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2º Simulado PRF 2019 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO DO SIMULADO 
 

1 – Esta prova é focada no concurso da PRF para o cargo de Policial Rodoviário Federal; 

2 – A prova contém 120 questões cobrando assuntos de Conhecimentos Gerais e Específicos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora do certame, o Cespe/Cebraspe; 

4 – Você receberá, por e-mail, o PDF ou poderá baixar o arquivo que ficará disponível em um artigo na 
página principal do site do Estratégia Concursos; 

5 – Você terá das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – Depois que você finalizar as questões, acesse a página principal do site do Estratégia Concursos. Lá, terá 
um artigo contendo um link para você preencher o seu gabarito no formulário; 

7 – O formulário para o preenchimento do Gabarito ficará disponível a partir das 10h30, após 
duas horas de prova; 

8 – Preencha com cuidado as respostas e aguarde o sistema processar a sua Nota Final no simulado. 

9 – Nosso sistema tem um prazo e o fechamento do Gabarito Eletrônico. Por isso, você só tem até às 13h 
para preencher o formulário e participar do Ranking; 

10 – O Ranking Classificatório com os resultados será divulgado após o início da Correção do Simulado. 

11 - A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO, comentando 
e resolvendo todos os itens das questões. Aproveite para assisti-la AO VIVO e corrigir os erros. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 01. 
 

Por que a comunicação é tão difícil? 
 
Somos extremamente centrados em nós mesmos. 

Vivemos como se os outros soubessem exatamente o que se 

passa dentro de nós. Estamos muito pouco atentos para as 

enormes dificuldades que temos em nos comunicarmos com 

alguma eficiência. Nos últimos tempos, esses obstáculos têm 5 
chamado a atenção de muita gente. Pode até ser que as 

indiscutíveis diferenças entre os sexos determinem problemas 

ainda maiores para a comunicação entre homens e mulheres do 

que os encontrados entre as pessoas em geral. Mas a questão 

é mais complexa. 10 
Às vezes, é bom parar para pensar sobre as ironias de 

nossa condição. Gostamos de ser únicos, especiais e 

inconfundíveis. Fazemos uma avaliação positiva das diferenças 

na nossa aparência, mas achamos que somos essencialmente 

parecidos do ponto de vista intelectual e emocional. 15 
Ver as propriedades que nos definem e nos tornam 

especiais de uma forma positiva nos agrada porque isso satisfaz 

a nossa vaidade. Por outro lado, quando se trata do nosso 

mundo interior, gostamos de nos imaginar parecidos uns com 

os outros. Ao nos reconhecermos como únicos, teríamos de nos 20 
deparar com o fato de que somos uma ilha solitária, ainda que 

cercados por milhões de outras ilhas. 

Adoramos nos sentir especiais, mas detestamos nos 

sentir sozinhos. A solução que encontramos para essa 

contradição é a de nos definirmos como seres da mesma 25 
“massa”, possuidores de umas tantas particularidades, por meio 

das quais podemos nos destacar e dar vazão ao nosso orgulho. 

Podemos até dizer que a compreensão da existência 

de diferenças radicais não só nos daria clara percepção da nossa 

solidão como também nos impediria qualquer tipo de 30 
comparação, o que seria péssimo para a vaidade – pois não se 

podem comparar qualidades diferentes. 

Partimos do ponto de vista de que o outro é parecido 

conosco, sente as coisas da mesma forma e, em essência, pensa 

como nós. Aliás, nos irritamos diante de alguma diferença de 35 
opinião. Nem sequer chegamos a considerar a hipótese de que 

a mesma palavra possa ter um significado diferente no cérebro 

de outra criatura. Não damos o braço a torcer nem com os 

exemplos mais banais: “tradicional” pode ser uma ofensa para 

um vanguardista e um elogio para um conservador; e 40 
“engordar” tem significados diferentes para um magro e um 

gordo. 

Projetamos nos outros nossa maneira de ser e de 

pensar. Depois nos comunicamos com eles como se fossem 

entender tudo exatamente como estamos falando. 45 
O resultado não poderia deixar de ser esse amontoado 

de mal-entendidos e de agressões involuntárias – ou não – 

determinadas por uma palavra que é ouvida de forma diferente 

daquela que é falada. 

Se quisermos começar a nos comunicar de verdade, 50 
teremos que partir do princípio de que o outro é autônomo e 

não uma extensão de nós mesmos. Assim, talvez possamos 

encontrar uma forma de construir uma ponte entre duas ilhas. 
 

(Adaptado http://flaviogikovate.com.br/por-

que-a-comunicacao-e-tao-dificil/) 

 

Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do 
texto I, julgue os próximos itens. 

 

01. Embora o autor admita que a dificuldade de 
comunicação é uma questão complexa, sua 

argumentação tem como elemento básico o aspecto 
humano da empatia.  

 

02. Do ponto de vista argumentativo, a interrogação que 
dá título ao texto traz uma afirmação implícita. 

 
03. O título do texto poderia ser reescrito, sem prejuízo 

gramatical nem semântico, da seguinte forma — A 
comunicação é tão difícil. Por quê? 

 

04. A correção gramatical, a coerência e o sentido do 
texto seriam mantidos caso a forma verbal “têm 

chamado” (ℓ.5-6) fosse substituída por “vem 
chamando”. 

 

05. O vocábulo “obstáculos” (ℓ.5) é elemento coesivo que 
faz referência a “enormes dificuldades que temos em 

nos comunicarmos com alguma eficiência”. 
 

06. Infere-se do contexto que a palavra “sexos” (ℓ.7) foi 
empregada no sentido de “gêneros”.  

 

07. Não causaria prejuízo à correção gramatical nem à 
coerência do texto a substituição do trecho “Ao nos 

reconhecermos como únicos” (ℓ.20) por “Quando nos 
reconhecemos”.  

 

08. Em “se trata” (ℓ.18) e “se podem comparar” (ℓ.31-
32), a partícula “se” possui a mesma classificação. 

 
09. A expressão “Às vezes” (ℓ.11) poderia ser deslocada 

para imediatamente após o vocábulo “bom” (ℓ.11), 
desde que fosse feito o ajuste no início do período e a 

expressão estivesse isolada por vírgulas. 

 
10. Sem prejuízo à correção gramatical ou às informações 

originais do texto, o trecho “Ver as propriedades ... uns 
com os outros.” (ℓ.16-20) poderia ser reescrito da 

seguinte forma: 

 
Se, por um lado, ver as propriedades que nos 

definem e nos tornam especiais de uma forma 
positiva nos agrada porque isso satisfaz a nossa 

vaidade; por outro, quando se trata do nosso 

mundo interior, gostamos de nos imaginar 
parecidos uns com os outros. 
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Com base no Manual de Redação da Presidência da 

República (MRPR), julgue os itens que se seguem. 
 

11. Em comunicações oficiais dirigidas ao Ministro da 
Justiça, o pronome de tratamento a ser empregado é 

Senhor Ministro. 

 
12. Em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder, 

utiliza-se a expressão Excelentíssimo Senhor ou 
Excelentíssima Senhora e o cargo respectivo, seguidos 

de vírgula.  

 
13. Emprega-se o fecho Atenciosamente em 

comunicações oficiais dirigidas a autoridades de mesma 
hierarquia do remetente ou de hierarquia inferior à 

deste, inclusive para autoridades estrangeiras, que 
atendem a rito e tradição próprios.  

 

14. A redação oficial constitui atos normativos e 
comunicações do poder público necessariamente 

uniformes e destinados exclusivamente para órgão do 
serviço público. 

 

15. O Manual de Redação Oficial da Presidência da 
República estabelece o padrão oficial de linguagem, 

segundo o qual textos oficiais devem ser redigidos de 
maneira formal e impessoal. 

 
MATEMÁTICA 

 
16. O valor máximo da função definida por 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 −
6𝑥 + 9 é 3. 

 

17. Um aluno do Estratégia Concursos está se 
preparando para o TAF e percorreu o trajeto ABCD, em 

que os ângulos de vértices B e C são retos. 

 

 
 

Sabendo que AB = 900 m, BC = 1.100 m e CD = 400 m, 

julgue o item a seguir. 
 

A distância entre os pontos A e D corresponde a mais de 
1.700 metros. 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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Considere que um grupo de 120 PRF’s em que haja 50 

mulheres e 70 homens seja dividido em 20 equipes de 
6 policiais para determinada operação, julgue os itens a 

seguir. 
 

18. A quantidade de maneiras de escolher 6 PRF’s para 
formarem a primeira equipe é superior a 1154. 

 

19. De forma aleatória, um desses PRF’s será escolhido 

para trabalhar no plantão no sábado à noite. Em 
seguida, outro PRF será escolhido, também 

aleatoriamente, para o plantão no domingo à noite. 
Considerando que os dois policiais para os plantões 

serão selecionados sucessivamente, de forma aleatória 

e sem reposição, então a probabilidade de os plantões 
serem feitos por dois homens é superior a 70%. 

 
20. Determinada cidade apresenta um crescimento 

populacional que é regido pela lei 𝑃(𝑡) = 𝑃𝑜 ∙ 𝑒
0,022𝑡, em 

que 𝑒 é a base do logaritmo natural, 𝑃0 é a população 

da cidade no início da pesquisa e 𝑃(𝑡) é a população 𝑡 
anos após o início da pesquisa. Considerando a 
aproximação ln 2 ≅ 0,693, julgue o item a seguir. 

 

A população levará mais de 30 anos para dobrar de 
tamanho. 

 
21. A tabela mostra o tempo gasto pelo professor Ricardo 

Vale para ir e voltar no trajeto casa e Estratégia 

Concursos nos 5 dias úteis de determinada semana. 
 

 Casa-Estratégia Estratégia-Casa 

Segunda-Feira 1h 13 min 1h 02 min 

Terça-Feira 59 min 1h 05 min 

Quarta-Feira 1h 17 min 48 min 

Quinta-Feira 57 min 51 min 

Sexta-Feira 1h 06 min 1h 03 min 

 

Com base na tabela acima, julgue o item a seguir. 

 
Nessa semana, a diferença entre o tempo médio diário do 

professor Ricardo Vale no sentido Casa-Estratégia e o 
tempo médio diário no sentido Estratégia-Casa é 

superior a 8 minutos. 

 

22. O valor da soma 9 + 6 + 4 +
8

3
+

16

9
+

32

27
+

64

81
+

128

243
+

256

729
 é superior a 27. 

 
INFORMÁTICA 

 

23. A topologia de uma rede é um arranjo de elementos 
(computadores, nós, links, etc) de uma rede de 

computadores. Dentre as principais topologias, temos 

Barramento, Anel, Estrela e Malha. 
 

24. Uma comunicação é dita simplex quando há um 
transmissor de mensagem, um receptor de mensagem 

e esses papéis nunca se invertem no período de 

transmissão. Já uma comunicação é dita half-duplex 

quando temos um transmissor e um receptor, sendo 

que ambos podem transmitir e receber dados, porém 
nunca simultaneamente. 

 
ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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25. O Padrão Bluetooth tem o objetivo de integrar 

equipamentos periféricos. Utilizado em Rede WPAN 
(Wireless Personal Area Network) – eles padronizam 

uma rede de baixo custo, curto alcance, altas taxas de 
transmissão e sem fio. 

 

26. Quando navegamos na Internet, o navegador guarda 
diversas informações para facilitar a navegação, tais 

como: histórico de páginas visitadas, buscas realizadas, 
informações fornecidas em formulários. Ao se utilizar a 

Navegação Privativa, histórico, pesquisas, cookies, 

arquivos temporários, entre outros não são salvas pelo 
navegador.  

 
27. Uma simples alteração em um documento assinado 

digitalmente não invalida automaticamente a assinatura 
digital vinculada a esse documento. 

 

28. O desenvolvimento do Linux é um dos exemplos mais 
proeminentes de colaboração de software livre e de 

código aberto. O código fonte pode ser usado, 
modificado e distribuído por qualquer um, respeitando 

as licenças e devolvendo o código desenvolvido de volta 

para o desenvolvimento do núcleo. O Linux é um 
sistema operacional que pode ser utilizado para fins 

comerciais. 
 

29. O atalho de teclado do Windows que permite 
percorrer ciclicamente os aplicativos correntemente em 

execução pelo sistema operacional é o CTRL + TAB. 

 
30. Assim como a Limpeza de Disco, Windows Defender 

Firewall e Monitor de Recursos, o Painel de Controle é 
uma das mais importantes ferramentas administrativas 

do Windows. 

 
FÍSICA 

 
Texto para as questões 31, 32 e 33. 

 
Têm sido corriqueiras as notícias relatando acidentes 

envolvendo veículos de todos os tipos nas ruas e estradas 
brasileiras. A maioria dos acidentes são causados por falhas 
humanas, nas quais os condutores negligenciam as normas de 
boa conduta. A situação seguinte é uma simulação de um 
evento desse tipo. 
 

 
 

O motorista de um automóvel, de massa m, perdeu o 
controle do veículo ao passar pelo ponto A, deslizando, sem 
atrito, pela ladeira retilínea AB, de 200m de extensão; o ponto 
A está situado 25m acima da pista seguinte BC retilínea e 
horizontal. Ao passar pelo ponto B, a velocidade do carro era de 
108km/h. O trecho BC, sendo mais rugoso que o anterior, fez 
com que o atrito reduzisse a velocidade do carro para 72km/h 

quando, então, ocorreu a colisão com outro veículo, de massa 
4M, que estava parado no ponto C, a 100m de B. A colisão 
frontal foi totalmente inelástica. 

 
Considerando a aceleração da gravidade com o valor 

10m/s2 e os veículos como pontos materiais, julgue os 
itens abaixo. 

 

31. A força de atrito no trecho BC permaneceu constante. 
 

32. O coeficiente de atrito entre os pneus e o pavimento 
no trecho BC vale 0,25. 

 

33. A velocidade com que o automóvel passou pelo ponto 
A é maior que a máxima permitida em uma estrada não 

sinalizada, de acordo com o CTB. 
 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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34. Um veículo automotor segue em uma estrada 

horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um 
valor sempre constante. De acordo com as informações 

acima, julgue o item abaixo. 
 

A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo 

sentido do vetor velocidade. 
 

35. Em uma perícia de acidente de trânsito, os peritos 
encontraram marcas de pneus referentes à frenagem de 

um dos veículos, que, ao final dessa frenagem, estava 

parado. Com base nas marcas, sabendo que o 
coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto 

é de 0,5 e considerando a aceleração da gravidade igual 
a 10m/s2, os peritos concluíram que a velocidade do 

veículo antes da frenagem era superior à máxima 
permitida para um automóvel em uma rodovia de pista 

dupla não sinalizada.  

 
36. Nos testes realizados em um novo veículo, de uma 

tonelada e meia, observou-se que ele percorre 100m 
em 5s, a partir do repouso. Acerca da situação acima, 

julgue o item que segue. 

 
A força que o motor imprime ao veículo durante o teste é 

de 12kN. 
 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

37. É dever do servidor público, quando estiver diante de 
duas opções, escolher a melhor e a mais vantajosa para 

a Administração Pública. 

 
38. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão 

de Ética é a de censura e sua fundamentação constará 
do respectivo parecer, assinado pelo Presidente, com 

ciência do faltoso. 

 
39. A solidariedade, a honestidade, a verdade, a 

lealdade, entre outros, são noções de comportamento 
ideal, e são adotados pelo homem como parte de um 

sistema de orientação de conduta. 

 
GEOPOLÍTICA 

 
Considerando os múltiplos aspectos que envolvem a 

macrodivisão natural do espaço brasileiro, julgue os 
itens a seguir. 

 
40. Especialmente a partir da década de 1960, os 

esforços de expansão da ocupação do Centro-Oeste 

brasileiro trouxeram muitas alterações ao ambiente do 
Cerrado, provocando destruição em larga escala, sendo 

este bioma atualmente um dos mais degradados do 
país. 

 

41. O Pantanal Mato-grossense, extensa planície drenada 
pelo rio Paraguai, possui uma grande heterogeneidade 

de vegetais, mesclando características de todos os 
domínios naturais brasileiros.  

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/prf-policial-rodoviario-federal/


8 
Reta Final – 2º Simulado PRF – 12/01/2019 – Policial Rodoviário Federal 

 

42. A Mata Atlântica é um dos biomas mais importantes 

à preservação da biodiversidade brasileira e mundial, 
mas é o mais ameaçado, restando atualmente menos 

de 10% da sua área original. 
 

 
Inovações técnicas e organizacionais na agricultura 

concorrem para criar um novo uso do tempo e um novo uso da 
terra. O aproveitamento de momentos vagos no calendário 
agrícola ou o encurtamento dos ciclos vegetais, a velocidade de 
circulação de produtos e de informações, a disponibilidade de 
crédito e a preeminência dada à exportação constituem, 
certamente, dados que vão permitir reinventar a natureza, 
modificando solos, criando sementes e até buscando, embora 
pontualmente, impor leis ao clima.  

 
(FONTE: SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. 
O Brasil: território e sociedade no início do século 
XXI. 2a ed., Rio de Janeiro: Record, 2001.) 

 

Tendo o texto acima como referência inicial e 
considerando os múltiplos aspectos que ele suscita, 

julgue os itens a seguir. 

 
43. A difusão da agricultura moderna em áreas de 

cerrado, principalmente, tem transformado a ocupação 
espacial de parte do território brasileiro, pautada, 

dentre outras características, pelo surgimento de 
cidades funcionais ao campo moderno, as chamadas 

“cidades do agronegócio”. 

 
44. A especialização da produção é uma característica 

das modernas propriedades rurais, que desenvolvem 
sua produção e passam a integrar cadeias produtivas 

extremamente complexas, que envolvem uma rede de 

estabelecimentos, como cooperativas, indústrias e 
centros de distribuição. 

 
45. A intensa expansão da soja pelo Brasil central e 

porções da Amazônia e do Nordeste contribui 

positivamente para elevar o Produto Interno Bruto 
brasileiro, para a matriz de exportação brasileira e para 

a desconcentração de renda no campo, mas causa uma 
série de impactos negativos como a alteração de 

ecossistemas e a poluição do solo e da água por 
pesticidas. 

 

Acerca da organização do espaço brasileiro e das 
atividades econômicas desenvolvidas no território 

nacional, julgue os itens subsequentes. 
 

46. O Brasil possui um papel na Nova Divisão 

Internacional do Trabalho caracterizado pela produção 
de commodities e de bens industrializados de alto valor 

agregado. 
 

47. Proeminente desde o século XIX em virtude da 
economia cafeeira, a região Sudeste, atraiu, 

historicamente, a maior quantidade de imigrantes; 

fluxos estes, que se intensificaram durante o século XX 
com as transformações socioespaciais ocorridas em 

função da industrialização e da urbanização da região. 

HISTÓRIA DA PRF 

 
Considerando a atualidade da Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) julgue os itens a seguir: 
 

48. A PRF é uma instituição que age com a visão calcada 
na garantia dos direitos humanos e sua atuação está 

sempre estruturada por um consistente modelo de 

gestão, baseado em constante modernização, buscando 
efetividade e celeridade. 

 
49. O vigor da atuação da atuação articulada da PRF está 

presente também no cenário internacional, tendo como 

exemplos acordos de cooperação com organizações 
internacionais que são referências no segmento de 

segurança pública. 
 

50. A Polícia Rodoviária Federal mantém ações eventuais 
de educação para o trânsito, com projetos que buscam 

transmitir, além dos preceitos legais, aspectos éticos e 

de cidadania. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

 
Julgue os itens a seguir, de acordo com o que dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/1997, 
Doutrina e Jurisprudências. 

 

51. Compete ao CONTRANDIFE julgar os recursos 
interpostos contra decisões dos órgãos e entidades 

executivos estaduais, nos casos de inaptidão 
permanente constatados nos exames de aptidão física, 

mental ou psicológica. 

 
52.  As provas ou competições desportivas, inclusive seus 

ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser 
realizadas mediante prévia permissão da Autoridade 

Executiva de Trânsito e dependerão, entre ostros 

requisitos, de contrato de seguro contra riscos e 
acidentes em favor de terceiros; e prévio recolhimento 

do valor correspondente aos custos operacionais em 
que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. 

 
53.  Toda peça publicitária destinada à divulgação ou 

promoção, nos meios de comunicação social, de 

produto oriundo da indústria automobilística ou afim, 
incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de 

trânsito a ser conjuntamente veiculada. A veiculação de 
publicidade feita em desacordo constitui infração 

punível com as seguintes sanções: advertência por 

escrito, suspensão e multa. 
 

54.  Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou 
interromper a livre circulação de veículos e pedestres, 

ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem 
permissão prévia do Órgão Executivo de Trânsito. 
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55. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão 

executivo de trânsito competente a ocorrência de perda 
total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas 

e documentos é infração grave com medida 
administrativa  de recolhimento das placas e dos 

documentos. 

 
56.  Para a expedição do Certificado de Registro de 

Veículo o órgão executivo de trânsito consultará o 
cadastro do RENAVAM e exigirá do proprietário os 

seguintes documentos: nota fiscal fornecida pelo 

fabricante ou revendedor, ou documento equivalente 
expedido por autoridade competente; e documento 

fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, 
quando se tratar de veículo importado por membro de 

missões diplomáticas, de repartições consulares de 
carreira, de representações de organismos 

internacionais e de seus integrantes. 

 
Em relação ao regramento do Código de Trânsito 

Brasileiro, julgue os itens a seguir. 
 

57. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando: for transferida a 
propriedade; o proprietário mudar de residência; for 

alterada qualquer característica do veículo; houver 
mudança de categoria. 

 
58. Os veículos especialmente destinados à condução 

coletiva de escolares somente poderão circular nas vias 

com autorização emitida pelo órgão ou entidade 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 

exigindo-se, entre outros requisitos: registro como 
veículo de passageiros; e pintura de faixa horizontal na 

cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à 

meia altura, em toda a extensão das partes laterais e 
traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em 

preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria 
pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem 

ser invertidas. 

 
59. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 
 

Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 

de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de 

trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e 
parada, quando em serviço de urgência e devidamente 

identificados por dispositivo regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação vermelha intermitente. 

 

60. As repartições de trânsito conservarão por, no 
mínimo, 5 anos os documentos relativos à habilitação 

de condutores, ao registro e ao licenciamento de 
veículos e aos autos de infração de trânsito. 

 
Em relação ao regramento do Código de Trânsito 

Brasileiro, levando em consideração as principais 

doutrinas e jurisprudências, julgue os itens a seguir. 
 

61. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por 

escrito à infração de natureza leve ou média, passível 
de ser punida com multa, não sendo reincidente o 

infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, 
quando a autoridade, considerando o prontuário do 

infrator, entender esta providência como mais 

educativa. 
 

62. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a 
Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu em 

30 dias após cumprida a penalidade e o curso de 

reciclagem. 

  

63. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. “Toda peça publicitária destinada à divulgação 

ou promoção, nos meios de comunicação social, de 
produto oriundo da indústria automobilística ou afim, 

incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de 
trânsito a ser conjuntamente veiculada”. 

 
64. Julgue o item a seguir com base na Legislação de 

Trânsito. “Os veículos classificam-se, quanto a 

categoria, em: oficial; de representação diplomática, de 
repartições consulares de carreira ou organismos 

internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro; 
particular; de aluguel; e de aprendizagem”. 

 

65.  Julgue o item a seguir com base na Legislação de 
Trânsito. “Estarão isentos da inspeção veicular, durante 

três anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos 
novos classificados na categoria particular, com 

capacidade para até sete passageiros, desde que 

mantenham suas características originais de fábrica e 
não se envolvam em acidente de trânsito com danos de 

média ou grande monta”.  
 

66. Julgue o item a seguir com base na Legislação de 
Trânsito. “Os condutores das categorias C, D e E 

deverão submeter-se a exames toxicológicos para a 

habilitação e renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação. O exame buscará aferir o consumo de 

substâncias psicoativas que, comprovadamente, 
comprometam a capacidade de direção e deverá ter 

janela de detecção mínima de 60 dias”. 

 
67. Julgue o item a seguir com base na Legislação de 

Trânsito e nas jurisprudências vigentes. “Segundo o STJ 
se o antigo proprietário deixar comunicar ao órgão 

executivo de trânsito a transferência do veículo poderá 
arcar com as multas e com o IPVA posterior à venda”. 

 

68. Julgue o item a seguir com base na Legislação de 
Trânsito: “Quem praticar homicídio culposo na direção 

de veículo automotor, sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa, terá sua pena 

aumentada de um terço à metade”. 

 
69. Julgue o item a seguir com base na Legislação de 

Trânsito. “Entregar a direção de veículo automotor, a 
pessoa não habilitada, é crime de perigo abstrato”. 
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70. Quanto aos delitos tipificados no Código de Trânsito, 

Lei nº 9.503/97, julgue o item abaixo. 
 

São circunstâncias agravantes genéricas quando o agente 
pratica o delito sem permissão para Dirigir ou Carteira 

de Habilitação de categoria diferente da do veículo ou 

no exercício de sua profissão ou atividade, estiver 
conduzindo veículo de transporte de passageiros e 

cargas. 
 

RESOLUÇÕES DO CONTRAN 

 

Analise os itens a seguir. 

I - buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-a-ré; 

II - quaisquer veículos prestadores de serviço com 

emissão sonora de publicidade, divulgação, 
entretenimento e comunicação; 

III – veículos de entretenimento público, dentro dos 
locais de apresentação devidamente estabelecidos 

e permitidos pelas autoridades competentes. 

 
71. Segundo o disposto na Resolução CONTRAN nº 624, 

de 2016, excetuam-se da proibição da utilização, em 
veículos de qualquer espécie, de equipamento que 

produza som audível pelo lado externo, os ruídos 

produzidos pelos equipamentos citados nos itens II e 
III. 

 
Os itens a seguir tratam do que regulamenta a 

Resolução CONTRAN nº 598, de 2016 a respeito do 
novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação ora em 

vigor. Julgue-os. 

 
72. A expedição da Carteira Nacional de Habilitação – 

CNH, modelo único, será obrigatória quando da 
renovação dos exames para a CNH, exceto o exame 

toxicológico. 

 
73. A Carteira Nacional de Habilitação será expedida 

pelos órgãos ou entidades executivas de Trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal e produzida pela Casa da 

Moeda do Brasil. 

 
Julgue os itens a seguir, de acordo com o que estabelece 

a Resolução CONTRAN que dispõe sobre a fiscalização 
do tempo de direção do motorista profissional. 

 
74. A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de 

descanso do motorista profissional se dará 

exclusivamente por meio de análise do disco ou fita 
diagrama do registrador instantâneo e inalterável de 

velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos 
idôneos instalados no veículo, na forma regulamentada 

pelo CONTRAN. 

 
75. Caso haja local apropriado para descanso nas 

proximidades, o agente de trânsito poderá liberar o 

veículo para cumprimento do intervalo de descanso 

nesse local, desde que recolha o respectivo CRLV (CLA), 
devolvendo-o ao motorista somente depois de decorrido 

o respectivo período de descanso. 
 

Tendo por base o regulamentado pela Resolução 

CONTRAN nº 508/2014, que dispõe sobre os 
requisitos de segurança para a circulação, a título 

precário, de veículo de carga ou misto transportando 
passageiros no compartimento de cargas, julgue os 

itens. 

 
76. Em trajeto que utilize mais de uma via com 

autoridades de trânsito com circunscrição diversa, a 
autorização deve ser concedida pela autoridade cuja 

circunscrição abarque a maior contingente populacional. 
 

77. Para a circulação de veículos de carga ou misto 

transportando passageiros no compartimento de 
cargas, o condutor deve estar habilitado: na categoria 

B, se o transporte for realizado em veículo cujo peso 
bruto total não exceda a três mil e quinhentos 

quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, 

excluído o do condutor; na categoria D, se o transporte 
for realizado em veículo cujo peso bruto total exceda a 

três mil e quinhentos quilogramas; ou na categoria C e 
ter o curso especializado para o transporte coletivo de 

passageiros, se o transporte for realizado em veículo 
cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do 

condutor. 

 
Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa a 

Resolução CONTRAN nº 520/2015. 
 

78. A Autorização Especial de Trânsito (AET), fornecida 

pelo Órgão Executivo Rodoviário da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal com circunscrição 

sobre a via, terá validade máxima de 01 (um) ano e 
conterá, dentre outro elementos: a identificação do 

órgão emissor; a identificação e características do(s) 

veículo(s); o prazo de validade; e a obrigatoriedade ou 
não de escolta especializada, conforme exigido no 

registro. 
 

79. Situação Hipotética: Decorrência de autuação em 
ação de fiscalização, o carro de Pedro teve de ser 

removido. Assim que a remoção foi iniciada, Pedro, 

regularmente habilitado, conseguiu sanar a 
irregularidade que motivou a remoção. O veículo estava 

devidamente licenciado e em condições de segurança 
para sua circulação. Assertiva: Nesse caso, segundo o 

disposto no Manual Brasileiro de Fiscalização de 

Trânsito – Volume I, o agente de trânsito não poderá 
deixar de aplicar a remoção. 

 
80. De acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de 

Trânsito – Vol. I, o animal encontrado solto na via 
deverá ser recolhido para instalações públicas ou 

privadas, dedicadas à guarda e preservação de animais, 

ou, excepcionalmente, recolhido a depósito fixado pelo 
órgão ou entidade de trânsito competente.  
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81. Tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN 

nº 643/2016, é correto afirmar que os veículos de 
transporte rodoviários de carga, ônibus, micro-ônibus, 

motorcasa e tratores, facultados a transitar em vias 
públicas, reboques e semirreboques somente poderão 

ter renovada a licença anual quando possuírem 

dispositivo de segurança retrorrefletores afixados em 
consonância com o regulamento pela citada norma. 

 
Julgue os itens a seguir, de acordo com Resolução do 

CONTRAN que dispõe sobre a uniformização do 

procedimento administrativo para imposição das 
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de 

cassação do documento de habilitação. 
 

82. Para as autuações de competência do órgão 
executivo de trânsito estadual de registro do documento 

de habilitação do infrator, quando o infrator for o 

proprietário do veículo, serão instaurados processos 
independentes para aplicação das penalidades de multa 

e de suspensão do direito de dirigir. 
 

83. Cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, 

caso o condutor não realize ou seja reprovado no curso 
de reciclagem, deverá ser mantida a restrição no 

RENACH, que, contudo, não poderá ser impeditivo para 
a emissão de Permissão Internacional para Dirigir – PID, 

já que o condutor apenas a usará quando da condução 
de veículos no exterior. 

 

Julgue os itens a seguir, à luz do disposto na Resolução 
CONTRAN nº 735/2018, que estabelece requisitos 

de segurança necessários à circulação de Combinações 
para Transporte de Veículos – CTV e Combinações de 

Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP. 

 
84. Ficam dispensadas da emissão de Autorização 

Especial de Trânsito – AET as Combinações de 
Transporte de Veículos – CTV e as Combinações de 

Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP 

com até 4,70 m (quatro metros e setenta centímetros) 
de altura, e que atendam aos limites de largura e 

comprimento previstos nesta Resolução. A largura, por 
exemplo, deve ser de 2,60 m (dois metros e sessenta 

centímetros) ou até 3,0 m (três metros) quando se 
tratar de Combinação para Transporte de Veículos – 

CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas 

Paletizadas – CTVP destinada ao transporte de ônibus, 
chassis de ônibus e de caminhões. 

 
85. O trânsito de Combinações para Transporte de 

Veículos – CTV e de Combinações de Transporte de 

Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP, regra geral, será 
do amanhecer ao pôr do sol, com velocidade máxima 

não superior a 100 km/h. 
 

86. As Combinações de Transporte de Veículos e Cargas 
Paletizadas – CTVP deverão contar com sider protetor 

contra intempéries composto por lona especial, trilhos 

de alumínio, cintas para amarração e mecanismos de 

fixação em pelo menos oitenta por cento do perímetro 

lateral, teto, dianteira e traseira. 
 

De acordo com a Resolução 290, de 2008, do Contran, 
que disciplina a inscrição de pesos e capacidades em 

veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de 

passageiros, julgue o item a seguir. 
 

87. Dentre os requisitos para inscrição indicativa e 
obrigatória dos pesos e capacidades registrados, as 

indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, 

adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com 
altura não inferior a 30 (trinta) milímetros. Também 

poderão ser usados letras ou números inscritos em alto 
ou baixo relevo, sendo obrigatório o contraste de cor. 

 
O CONTRAN editou Resolução que dispõe sobre 

modificações de veículos. Sobre o disposto nessa 

norma, julgue os itens seguintes. 
 

88. Deverá ser obrigatoriamente exigido o CSV - 
Certificado de Segurança Veicular dos veículos que 

sofrerem modificações para viabilizar a condução por 

pessoa com deficiência ou para aprendizagem em 
centros de formação de condutores. 

 
Julgue os itens subsecutivos, de acordo com a Resolução 

CONTRAN que estabelece requisitos mínimos de 
segurança para o transporte remunerado de 

passageiros (mototáxi) e de cargas (motofrete) 

motocicleta e motoneta. 
 

89. A capacidade máxima de tração das motocicletas e 
motonetas que realizam serviços de motofrete e 

mototáxi é de registro opcional no Certificado de 

Registro (CRV) e no Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo (CRLV). 

 
90. Para o exercício das atividades de motofrete e 

mototáxi, o condutor deverá ter, no mínimo, vinte e um 

anos de idade, possuir habilitação na categoria “A”, por 
pelo menos cinco anos; ser aprovado em curso 

especializado; e estar vestido com colete de segurança 
dotado de dispositivos retrorrefletivos. 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
Sobre a organização, os atos e os poderes 

administrativos, julgue os itens a seguir. 

 
91. As autarquias são entidades administrativas de direito 

público, integrantes da administração indireta, criadas 
por lei, para o desempenho de atividades exclusivas de 

Estado ou de natureza comercial. 

 
92. O silêncio administrativo é a ausência de 

manifestação expressa da administração sobre matéria 
de sua competência, configurando ato administrativo 

quando expressamente a lei definir os seus efeitos 
jurídicos. 
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93. O ato de um Policial Rodoviário Federal que implicar 

na aplicação de multa de trânsito a particular que 
extrapolar o limite de velocidade de uma rodovia federal 

constituirá o exercício do poder de polícia. 
 

A respeito do regime jurídico aplicável às licitações, aos 

agentes e ao poder público, julgue os itens abaixo. 
 

94. A contratação de profissional de qualquer setor 
artístico poderá ocorrer mediante dispensa de licitação, 

desde que ocorra diretamente com o artista ou por meio 

de seu empresário exclusivo, e o profissional seja 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 

pública. 
 

95. É livre a associação sindical de servidor público civil, 
sendo-lhe assegurado o exercício do direito de greve, 

ainda que seja um policial civil ou servidor da área de 

segurança pública. 
 

96. Com base no princípio da segurança jurídica, será 
considerado válido o ato praticado por agente putativo 

que gere efeitos favoráveis aos administrados que 

tenham agido de boa-fé. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

97. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos sob fundamento de isonomia. 
 

98. O Poder Judiciário e as Comissões Parlamentares de 

Inquérito (CPIs) poderão determinar a interceptação 
telefônica, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer, para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal. 

 

99. Controvérsia sobre matéria de direito não impede a 
concessão de mandado de segurança. 

 
100. No presidencialismo, a Chefia do Poder Executivo é 

unipessoal, exercendo o Presidente da República as 

funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo. O 
Presidente da República tem mandato por tempo 

determinado, não havendo vínculo necessário entre o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

 
101. As usinas que operem com reator nuclear deverão 

ter sua localização definida em lei complementar 

federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
 

102. As Guardas Municipais podem exercer poder de 
polícia de trânsito, inclusive aplicando sanções 

administrativas (multas) aos infratores.  

 
DIREITO PENAL 

 
103. O crime de furto se consuma quando o agente tem 

a posse pacífica sobre a coisa, desde que por razoável 
espaço de tempo. 

104. Configura falso testemunho a conduta da 

testemunha que fizer afirmação falsa, ou negar ou calar 
a verdade em juízo arbitral. 

 
105. O crime de corrupção ativa é formal, consumando-

se com o oferecimento ou promessa de vantagem 

indevida ao funcionário, mas a pena é aumentada de 
um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o 

funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica 
infringindo dever funcional. 

 

106. É aplicável a lei penal brasileira a crime de 
homicídio, praticado por argentino contra canadense, 

ocorrido a bordo de navio de bandeira brasileira, de 
propriedade privada, em alto-mar, pelo princípio da 

representação, da bandeira, ou pavilhão. 
 

107. No crime de descaminho, a pena é aplicada em 

dobro caso o crime seja cometido por meio de 
transporte aéreo; o mesmo ocorre no crime de 

contrabando. 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

108. O inquérito policial é procedimento dispensável, 

motivo pelo qual não precisa acompanhar a denúncia 
ou queixa, ainda que sirva de base a uma ou outra. 

 
109. No reconhecimento de pessoas e coisas, se várias 

forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento 
de pessoa ou de objeto, em regra, serão colocadas 

conjuntamente para realizar o reconhecimento, salvo se 

isso puder gerar prejuízo à diligência. 
 

110. A acareação será admitida, inclusive, entre 
testemunhas e ofendidos, sempre que divergirem, em 

suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias 

relevantes, tanto na fase processual quanto na fase pré-
processual. 

 
111. Situação hipotética: Mário foi preso em flagrante 

pela prática do crime de estelionato. Conduzido à 

delegacia, Mário faz um escândalo, e se recusa a assinar 
o APF. Assertiva: Neste caso, ainda assim será possível 

a lavratura do APF, devendo a autoridade, apenas, 
certificar a impossibilidade de colheita da assinatura.  

 
112. Situação hipotética: José, mediante violência, 

subtraiu para si o celular de Maria. 04 horas depois, uma 

viatura encontra José na rua, e um dos policiais 
desconfia do comportamento suspeito deste. Após a 

busca pessoal, é encontrado com José o celular de 
Maria, bem como a faca utilizada no crime. Assertiva: 

José se encontra em situação de flagrante ficto. 
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

 
113. Maria da Silva, brasileira, residente em país da 

União Europeia, foi vítima de crime de tortura tipificado 
na lei 9455, enquanto vivia no exterior.  Desse modo, é 

certo que a lei brasileira se aplica a essa situação.  
 

114. Após uma fiscalização, detectou-se uma série de 

irregularidades e diversos animais foram recolhidos pela 
autoridade fiscalizadora. Considerando o que consta na 

lei de crimes ambientais, tais animais devem ser 
entregues para jardins zoológicos, fundações ou 

entidades assemelhadas.  

 
115. Tendo em vista o que consta do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, para concorrer a uma vaga como 
membro do conselho tutelar, o candidato deverá contar 

com pelo menos 18 anos de idade. 
 

116. A transversalidade das dimensões de gênero, 

orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, 
raça e faixa etária nas políticas públicas é um dos 

princípios norteadores da Política Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

 

117. Nos termos do estatuto do desarmamento, é certo 
afirmar que o guarda municipal do Município de São 

Paulo, capital do Estado de São Paulo, pode portar arma 
de fogo fornecida pela instituição em âmbito nacional 

mesmo fora de serviço. 
 

DIREITOS HUMANOS 

 
Em relação às características dos Direitos Humanos, 

julgue os itens seguintes: 
 

118. Pela interpretação pro homine dos direitos humanos 
impõe-se, seja no confronto entre normas, seja na 

fixação da extensão interpretativa do ato normativo, a 

observância da norma mais favorável à dignidade da 
pessoa, objeto dos direitos humanos. Busca-se 

interpretar a norma de forma a ampliar o exercício ou 
de modo a produzir maiores garantias ao direito 

tutelado. 

 
119. No confronto entre universalismo e relativismo 

prevalece o primeiro, uma vez que os direitos humanos 
devem ser aplicados a todas as pessoas indistintamente, 

independentemente de onde estiverem. 
 

120. Por eficácia vertical dos direitos humanos entende-

se a aplicação das normas protetivas da dignidade às 
relações entre privados. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 

 

O Município de Corujópolis autorizou a criação de uma Sociedade de Economia Mista com 
a finalidade de controlar e executar seus serviços de trânsito. Nos termos da sua lei autorizativa, 

delegou a ela a possibilidade de aplicar sanções aos condutores que infringissem a lei. 

Os responsáveis pela ideia argumentaram que essa previsão encontra amparo jurídico no 

art. 30, I, da Constituição Federal (que estabelece a competência municipal para legislar sobre 
assuntos de interesse local) e no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe sobre a 

competência do município para executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 

administrativas cabíveis e as penalidades no exercício regular do poder de polícia de trânsito. 
 

Acerca dessa situação hipotética, redija um texto dissertativo respondendo, necessariamente, aos seguintes 
itens: 

 

➢ Ciclos ou fases do poder de polícia. [6,00 pontos] 

➢ Possibilidade de delegação, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [5,00 pontos] 

➢ Duas diferenças entre as medidas administrativas e as penalidades apresentadas no Código de Trânsito 

Brasileiro. [4,00 pontos] 
➢ A constitucionalidade da atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito. [4,00 

pontos] 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Obs.: disponibilizamos um serviço de correção especificamente para este simulado, em conformidade com os critérios 

utilizados pela banca Cebraspe (Cespe). 
 

Link para correção da sua discursiva: CLIQUE AQUI! 
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