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INFORMAÇÕES SOBRE O CONCURSO
Existem algumas carreiras que são muito valorizadas e respeitadas no
Brasil, como medicina, direito e engenharia. Da mesma forma, alguns cargos
são muito respeitados e procurados por profissionais de todas as áreas,
como é o caso do concurso da Polícia Federal, que acabou se tornando um
dos processos seletivos mais concorridos do país.
Os motivos para a alta procura não faltam. Remuneração atrativa,
estabilidade e crescimento são os principais. O setor estava movimentado
recentemente até que finalmente, no dia 15 de junho, o Edital 2018 foi
lançado e “incendiou” o universo dos concursos.
A carreira na Polícia Federal pode ser explicada pelo padrão de
Classes, por meio da qual o titular permanecerá pelo menos três anos até
conseguir o direito à promoção à classe superior.
As Classes são: 3ª Classe, 2ª Classe, 1ª Classe e Classe especial, no
caso do Agente de Polícia Federal. O trabalho se inicia pela 3ª Classe,
quando é dado início à aplicação das funcionalidades aprendidas no curso
de formação. Após três anos, o profissional é promovido para a 2ª Classe.
A partir de então, o profissional muda de Classe a cada 5 anos, até atingir a
Classe Especial.
É válido afirmar ainda que as ocupações na Polícia Federal podem ser
divididas em dois grupos: carreira Policial e carreira Administrativa.
Obviamente, dentro de cada um dos grupos é possível ocupar inúmeros
cargos e, para cada um deles, existe um requisito diferente.
Já para nível intermediário as opções são: agente administrativo,
agente de comunicação social, agente de telecomunicações e eletricidade,
auxiliar de assuntos educacionais, auxiliar de enfermagem, desenhista,
operador de computador, programador ou técnico em contabilidade.
Como destacado, os principais cargos da Polícia Federal são: Agente
de Polícia Federal, Delegado, Escrivão, Papiloscopista e Perito Criminal.
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL: As atribuições do agente de Polícia
Federal se dão pela execução de investigações e operações policiais, por
meio da prevenção e repressão de ilícitos penais. Além disso, é preciso
dirigir veículos policiais, cumprir medidas de segurança e a realização de
outras atividades do órgão.
DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL: O Delegado da Polícia Federal é
responsável por implantar e comandar procedimentos de investigação,
além de orientar a execução de investigações ligadas à prevenção e
repressão de ilícitos penais. É atribuição do Delegado de Polícia Federal o
planejamento de operações de segurança e investigações, a supervisão e
execução de missões sigilosas e outras atividades relacionadas ao órgão.
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ESCRIVÃO: O Escrivão é responsável por efetivar as formalidades
processuais, lavrar termos e mandados, sempre observando os prazos
necessários ao preparo, à ultimação e à remessa de procedimentos policiais
de investigação. Também é conferido ao Escrivão acompanhar a autoridade
policial em diligências, dirigir os veículos policiais, dentre outras atividades.
PAPILOSCOPISTA: As atribuições do Papiloscopista dizem respeito
às digitais e se dão pela execução, orientação, supervisão e fiscalização dos
trabalhos papiloscópicos de coleta, análise, classificação, pesquisa,
arquivamento e perícias, além de assistir à autoridade policial e desenvolver
estudos na área.
PERITO CRIMINAL: O Perito Criminal é uma das funções mais
concorridas no concurso da Polícia Federal. Esse profissional é especializado
por encontrar ou proporcionar provas técnicas ou provas periciais, por meio
da análise científica de vestígios produzidos e deixados na prática de
delitos.
Os elementos relacionados com a infração penal são estudados por
profissionais especializados, sendo possível provar a ocorrência de um
crime e, principalmente, a maneira como o crime ocorreu.
Informações como as partes envolvidas (vítima, criminoso e outras
pessoas que possam ter relação com o incidente), assim como a maneira
que aconteceu o fato e as ferramentas utilizadas também são identificadas.
É preciso deixar claro que a prova pericial é requisito indispensável em
qualquer tipo de crime, não podendo ser dispensado, nem mesmo se o
criminoso confessar o delito.
Para simplificar, podemos dizer que o Perito Criminal é responsável
por estudar o corpo (objeto envolvido no crime), refazer o mecanismo
(saber como ocorreu), examinar o local do crime e realizar exames
laboratoriais, entre outras coisas.

Como Ingressar?

Para ingressar na Polícia Federal é preciso ser aprovado em um
concurso público. Não existe outra forma de trabalhar nesse órgão, sem
encarar as provas.
As provas são aplicadas em todas as regiões do Brasil. O cargo que
sempre possui mais vagas disponíveis é o de agente de Polícia Federal,
seguido pela área administrativa, pelos escrivães e, por fim, pelos
papiloscopistas.
As provas do concurso são compostas por exames objetivos e
discursivos, além de testes de aptidão física, exame médico, avaliação
psicológica e análise de currículo acadêmico. Além disso, é preciso ter
carteira nacional de habilitação, no mínimo na categoria “B”.
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Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue
os itens que se seguem.
1. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
De acordo com o texto, “a voz que define qual variedade está correta” (L.14)
faz uma avaliação apenas social das gramáticas do português.
( ) Certo ( ) Errado
2. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o
trecho “São duas gramáticas distintas” (L.8) fosse reescrito da seguinte
forma: Tratam-se de duas gramáticas diferentes.
( ) Certo ( ) Errado
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3. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
A palavra “Qualquer” (L.1) foi empregada no texto no sentido de toda.
( ) Certo ( ) Errado
4. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
Caso o vocábulo “certo”, em “um certo conteúdo” (L. 6 e 7), fosse deslocado
para imediatamente após “conteúdo”, seriam alterados o sentido e as
relações sintáticas entre os termos da oração em que o trecho ocorre.
( ) Certo ( ) Errado
5. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
A oração “que a gramática do inglês não é a mesma gramática do
português” (L. 18 e 19) exerce a função de complemento do vocábulo
“claro” (L.18).
( ) Certo ( ) Errado
6. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
A informação expressa na oração “No português do dia a dia, é possível
marcar o plural em apenas um dos elementos” (L. 21 e 22) é o que marca,
na argumentação, a oposição entre o tratamento dado à gramática do
inglês e à do português quanto ao emprego do plural.
( ) Certo ( ) Errado
7. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
Infere-se do texto que uma boa gramática é aquela que produz frases que
transmitem conteúdo, ou seja, frases que se prestam à veiculação de
informação.
( ) Certo ( ) Errado
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No que se refere ao texto precedente, julgue os itens a seguir.
8. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
A expressão “engenharia reversa” (L.24) refere-se à atitude dos bons
escritores de ler boa prosa para, por meio da leitura, refletir sobre como um
bom texto é escrito e, assim, aprender a escrever bem.
( ) Certo ( ) Errado
9. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
O sentido original da oração “Essa competência pode não se ter originado
nos manuais de estilo” (L. 8 e 9) seria alterado caso a palavra “não” fosse
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deslocada para antes da forma verbal “pode”.
( ) Certo ( ) Errado
10. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
De acordo com o texto, os manuais de estilo não contribuem para despertar
o desejo de ler boa prosa nem para desenvolver a competência para redigir.
( ) Certo ( ) Errado
11. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
O autor do texto considera a ardilosa sensibilidade mencionada nas linhas
15 e 16 — característica daqueles que, por serem leitores ávidos,
conseguiram desenvolver a habilidade de escrever bem — algo difícil de
atingir e reservado a poucos.
( ) Certo ( ) Errado
12. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
O sujeito da oração iniciada pela forma verbal “Disseram” (L.3) é
indeterminado.
( ) Certo ( ) Errado
13. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
Na linha 5, a palavra “último” foi empregada com valor de substantivo.
( ) Certo ( ) Errado
14. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
Em “Disseram que escrever, para eles, aconteceu naturalmente” (L. 3 e 4), a
supressão das vírgulas preservaria a correção gramatical do período, mas
prejudicaria seu sentido original.
( ) Certo ( ) Errado
15. CESPE - SEDF - Conhecimentos Básicos Cargos 1 e 3 a 26 - 2017
Na linha 19, o pronome “que” retoma “os livros”, e ambos os termos
exercem a mesma função sintática nas orações em que ocorrem
( ) Certo ( ) Errado

