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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.
Os itens desta prova devem ser julgados exclusivamente à luz das apostilas do Curso de Formação Profissional, devendo ser
desconsideradas quaisquer divergências entre estas e outras fontes.

PROVA OBJETIVA
Acerca das normas constitucionais e da legislação aplicáveis à
PCDF, julgue os itens subsequentes.
1

A utilização do distintivo e do colete policial é privativa dos
policiais civis da ativa, sendo aquele emblema de uso
obrigatório a policial civil no exercício de suas atividades de
polícia judiciária, salvo quando a necessidade do serviço exija
a sua ocultação.

2

É prerrogativa do policial civil do DF o porte de arma de fogo,
fornecida pela instituição, em todo o território nacional, sendo
vedado o porte de arma de fogo de propriedade particular fora
de serviço.

3

Considere a seguinte situação hipotética.
Em diligências investigatórias, um policial civil adentrou,
durante o horário de repouso noturno e sem ordem judicial, em
domicílio de pessoa suspeita, com o intuito de apreender
substâncias entorpecentes. Após a realização da diligência,
dado não se ter encontrado nada que justificasse a invasão do
domicílio, o policial foi responsabilizado administrativamente
por sua conduta.
Nessa situação, é cabível ao policial civil a pena de suspensão.

4

O servidor policial civil é remunerado exclusivamente por
subsídio, fixado em parcela única, estabelecida e reajustada por
lei federal.

5

Os órgãos constitucionalmente incumbidos do exercício da
segurança pública são Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Polícia Ferroviária Federal, departamentos de trânsito,
polícias civis e polícias militares.

6

7

8

Em conformidade com o mandamento constitucional, a União
detém competência legislativa privativa quanto à criação de
unidades policiais e de seus respectivos cargos de chefias e
atribuições no âmbito da PCDF.
Tanto os servidores da carreira de delegado de polícia do DF
quanto os da carreira de polícia civil do DF têm regime
jurídico próprio, aplicando-se a eles, subsidiariamente, a
legislação relativa ao funcionalismo civil da União.

10

A Guarda Policial e a Guarda Rural da NOVACAP foram
criadas no período da construção de Brasília, com vínculo
formal com o governo de Goiás, que se responsabilizou pela
gestão administrativa e financeira dessas forças.

11

A espada, a balança e o ramo de oliva do brasão da PCDF são
símbolos que representam respectivamente a ação rápida e
eficaz da justiça na promoção da paz.

12

A inscrição em latim Omnis Potestas a Lege, inserta no brasão
da PCDF, significa “todo poder emana da lei”, que se refere ao
cumprimento do dever legal por meio da obediência à
legislação.

Com base nos direitos e deveres da PCDF, julgue os itens seguintes.
13

Para efeito de aposentadoria especial e integral do servidor
policial civil, são exigidos trinta anos de serviço, vinte e cinco
dos quais devem ser relativos a tempo estritamente policial.

14

Existindo manifestação do interessado e ressalvado o interesse
da administração pública, as férias do servidor policial civil
poderão ser parceladas em até três períodos, de modo que seu
gozo deve se dar no mesmo ano de exercício.

15

A aposentadoria do policial civil do Distrito Federal é
regulamentada por legislação própria que garante ao servidor
o direito à integralidade e à paridade de vencimentos,
independentemente do ano de ingresso na carreira.

16

A posse no cargo de agente de polícia da PCDF ocorrerá,
conforme a regra, no prazo de trinta dias contados da
publicação do ato de provimento. Ao tomar posse, o servidor
dispõe de até quinze dias para entrar em exercício.

17

Os requisitos para a progressão funcional dos servidores
integrantes da carreira de PCDF da primeira classe para a
classe especial são três: o exercício ininterrupto do cargo na
primeira classe por três anos, a avaliação de desempenho
satisfatória e a conclusão, com aproveitamento, de curso de
aperfeiçoamento.

18

Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor policial
civil poderá requerer licença remunerada para capacitação por
até seis meses para participar de curso ou atividade de
capacitação, sendo vedado à administração indeferir a
solicitação caso sejam cumpridos todos os requisitos
necessários ao gozo do benefício.

19

Caso um servidor policial civil, em exercício no cargo há dois
anos, se acidente em serviço e seja afastado por licença
superior a trinta dias, seu estágio probatório ficará suspenso,
sendo reiniciado após o período faltante no momento da
reassunção do cargo.

A pena de repreensão aplica-se às condutas de natureza leve e
deve constar do histórico funcional do policial que a cometer.

Acerca da história da PCDF, julgue os itens de 9 a 12.
9

Com a estruturação da PCDF e sua vinculação à Secretaria de
Segurança Pública, nos primeiros anos de Brasília, passou-se
a exigir, para o ingresso nos cargos de sua estrutura, nível
superior em qualquer área de graduação. Entretanto, para o
cargo de delegado de polícia, é exigido curso de bacharelado
em direito.
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No que se refere ao conceito e à aplicação dos direitos humanos à

No que se refere aos princípios do atendimento presencial, julgue

função policial, julgue os próximos itens.

os itens subsequentes.

20

Ainda que a dignidade seja a expressão da autonomia da

30

pessoa humana e um direito individual relativo à proteção do

agir em conformidade com o princípio da competência, lidando

homem, pode o cidadão, em situações excepcionais, dispor de

com a expectativa do cidadão de encontrar pessoas capacitadas

sua dignidade se o fizer em benefício próprio.
21

para fornecer informações detalhadas acerca do assunto de seu
O foco principal dos direitos humanos, no âmbito policial, é a

interesse.

preocupação com o bem-estar da vítima, de modo a
garantir-lhe o acesso às instâncias judiciárias e o tratamento

22

Cabe aos servidores públicos, no exercício de suas funções,

31

De acordo com o princípio da flexibilidade, o cidadão tem o

isento de revitimização.

direito de ser recepcionado de forma ética e respeitosa, sem

As expressões direitos humanos e direitos fundamentais são

discriminação cultural, social e física.

consideradas sinônimas por se referirem a valores e direitos
consagrados e protegidos no âmbito internacional.

32

Saber lidar com os sentimentos negativos de outras partes
constitui um dos grandes desafios impostos ao policial da

23

Os direitos humanos, inerentes à natureza humana, são

PCDF no exercício do atendimento ao público, sendo essa

autoaplicáveis, ou seja, não necessitam de regulamentação

habilidade considerada um fator diferencial para esse

legal para a sua preservação.

profissional.
24

Equivalem a emendas constitucionais os tratados e convenções
internacionais acerca de direitos humanos que forem aprovados

A respeito de atendimento ao público em plantões e seções da

nas duas Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por

PCDF, julgue os itens que se seguem.

três quintos dos votos dos respectivos membros.
25

26

De acordo com a teoria das gerações de direitos, a primeira

33

O inquérito policial é realizado com o objetivo de se apurarem

geração dos direitos humanos refere-se aos direitos civis e

as circunstâncias, a materialidade e a autoria das infrações

políticos; a segunda está relacionada aos direitos econômicos,

penais, devendo dele constar elementos suficientes, porque a

sociais e culturais; e a terceira tem como referência os direitos

autoridade policial pode realizar o indiciamento antes de seguir

à paz, ao desenvolvimento e a um meio ambiente sustentável.

a decisão aos tribunais e promotorias.

As

características

dos

direitos

humanos

incluem

a

34

universalidade, a imprescritibilidade e a irrenunciabilidade.

Em situações de flagrante, o servidor em atendimento no
plantão deve observar se a vítima está sentindo-se constrangida

Julgue os itens a seguir, acerca de aspectos relativos à saúde e a

ao relatar os fatos na presença do autor e, conforme o caso,

trabalho no âmbito da PCDF.

ouvir a vítima em local reservado, como na sala do delegado

27

O desenvolvimento e a execução de programas de prevenção

de plantão ou do escrivão, a fim de evitar qualquer desconforto

e de tratamento de dependentes químicos e alcoólicos não

à vítima.

constam do Regimento Interno da PCDF como atribuições da
policlínica, haja vista, nos exames admissionais, já se realiza
o rastreamento dessas dependências.
28

A vigilância sanitária é a área responsável por promover ações

Julgue os itens seguintes, relativos à atividade de contrainteligência
da PCDF.
35

nos ambientes e processos de trabalho, negociando e

segurança de assuntos internos, entendida como o conjunto de

estabelecendo prioridades com vistas à promoção e prevenção

medidas voltadas para a produção de conhecimento e que

da saúde do servidor.
29

Um dos segmentos que compõem a contrainteligência é a

subsidiam as ações de correição das instituições de segurança

As cargas do trabalho que afetam o servidor compreendem

pública.

aspectos físicos, mecânicos, químicos e biológicos e podem
desencadear desgaste, envelhecimento precoce e doenças
somáticas.

36

As atividades de contrainteligência da PCDF são específicas da
Divisão de Inteligência Policial.
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No que se refere à segurança orgânica, julgue os itens subsecutivos.

37

A segurança orgânica consiste no conjunto de medidas
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Julgue os próximos itens, relativos à radiocomunicação.
44

Na

operação

com

portáteis,

caso

ocorra

pequenos

deslocamentos do operador, este deverá, ao retornar, recolocar

proativas, de caráter ofensivo, para detectar, analisar e

imediatamente a bateria em carga, pois, como o efeito memória
neutralizar as ações de grupos que atentem contra a segurança

química nesse dispositivo é desprezível, a capacidade de carga

pública.
38

Um dos métodos que podem ser utilizados para garantir a

será mantida.
45

difração de ondas eletromagnéticas com frequências próximas

segurança do conteúdo de um sistema de comunicações é a

e que se sobrepuserem.

esteganotecnia, que torna ininteligível o texto normal pela
utilização de grafia dissimulada.

As interferências eletromagnéticas podem ocorrer se houver

46

A propagação de ondas VHF — faixa de espectro na qual a
PCDF atua — é ilimitada devido às suas características de

39

Para uma rápida recuperação dos sistemas em caso de sinistro,
a armazenagem externa de dados ou becape deve ser realizada

40

propagação no espaço livre.
47

As ondas eletromagnéticas, ao incidirem em uma superfície de

preferencialmente em salas-cofre que fiquem dentro das

obstruções, podem ser refletidas. No entanto, apesar de o sinal

instalações onde estejam os dados originais.

ser atenuado, o fenômeno de reflexão pode ser utilizado para
cobrir uma área de sombra, a depender do posicionamento

Entre os objetivos da segurança da tecnologia da informação
espacial dos transceptores.
incluem-se a garantia da continuidade da atividade de
informática e a integridade dos dados contidos nos sistemas

No que se refere aos equipamentos e às técnicas de
radiocomunicação utilizadas pela PCDF, julgue os itens que se

informatizados da PCDF.
41

seguem.

Entre as medidas utilizadas para implantação de barreiras
48

inclui-se o sistema de guarda e de vigilância. Esse sistema

comunicação com outros usuários do sistema de rádio da

consiste na utilização de barreiras humanas para controlar o
ingresso e a circulação de pessoas nas áreas sigilosas e restritas

PCDF na mesma frequência de operação.
49

à PCDF.
42

O acionamento da chave do PTT (push-to-talk) permite a

A Central Integrada de Atendimento e Despacho (CIADE)
coordena e libera as comunicações nos canais da rede. Em
situações de emergência, as estações móveis terão prioridade

Entre os objetivos das medidas de segurança no arquivamento

em relação às demais estações, desde que elas alertem a
de documentos incluem-se a definição de locais e processos

CIADE sobre o tipo de situação em andamento.

apropriados ao arquivamento e a recuperação de documentos
50

sigilosos.
43

A materialização das ameaças contra o pessoal pode ocorrer

meio de um único dispositivo.
51

por meio da espionagem, seja ela realizada por um servidor
que atue como agente infiltrado, ou até mesmo por meio da

Os transceptores não podem transmitir e receber sinais por

Para receber e transmitir mensagens em viaturas da PCDF, a
antena deve ser mantida na posição vertical.

52

A codificação recebida pelas estações móveis e portáteis da

exploração de informações que um servidor forneça de forma

PCDF serve para identificar a origem dessas estações bem

inconsciente.

como para caracterizá-las como veladas ou ostensivas.
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Acerca dos softwares e sistemas da PCDF, julgue os itens a seguir.
53

O sistema PROCED pode ser utilizado por toda a PCDF.
Contudo, seu acesso não está previsto para outros órgãos que
integram as polícias civis e militares dos estados.

54

Para que se realize consulta de envolvidos no sistema
PROCED, são necessários pelo menos três dados da pessoa a
ser pesquisada, não sendo possível realizar a busca somente
com o nome da pessoa.
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65

O sistema ATLAS utiliza recursos do Google Maps para, por
exemplo, traçar rotas entre dois pontos distintos.

66

A fim de se aumentar a efetividade da atividade diária do
policial, criou-se o sistema PCDF Móvel, que permite o
acesso, pelo smartphone, a sistemas como o de
OCORRÊNCIAS, PROCED e HORUS.

67

O objetivo do Sistema DCRFVWEB é propiciar o controle de
internos da população carcerária do DF, de modo que os
detentos beneficiados com trabalho externo ou saídas
temporárias sejam monitorados.

55

Por meio do sistema de ocorrências policiais, é possível incluir
e recuperar ocorrências, mesmo que o acompanhamento de
solicitação de perícia não esteja disponível.

68

56

Para que os softwares corporativos da PCDF sejam acessados,
deve-se utilizar a intranet do portal da PCDF por meio do link
sistemas internos.

Em função do caráter emergencial do atendimento, todas as
picadas causadas por animais peçonhentos devem ser
consideradas, pelo socorrista, como venenosas.

69

Os mandados de prisão são cadastrados pelas delegacias por
meio do sistema PROCED e homologados pela
Corregedoria-Geral de Polícia.

Em certas intoxicações por contato, o veneno pode ser
absorvido pela pele da vítima sem causar dano, havendo
situações, contudo, em que esse tipo de intoxicação provoca
lesões importantes na superfície da pele.

70

Acidentes ofídicos não são raros no Brasil e suas vítimas
geralmente não apresentam sinais e sintomas.

57

Com relação à informática policial aplicada, julgue os itens
de 58 a 67.
58

59

60

61

62

63

64

A delegacia eletrônica, disponível no portal da PCDF na
Internet, permite que se registrem ocorrências tais como
acidente de trânsito sem vítima.

Acerca da avaliação de pessoas com intoxicação e envenenamento,
julgue os itens subsequentes.

Na avaliação geral do paciente, os sinais vitais são verificados pelo
socorrista, que deve aferir a pressão arterial, a respiração, o pulso
e a temperatura. Com relação a esse assunto, julgue os próximos
itens.
71

O sistema HORUS.NET permite a pesquisa de suspeitos a
partir de suas características físicas, do tipo de crime, do
modus operandi e de pessoas que possuam alguma relação com
o suspeito.

A expansão e o relaxamento das paredes das artérias devido à
propagação de uma onda de sangue ejetada pela contração do
coração denominam-se pulso.

72

Pressão arterial é definida como a pressão exercida pelo
sangue circulante nas paredes internas das artérias.

73

O sistema SENTINELA, gerido e mantido pelo Instituto
Médico Legal (IML), permite a consulta de laudos cadastrados
pelo IML.

Sinal é tudo aquilo que o socorrista não consegue identificar
sozinho, necessitando de ajuda do paciente.

74

Sintoma é tudo aquilo que o socorrista pode identificar no
paciente durante o exame físico.

Por meio de funcionalidades disponibilizadas no sistema
PROTOCOLO, é possível obter informações referentes aos
documentos protocolados, como, por exemplo, assunto,
documentos anexados e cópia digitalizada.
Para obter certidão de antecedentes criminais, o requerente
poderá acessar, via Internet, o sistema de emissão de certidão
de antecedentes criminais da PCDF. Ao acessar o sistema, os
requerentes ficam dispensados do comparecimento à sede da
Corregedoria-Geral de Polícia Civil, o que automatiza a
emissão dessas certidões.
No Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP), mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça, estão disponibilizadas para
consulta pública informações sobre mandados de prisão,
independentemente da situação ou data de validade desses
mandados.
Uma das vantagens dos sistemas corporativos da PCDF é a sua
interoperabilidade, visto que uma peça gerada pelo
Cartorio.NET pode ser visualizada tanto no sistema
PROTOCOLO quanto no sistema PROCED.

No que se refere aos conhecimentos básicos em primeiros socorros,
julgue os itens subsecutivos.
75

Incidente é o fato ou evento desastroso em que não há vítimas
fatais ou feridas de forma imediata, mas que oferece risco à
população.

76

Pacientes em caso de urgência, ainda que estejam em estado
grave, podem esperar pelo atendimento, uma vez que este não
deve ser necessariamente imediato.

77

Em casos classificados como de emergência, o paciente deve
ser encaminhado imediatamente ao hospital, uma vez que seu
atendimento não pode esperar.

78

Acidente é o fato do qual resultam pessoas mortas ou feridas
que necessitam de atendimento cirúrgico eletivo.

Acerca das responsabilidades dos socorristas, julgue os itens
seguintes.
79

O socorrista que agir com imprudência terá responsabilidades
civil e criminal proporcionais aos danos advindos pelo seu erro
ou falta.

80

A negligência se dá pela falta da devida atenção do socorrista
no cumprimento de seus deveres, o que caracteriza a omissão.
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