a compartimentalização do citoplasma reduz a 

eficiência metabólica das células eucarióticas. 

Consequentemente, essas células não conseguem 

atingir maiores tamanhos em relação às células 

procarióticas. 

 

 

QUESTÃO 32 _______________________________  

 

No que se refere aos componentes do citoesqueleto, uma 

complexa rede de proteínas que compõe o “esqueleto” 

celular, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os microtúbulos encontram-se dispostos por todo o 

citoplasma, mas, em maior quantidade, na periferia da 

célula, especialmente na região apical. 

(B) Os filamentos de miosina, presentes em células 

musculares, são denominados espessos, ao passo que 

os filamentos de actina são conhecidos como 

estruturas filamentosas finas. 

(C) Os filamentos de actina são estruturas que permitem 

o transporte de vesículas na endocitose e na 

exocitose. Contudo, esses filamentos dificultam a 

fagocitose de algumas células do sistema imunológico, 

como os macrófagos. 

(D) Os filamentos intermediários são formados pela 

polimerização da proteína actina G. 

(E) Os filamentos de citoqueratina, presentes em todos os 

tipos celulares, são importantes para a migração da 

célula durante o desenvolvimento embrionário. 

 

 

QUESTÃO 33 _______________________________  

 

Com relação aos compostos químicos e às biomoléculas que 

fazem parte da composição química da célula, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Os carboidratos são compostos químicos orgânicos 

que contêm uma molécula de carbono, uma de 

hidrogênio e uma de nitrogênio. 

(B) O cloreto de sódio (NaCℓ), um composto químico 

orgânico formado por moléculas grandes, deve 

sempre apresentar carbono em sua composição. 

(C) Os glicídios são moléculas orgânicas constituídas 

fundamentalmente por átomos de nitrogênio. 

(D) Lipídios, sais minerais e proteínas são exemplos de 

compostos inorgânicos. 

(E) Quantidades reduzidas de sais minerais, como as de 

íons de cálcio (Ca2+), no organismo podem 

comprometer as reações de coagulação e a contração 

muscular. 

QUESTÃO 34 _______________________________  
 

 

 

Tendo a figura acima, que ilustra os níveis de organização 

na estrutura das proteínas, como referência, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Interações hidrofóbicas e eletrostáticas, ligações 

covalentes, pontes de hidrogênio e forças de Van der 

Waals são exemplos de interações entre cadeias 

laterais que estabilizam proteínas que apresentem o 

tipo de estrutura ilustrado na letra C. 

(B) Proteínas multiméricas, constituídas pela estrutura 

ilustrada na letra D, são formadas por 

multissubunidades que dificultam a abertura e o 

fechamento de cavidades na superfície da molécula 

proteica. 

(C) Supondo que uma proteína seja constituída pela 

estrutura representada na letra A, é correto afirmar 

que o número de aminoácidos, pouco variável, deverá 

facilitar as trocas de um aminoácido por outro sem 

que a atividade proteica seja afetada. 

(D) Uma proteína com a estrutura representada na letra B 

deverá ser constituída de ligações covalentes, que 

promovem a estabilização dessa proteína.  

(E) Se a estrutura da proteína ilustrada na letra C for 

submetida à ação de um agente físico desnaturante, 

como calor, luz ou frio, haverá perda de aminoácidos 

e, consequentemente, de toda a estrutura primária 

que estava presente. 

 

 

QUESTÃO 35 _______________________________  

 

As anomalias cromossômicas podem ser tanto numéricas 

quanto estruturais, afetando cromossomos sexuais, um ou 

mais autossomos ou, em alguns casos, os dois tipos de 

cromossomos. Acerca desse assunto, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) No pseudo-hermafroditismo feminino, o cariótipo é 46, 

XY, enquanto, no pseudo-hermafroditismo masculino, 

a variante é 46, XX. 

(B) A síndrome de Down é resultante da trissomia do 

cromossomo 18. 

(C) A síndrome do Cri du Chat ou “miado de gato” é um 

exemplo de síndrome com deleção autossômica. 

(D) Pessoas com síndrome de Klinefelter apresentam um 

único cariótipo, o 47, XXY. 

(E) A constituição cromossômica mais frequente em 

homens com síndrome de Turner é 45, X. 
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QUESTÃO 36 _______________________________  
 

 
A figura acima ilustra um heredograma de uma família com 
indivíduos afetados (símbolos escuros) e não afetados 
(símbolos claros). O padrão de herança mendeliana 
apresentado nesse heredograma é característico de herança 
 
(A) autossômica recessiva. 
(B) autossômica ligada ao y. 
(C) dominante ligada ao x. 
(D) autossômica dominante. 
(E) recessiva ligada ao x. 
 
QUESTÃO 37 _______________________________  
 

Um rapaz fixou uma corda de nylon, estreita e 
flexível, entre duas árvores. Ao andar sobre a corda 
esticada, ele se desequilibrou e pulou. Nesse momento, uma 
onda se propagou nessa corda com a seguinte equação: 
 

0,4 3
3

y sen x t



 

  
 
 

. 

 

Com base nesse caso hipotético e considerando que as 
constantes numéricas da equação acima estão no Sistema 
Internacional (SI) de medidas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A relação entre o período e a frequência angular da 

onda é de 
2

3
s. 

(B) A frequência da onda é de 
2

3
s-1. 

(C) A amplitude da onda é de 0,2 m. 

(D) O comprimento de onda da onda é de 
3


m. 

(E) A velocidade da onda é de 0,9 m/s. 
 
QUESTÃO 38 _______________________________  
 

Para mostrar a função e a forma como resistores 
podem ser arranjados dentro de um circuito elétrico, um 
instrutor do laboratório de perícia papiloscópica montou o 
circuito ilustrado abaixo. Após uma análise desse circuito, o 
instrutor solicitou aos estudantes que determinassem a 
resistência equivalente da combinação mostrada.  
 

 
 
Com base nesse caso hipotético e no circuito ilustrado, 
assinale a alternativa que apresenta o valor da resistência 
equivalente. 
 
(A) 41 (B) 40 (C) 36 (D) 24 (E) 18 

QUESTÃO 39 _______________________________  
 

Em um apartamento de Brasília houve um princípio 
de incêndio que começou na cozinha. Os donos do imóvel 
relataram a um policial civil que ligaram muitos aparelhos 
elétricos ao mesmo tempo nas tomadas da cozinha. Os 
aparelhos eram uma cafeteira elétrica com 1.300 W de 
potência, um forno micro-ondas com 1.000 W de potência e 
uma fritadeira elétrica com 5.500 W de potência. O policial 
civil constatou que a cozinha tinha apenas um circuito 
elétrico e, portanto, apenas um fusível de 25 A.  
 

Com base nesse caso hipotético, considerando que a tensão 
elétrica doméstica em Brasília é igual a 220 V e desprezando 
o fato de a tensão não pertencer a um sistema elétrico de 
correntes contínuas, assinale a alternativa correta.  
 
(A) A soma das correntes elétricas de cada aparelho é 

menor que os 25 A do fusível. 
(B) A soma das correntes elétricas de cada aparelho está 

acima dos 25 A do fusível, queimando esse fusível e 
sendo capaz de provocar o incêndio na cozinha. 

(C) A corrente elétrica na cafeteira elétrica é maior que os 
25 A do fusível. 

(D) A corrente elétrica no forno micro-ondas é maior que 
os 25 A do fusível, podendo ser o aparelho 
responsável por um curto-circuito capaz de causar o 
incêndio. 

(E) A corrente elétrica na fritadeira elétrica é maior que os 
25 A do fusível, podendo ter causado um curto-circuito 
e, por consequência, o incêndio. 

 
 
QUESTÃO 40 _______________________________  
 
Com relação à polarização da luz, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Não é possível produzir uma onda linearmente 

polarizada a partir de um feixe de onda não 
polarizada. 

(B) A luz do sol, ao ser refletida em placas de vidro, não é 
polarizada. 

(C) A luz é uma onda do tipo longitudinal, por isso pode 
ser polarizada. 

(D) Óculos de sol com lentes polaroides servem para 
eliminar a luz refletida de superfícies refletoras 
horizontais, tais como a superfície da água em um 
lago. 

(E) Polarizar a luz significa conseguir obter orientações do 
vetor campo elétrico em duas ou mais direções. 
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QUESTÃO 41 _______________________________  
 
A figura abaixo mostra a oscilação ressonante de uma corda 
de 8,4 m fixa em duas extremidades. O módulo da 
velocidade das ondas é igual a 400 m/s.  
 

 
 

Com base na figura, assinale a alternativa que apresenta o 

valor da frequência (f) das ondas transversais e das 

oscilações dos elementos da corda. 

 

(A) 
2

21
f kHz  

(B) 
10

21
f kHz  

(C) 
21

20
f kHz  

(D) 
42

21
f kHz  

(E) 
21

2
f kHz  

 

 

QUESTÃO 42 _______________________________  

 

A respeito do índice de refração, assinale a alternativa 

correta, considerando a velocidade da luz no vácuo igual a 

3.108 m/s. 

 

(A) O índice de refração do diamante é de 2,40. Nesse 

caso, a velocidade da luz no interior do diamante é de 

8.109 m/s.  

(B) Como a velocidade e o comprimento de onda da luz 

são diferentes em um determinado meio e no vácuo, a 

frequência da luz também será diferente no meio e no 

vácuo.  

(C) O índice de refração, para um dado meio, pode ser 

definido como sendo a razão entre a velocidade da luz 

no meio e a velocidade da luz no vácuo.  

(D) O índice de refração absoluto do ar, supondo a 

velocidade da luz no ar igual a 3,108 m/s, é igual a 

3,00. 

(E) O índice de refração da luz em uma esmeralda é de 

1,56, ou seja, a velocidade da luz no vácuo é 1,56 

vezes mais rápida que a velocidade da luz na 

esmeralda. 

 

 

QUESTÃO 43 _______________________________  

 

Uma amostra de 1,0 g de benzeno cuja massa molecular é 

igual a 78 g.mol-1 foi queimada completamente em um 

calorímetro. Sabendo-se que os produtos são apenas CO2 e 

H2O e que NA é igual a 6 x 1023 mol-1, foram consumidos 

nessa reação 

 

(A) 2 g de oxigênio. 

(B) 3 g de oxigênio. 

(C) 4 g de oxigênio. 

(D) 5 g de oxigênio. 

(E) 6 g de oxigênio. 

QUESTÃO 44 _______________________________  
 

Para o preparo de 1,0 L de uma solução de ácido nítrico  

1,0 mol.L-1 a partir de ácido nítrico concentrado com massa 

molecular igual a 63 g.mol-1, a 65 % e com densidade igual 

a 1,4 g.mL-1 são necessários, aproximadamente, 

 

(A) 2 mL. 

(B) 3 mL. 

(C) 5 mL. 

(D) 7 mL. 

(E) 9 mL. 

 

QUESTÃO 45 _______________________________  

 

A cisplatina (PtCℓ2N2H6) é um agente antineoplásico usado 

extensivamente no tratamento de diversos tipos de câncer. 

Em sua estrutura, os grupos cloreto e amino estão ligados 

diretamente à platina, pois 

 

(A) estabelecem uma ligação metálica. 

(B) solvatam o metal em solução. 

(C) estabelecem um ligação covalente coordenada com o 

metal, visto que doam seus elétrons não ligados ao 

orbital d vazio do metal.  

(D) estabelecem um ligação iônica com o metal, uma vez 

que são mais eletronegativos e recebem elétrons do 

metal. 

(E) estabelecem uma ligação covalente com o metal, visto 

que, assim como o metal, são deficientes em elétrons. 

 

QUESTÃO 46 _______________________________  

 

O plástico verde pode ser produzido com etileno obtido do 

álcool da cana-de-açúcar. Em particular, o etileno é obtido a 

partir do álcool via reação de 

 

(A) halogenação do álcool. 

(B) oxidação do álcool. 

(C) desidratação do álcool. 

(D) hidrogenação do álcool. 

(E) substituição do álcool. 

 

QUESTÃO 47 _______________________________  

 

A fenolftaleína é um indicador de pH que pode ser usado no 

teste de Kastle-Meyer para detecção de vestígios de sangue. 

O teste só é possível, porque a fenolftaleína em contato com 

o sangue 

 

(A) torna-se incolor devido à natureza alcalina do sangue. 

(B) torna-se azul devido à natureza ácida do sangue. 

(C) propicia uma cor rosa devido à natureza levemente 

ácida do sangue. 

(D) propicia uma cor rosa devido à natureza levemente 

alcalina do sangue. 

(E) torna-se incolor devido à natureza ácida do sangue. 

 

QUESTÃO 48 _______________________________  

 

A espectroscopia de absorção UV-vis permite determinar a 

concentração de espécies que sofrem transições eletrônicas 

quando absorvem nessa faixa de energia. Com relação a 

esse assunto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Uma amostra que seja azul absorve na região azul do 

espectro. 

(B) Uma amostra que seja azul é transparente na região 

do vermelho. 

(C) O decréscimo relativo de intensidade do feixe de luz é 

proporcional ao número de espécies absorventes na 

amostra. 

(D) A cor de uma amostra dependerá do caminho óptico 

durante a medição. 

(E) O acréscimo relativo de intensidade do feixe de luz é 

proporcional ao número de espécies absorventes na 

amostra. 
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QUESTÃO 49 _______________________________  
 

O triângulo ABC é retângulo isósceles, isto é, o ângulo no 

vértice A é reto e as medidas dos catetos AB e AC são 

iguais. Considerando que AB = AC = 16 cm, que nesse 

triângulo haja um quadrado inscrito e que a base desse 

quadrado esteja sobre a hipotenusa, a área desse quadrado, 

em cm2, é 

 

(A) inferior a 46. 

(B) superior a 49 e inferior 52. 

(C) superior a 52 e inferior a 55. 

(D) superior a 55 e inferior a 58. 

(E) superior a 58. 

 

 

QUESTÃO 50 _______________________________  

 

Em um semicírculo de raio igual a 15 cm inscreve-se um 

quadrado, com a base sobre o diâmetro. A área desse 

quadrado, em cm2, é 

 

(A) superior a 195 e inferior a 205. 

(B) superior a 205. 

(C) inferior a 175. 

(D) superior a 175 e inferior a 185. 

(E) superior a 185 e inferior a 195. 

 

 

QUESTÃO 51 _______________________________  

 

Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy, 

a equação x2 + y2 – 6x + 4y = 3 representa 

 

(A) uma hipérbole simétrica em relação ao eixo Oy. 

(B) o conjunto vazio. 

(C) uma circunferência de raio igual a 4 e centro em 

algum ponto do 4.º quadrante. 

(D) uma elipse alongada em relação ao eixo Ox. 

(E) uma parábola com concavidade voltada para baixo. 

 

 

QUESTÃO 52 _______________________________  

 

Em um cubo de aresta igual a 6 cm, há uma pirâmide cuja 

base coincide com uma base do cubo e cujo vértice coincide 

com um dos quatro vértices do cubo localizados na face 

oposta. Nesse caso, o volume da pirâmide, em cm3, e a área 

total da pirâmide, em cm2, são respectivamente iguais a 

 

(A) 70 e 36( 2 + 2). 

(B) 70 e 37( 2 + 2). 

(C) 72 e 35( 2 + 2). 

(D) 72 e 36( 2 + 2). 

(E) 72 e 38( 2 + 2). 

 

 

QUESTÃO 53 ___________________________________  

 

A distribuição normal é uma das mais importantes 

distribuições de probabilidade da estatística. Também 

conhecida como distribuição gaussiana, apresenta 

propriedades importantes para a realização de modelagens e 

inferências estatísticas sobre diversas variáveis estudadas. 

Em relação à distribuição normal e a suas propriedades, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) A distribuição normal é específica para variáveis 

aleatórias quantitativas discretas.  

(B) Para uma variável que possui distribuição normal, a 

média e a mediana são iguais, mas a moda é 

diferente. 

(C) A média, a mediana e a moda para uma variável que 

possui esta distribuição são iguais. 

(D) A distribuição normal é assimétrica à direita. 

(E) A distribuição normal é assimétrica à esquerda. 

QUESTÃO 54 ___________________________________  
 

Alguns papiloscopistas foram selecionados ao acaso e 
suas alturas (em cm) foram anotadas, gerando a seguinte 
sequência: 153, 148, 170, 182, 165, 154, 176 e 190. Em 
seguida, algumas medidas estatísticas referentes a essas 
alturas foram calculadas, entre elas a mediana.  
 
Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa 
que apresenta o valor da mediana a ser encontrado nesta 
amostra. 
 

(A) 165 cm 
(B) 167,5 cm 
(C) 170 cm 
(D) 173,5 cm 
(E) 182 cm 
 
 
QUESTÃO 55 _______________________________  
 
A variância amostral é uma medida de dispersão que mostra 
o quão dispersos são os dados da amostra em relação à sua 
média. Com base nessa informação, a variância amostral 
para a amostra 3, 6, 8, 7, 6 e 12 é igual a 
 
(A) 10. 
(B) 9,5. 
(C) 8,8. 
(D) 7,8. 
(E) 7,3. 
 
 
QUESTÃO 56 _______________________________  
 
Considerando que X e Y sejam variáveis aleatórias 
contínuas, com variâncias iguais a 25 e 9, respectivamente, 
e que a covariância entre X e Y seja igual a 12, a correlação 
linear de Pearson entre X e Y é igual a 
 
(A) 1. 
(B) 0,8. 
(C) 0,5. 
(D) 0,05. 
(E) -0,2. 
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QUESTÃO 57 _______________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta o(s) documento(s) 
necessário(s) para a expedição da carteira de identidade de 
requerente do sexo feminino com o nome de solteira 
mantido mesmo após o matrimônio. 
 
(A) certidão de casamento e carteira de trabalho 
(B) certidão de nascimento ou certidão de casamento 
(C) certidão de nascimento e título de eleitor 
(D) carteira de identificação funcional 
(E) certidão de nascimento e certidão de casamento 

 
QUESTÃO 58 ___________________________________  
 
Quanto às determinações presentes na Lei n.º 7.116/1983, 
que se referem às carteiras de identidade, é correto afirmar 
que 
 
(A) é obrigatória, na carteira de identidade, a presença do 

número do cadastro de pessoas físicas do Ministério 
da Fazenda. 

(B) a carteira de identidade será expedida com base no 
processo de identificação datiloscópica. 

(C) a carteira de identidade é emitida por órgão de 
identificação federal. 

(D) os estados e o Distrito Federal estão aptos a aprovar 
modificações nos modelos de carteira de identidade 
vigentes nas respectivas unidades federativas. 

(E) a expedição de segunda via da carteira de identidade 
está condicionada, nos casos em que a primeira via 
tenha sido furtada, à apresentação do registro da 
ocorrência policial. 

 
QUESTÃO 59 ___________________________________  
 
A Lei n.° 9.554/1997 instituiu o número único de registro de 
identidade civil, sendo correto afirmar que 
 
(A) os documentos de identificação que não estavam em 

conformidade com suas diretrizes perderam a 
validade, após a promulgação da Lei n.° 9554/1997, 
em abril de 2002. 

(B) o número único de registro de identidade civil 
identificará todo cidadão brasileiro nato ou 
naturalizado para que exerça suas relações com os 
organismos governamentais. 

(C) foi criado o cadastro nacional de registro de 
identificação civil, destinado a conter o número único 
do registro de identidade civil e os dados de 
identificação de cada cidadão. 

(D) o número único de registro de identidade civil 
identificará todo cidadão brasileiro nato em suas 
relações com os organismos privados e 
governamentais. 

(E) a deliberação quanto à constituição e às atividades de 
implementação e coordenação do órgão central do 

sistema nacional de registro de identificação civil 
caberá ao Poder Legislativo. 

 
QUESTÃO 60 ___________________________________  
 
A Lei n.° 12.037/2009 dispõe acerca da identificação 
criminal do indivíduo civilmente identificado, estando correto 
afirmar que 
 
(A) basta a juntada do procedimento datiloscópico aos 

autos da comunicação da prisão em flagrante para o 
processo de identificação criminal. 

(B) não é vedado informar a identificação criminal de 
indivíduo indiciado nos atestados de antecedentes 
destinados à justiça. 

(C) o civilmente identificado não será submetido à 
identificação criminal. 

(D) a identificação civil só poderá ser atestada pela 
carteira de identidade, pela carteira de trabalho ou por 
meio da apresentação de um passaporte. 

(E) os documentos de identificação civil, no tocante à 
identificação criminal do civilmente identificado, são 
equiparados aos documentos de identificação militar. 

QUESTÃO 61 ___________________________________  
 
Após a apresentação de um documento de identidade civil, 
ocorrerá identificação criminal quando 
 
(A) o documento apresentar rasura ou tiver indício de 

falsificação. 
(B) o Ministério Público considerar o procedimento 

essencial para a realização das investigações policiais. 
(C) for essencial às investigações policiais, segundo 

despacho da autoridade policial. 
(D) o documento apresentado for anterior à entrada em 

vigor da Lei n.° 7.116/1983. 
(E) se tratar de segunda via de carteira de identidade 

expedida em função de furto sem registro de 
ocorrência policial. 

 
QUESTÃO 62 ___________________________________  
 
Em um processo de identificação de restos humanos, 
estabelecidos o diagnóstico do sexo do indivíduo e a 
confirmação da espécie humana, o próximo estudo far-se-á 
no sentido de determinar a faixa etária. A partir da 
puberdade, diagnostica-se a idade, com boa aproximação, 
por meio do exame e da observação do(da) 
 
(A) progressão do fechamento metafisário. 
(B) fechamento das suturas cranianas e do grau de 

desgaste dentário. 
(C) forma e do grau de metamorfose dos centros de 

ossificação. 
(D) formação e da erupção dentária. 
(E) comprimento dos ossos longos. 
 
QUESTÃO 63 ___________________________________  
 
Quanto aos métodos de identificação, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A bertilhonagem tem por base a associação de várias 

medidas do esqueleto com sinais particulares e com as 
impressões digitais, servindo para identificar, com 
igual precisão, crianças, jovens e adultos. 

(B) A datiloscopia preenche todos os requisitos de um 
processo infalível de identificação, isto é, 
imutabilidade e classificabilidade. 

(C) A fotografia sinalética apresenta grande relevância 
como método isolado de identificação devido à 
unicidade e classificabilidade. 

(D) O retrato falado e a fotografia sinalética são processos 
de identificação criminal considerados científicos. 

(E) Identidade é o conjunto de caracteres físicos, 
funcionais e psíquicos, natos ou adquiridos, porém 
permanentes, que torna uma pessoa diferente das 
demais e idêntica a si mesma. 

 
QUESTÃO 64 _______________________________  

 
Na fórmula datiloscópica E2134/V4413, o tipo fundamental 
da classificação de Vucetich identificado como arco pode ser 
encontrado no dedo 
 
(A) mínimo direito. 
(B) anelar esquerdo. 
(C) médio direito. 
(D) indicador direito. 
(E) polegar esquerdo. 
 
QUESTÃO 65 ___________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta a fórmula datiloscópica 
que representa um indivíduo que tem uma série com arco 
no polegar, verticilo no indicador, presilha interna no dedo 
médio, presilha externa no anular e arco no dedo mínimo. 
 
(A) I4411/E4321 
(B) A4231/V2341 
(C) V3243/A4231 
(D) E4321/V3243 
(E) A1234/I2342 
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QUESTÃO 66 ___________________________________  

 

Ao se realizar a perícia de uma ossada, um elemento 

importante no estabelecimento da idade, por meio do exame 

do crânio, é o(a) 

 

(A) crista da nuca. 

(B) sistema de suturas do palato duro. 

(C) proeminência da glabela. 

(D) processo mastoide. 

(E) margem supraorbital. 

 

 

QUESTÃO 67 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta o ponto craniométrico 

identificável com a vista lateral do crânio no processo de 

identificação. 

 

(A) gnatio 

(B) ectoconchion 

(C) gonion 

(D) zygion 

(E) bregma 

 

 

QUESTÃO 68 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta um fenômeno 

cadavérico de ordem física. 

 

(A) livor hipostático 

(B) espasmo cadavérico 

(C) autólise 

(D) putrefação 

(E) rigidez muscular 

 

 

QUESTÃO 69 ___________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta os ossos que formam a 

base do crânio. 

 

(A) Esfenoide, zigomático, parietal, temporal e occipital. 

(B) Frontal, etmoide, zigomático e occipital. 

(C) Frontal, temporal, parietal e occipital. 

(D) Frontal, etmoide, esfenoide, temporal, parietal e 

occipital. 

(E) Esfenoide, etmoide, zigomático, parietal e occipital. 

 

 

QUESTÃO 70 _______________________________  

 

Logo após saber que seu filho fora vítima de 

agressão, Ernane saiu ao encalço do agressor, tendo 

disparado vários tiros em direção a este, que veio a falecer 

em virtude da conduta de Ernane. 

 

Nesse caso hipotético, 

 

(A) configura-se, em tese, homicídio privilegiado, que é 

causa excludente da ilicitude. 

(B) Ernane responderá, consoante a mais recente posição 

do STJ, por crime de homicídio qualificado por motivo 

torpe. 

(C) Ernane responderá pelo crime de homicídio simples, 

não havendo previsão legal, em relação à sua 

conduta, que possa de alguma forma influenciar em 

sua pena. 

(D) configura-se, em tese, homicídio privilegiado, que é 

causa de diminuição da pena. 

(E) configura-se, em tese, homicídio privilegiado, que é 

causa excludente da culpabilidade. 

QUESTÃO 71 _______________________________  
 

Pedro, delegado de polícia, desviou, em proveito 

alheio, um aparelho celular cujo dono não fora encontrado e 

cuja posse detivera, como produto de furto, em investigação 

sob seu comando.  

 

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Pedro deverá responder pela prática de crime de 

prevaricação. 

(B) Trata-se de crime de furto. 

(C) Trata-se de conduta atípica. 

(D) Pedro praticou concussão. 

(E) A conduta de Pedro caracteriza-se como peculato. 

 

QUESTÃO 72 _______________________________  

 

Marcelo praticou homicídio culposo na direção de 

veículo automotor.  

 

Considerando esse caso hipotético, a pena de Marcelo será 

aumentada se ele 

 

(A) estiver conduzindo veículo de transporte de 

passageiros, não sendo essa a sua profissão ou 

atividade. 

(B) praticar o crime em rodovia com trânsito intenso. 

(C) possuir permissão para dirigir ou carteira de 

habilitação vencida. 

(D) praticar o crime em faixa de pedestres ou na calçada. 

(E) deixar de prestar socorro, ainda que correndo risco 

pessoal, à vítima do acidente. 

 

QUESTÃO 73 _______________________________  

 

Assinale a alternativa correta acerca da Lei Maria da Penha. 

 

(A) No atendimento à vítima de violência doméstica e 

familiar, a autoridade policial deverá encaminhar a 

ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto 

Médico Legal. 

(B) São inadmissíveis, como meios de prova, os laudos ou 

prontuários médicos fornecidos por postos de saúde. 

(C) No atendimento à vítima de violência doméstica e 

familiar, a autoridade policial deverá simplesmente 

determinar que se proceda ao exame de corpo de 

delito da ofendida, ficando a cargo do juiz e do 

promotor requisitar outros exames periciais 

necessários. 

(D) As medidas protetivas de urgência não poderão ser 

concedidas de ofício pelo juiz, isto é, 

independentemente de requerimento da ofendida. 

(E) É defeso ao juiz aplicar, de imediato, ao agressor, a 

medida protetiva de suspensão da posse ou restrição 

do porte de armas. 

 

QUESTÃO 74 _______________________________  

 

Convencido de que havia sido traído, Pedro empurrou 

violentamente sua esposa contra a parede. Submetida a 

exame de corpo de delito, constatou-se a presença de lesões 

corporais de natureza leve praticada em contexto de 

violência doméstica.  

 

Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa 

correta acerca dos juizados especiais criminais e da Lei 

Maria da Penha. 

 

(A) A ação penal será pública condicionada à requisição do 

ministro da Justiça. 

(B) É possível a composição civil dos danos, com 

estipulação de danos morais em favor da vítima, para 

se evitar a persecução penal. 

(C) A ação penal será pública incondicionada. 

(D) A ação penal será privada. 

(E) A ação penal será pública condicionada à 

representação da ofendida. 
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QUESTÃO 75 _______________________________  

 

No que se refere ao inquérito policial e ao seu arquivamento, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) Como o inquérito policial não constitui fase da ação 

penal, não é necessário o seu arquivamento, bastando 

que não se ofereça a respectiva denúncia ou queixa. 

(B) Em não havendo ação penal, o arquivamento do 

inquérito policial é ato complexo que envolve ato do 

delegado e do promotor, não sendo necessária decisão 

judicial de arquivamento. 

(C) Mesmo depois de ordenado pela autoridade judiciária, 

em caso de arquivamento do inquérito por falta de 

base para a denúncia, a autoridade policial poderá, se 

de outras provas tiver notícia, proceder a novas 

pesquisas. 

(D) Caso se convença de que o autor do crime agiu em 

legítima defesa, o delegado de polícia poderá mandar 

arquivar os autos do inquérito policial. 

(E) Sendo o inquérito policial destinado a embasar a 

opinio delicti do titular da ação penal, não pode o juiz 

discordar de pedido de arquivamento formulado por 

promotor. 

 

 

QUESTÃO 76 _______________________________  

 

Constitui um dos requisitos para que seja admitida a 

interceptação telefônica, segundo a Lei n.º 9.296/1996, o(a) 

 

(A) fato investigado constituir infração penal punida, no 

máximo, com pena de detenção. 

(B) existência de indícios razoáveis da participação em 

infração penal. 

(C) fato investigado constituir infração penal punida com 

pena de multa. 

(D) indício razoável da autoria em contravenção  penal. 

(E) possibilidade de a prova poder ser feita por outros 

meios disponíveis. 

 

 

QUESTÃO 77 _______________________________  

 

Caberá prisão temporária (Lei n.º 7.960/1989) quando for 

imprescindível para as investigações do inquérito policial e 

houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova 

admitida na legislação penal, de autoria ou participação do 

indiciado no crime de 

 

(A) homicídio culposo. 

(B) constrangimento ilegal. 

(C) receptação qualificada. 

(D) corrupção ativa. 

(E) tráfico de drogas.  

QUESTÃO 78 _______________________________  

 

Assinale a alternativa correta acerca do reconhecimento de 

pessoas e coisas e da acareação segundo o Código de 

Processo Penal (CPP). 

 

(A) A acareação é ato processual presidido pelo promotor 

de justiça, visando à busca da verdade real. 

(B) A acareação não pode ser realizada na fase policial. 

(C) Se houver fundado receio de que a pessoa chamada 

para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou 

outra influência, não diga a verdade em face da 

pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade 

providenciará para que esta não veja aquela. 

(D) Admite-se que várias pessoas sejam chamadas a 

efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, de 

forma coletiva ou em grupo. 

(E) A acareação é inadmissível entre acusados, em razão 

de seu direito constitucional ao silêncio.  

 

 

QUESTÃO 79 _______________________________  

 

Assinale a alternativa correta acerca do inquérito policial e 

do indiciamento segundo o CPP e a doutrina. 

 

(A) Cabe ao promotor ou ao juiz, mediante requisição, 

determinar o indiciamento de alguém pela autoridade 

policial. 

(B) Veda-se à vítima requerer ao delegado realização de 

diligências na fase do inquérito policial. 

(C) Cabe à autoridade policial decretar a prisão preventiva 

do indiciado. 

(D) O indiciamento é um ato discricionário da autoridade 

policial. 

(E) Quando a autoridade policial tiver conhecimento da 

prática da infração penal, deverá averiguar a vida 

pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, 

familiar e social, sua condição econômica, sua atitude 

e seu estado de ânimo antes e depois do crime e 

durante ele, além de quaisquer outros elementos que 

contribuírem para a apreciação do seu temperamento 

e do seu caráter. 

 

 

QUESTÃO 80 _______________________________  

 

Assinale a alternativa correta acerca do ofendido e das 

testemunhas. 

 

(A) Em regra, é permitido à testemunha dar sua opinião 

pessoal em seu depoimento. 

(B) Se o magistrado, ao condenar ou absolver o reú, 

mencionar expressamente que alguma testemunha 

mentiu, calou ou negou a verdade, deverá remeter 

cópia do depoimento à autoridade policial, 

requisitando a instauração de inquérito para apurar o 

delito de falso testemunho. 

(C) O ofendido que, intimado para prestar declarações, 

não comparecer, sem motivo justo, não poderá ser 

conduzido à presença da autoridade. 

(D) As pessoas de má reputação não podem ser 

testemunhas.  

(E) Em regra, o irmão do acusado não poderá eximir-se 

da obrigação de depor. 
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PROVA DISCURSIVA 

 Esta prova valerá, no máximo, 10 (dez) pontos. Você deverá produzir, a partir do tema proposto, um texto, com extensão 
máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, consistência, concisão e adequação às normas do registro 
formal da língua portuguesa. Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será 
desconsiderado. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material 
transparente. 

 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter nenhuma palavra ou marca que identifique o 
candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à 
transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 

 

A cidadania formal é, conforme o direito internacional, indicativo de nacionalidade, de pertencimento a um 

Estado-nação, como, por exemplo, a cidadania brasileira. Nos países ocidentais, a cidadania moderna se constituiu 

por etapas. T. H. Marshall afirma que a cidadania só é plena se dotada de todos os três tipos de direito: 

 

1. civil, instituída no século XVIII: direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de 

pensamento; direito de propriedade e de conclusão de contratos; direito à justiça; 

2. política, constituída no século XIX: direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor, 

no conjunto das instituições de autoridade pública; 

3. social, que inclui conquistas do século XX: conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, 

desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade. 

Internet: <http://www.brasilescola.com> (com adaptações). 

 

Seu Francisco Pereira, 51 anos de idade, morador do município de Barcarena, que veio a Belém para 

buscar atendimento, disse ser importante que este serviço esteja disponível mesmo neste mês de férias: “Estou 

sem a carteira de identidade e sem ela não posso receber minha aposentadoria, vim aqui porque a entrega do 

documento é mais rápida”, disse ele. 

Internet: <www.sejudh.pa.gov.br> (com adaptações). 

 
 

 

Considerando que os fragmentos de texto apresentados acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a 

respeito do seguinte tema:  

 

 

Acesso ao documento de identidade e exercício da cidadania 

 

Em seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 a facilitação na emissão de documentos de identidade; 

 a obrigatoriedade da apresentação do documento de identidade para o acesso a direitos básicos do cidadão. 
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RASCUNHO 
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