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3º 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 I 
 

Desempregados não se interessam por 
“menino veste azul e menina veste rosa' e só 

querem que a vida melhore”, diz 
economista... 

 
Os milhões de desempregados no Brasil querem ver a 

vida melhorar e não se interessam se "meninos vestem azul e 

meninas vestem rosa", como declarou a ministra da Mulher, 

Família e Direitos Humanos, Damares Alves, na semana 

passada. A análise da economista Monica de Bolle, pesquisadora 5 
do Peterson Institute, em Washington, destaca o principal 

desafio que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e seu ministro da 

Economia, Paulo Guedes, têm pela frente: colocar a economia 

nos eixos, independentemente de uma "agenda de costumes". 

"O que as pessoas estão esperando do governo 10 
Bolsonaro é ver a vida melhorar. 'Menino veste azul e menina 

veste rosa' não é algo, sinceramente, que esteja no radar da 

maior parte da população brasileira, especialmente dos milhões 

e milhões que seguem desempregados. Vai ser um grande tiro 

n'água se esse for o foco do governo e vai acabar abalando a 15 
confiança no Bolsonaro", disse De Bolle, que também é diretora 

do Programa de Estudos Latino Americanos da Johns Hopkins 

University, em entrevista à BBC News Brasil.  

A esse desafio, ela diz, somam-se complicações 

políticas, que podem vir até de aliados do presidente. Para a 20 
economista, militares e evangélicos representam obstáculos 

para a aprovação das medidas anunciadas por Guedes ao 

assumir a pasta. Os evangélicos, pondera, poderiam dificultar o 

andamento da reforma da Previdência ao impor projetos de 

fundo religioso ou conservador — a exemplo de textos sobre a 25 
chamada "ideologia de gênero"— como prioridade no 

Congresso. 

"Eles possuem uma agenda que não tem nada a ver 

com a econômica, que é essa agenda de costumes", diz De 

Bolle. "Há ministros no governo que apoiam essas pautas e 30 
muita gente no Congresso que também as defende, entre eles 

os novos congressistas. Aí existe um ponto de tensão: o que vai 

ser prioridade, no final das contas?" 

Já os militares, com sua postura nacionalista, poderiam 

dificultar as privatizações defendidas pelo ministro, tópico que 35 
já foi origem de divergências entre ele e o presidente. 

Caberá, portanto, a Bolsonaro mediar essas tensões, 

além de entregar o que prometeu durante a campanha em 

termos combate à violência. Em cima de todas essas questões, 

diz De Bolle, resta ainda uma dúvida fundamental: bem recebida 40 
pelo mercado, a agenda econômica de Paulo Guedes é a mesma 

de Bolsonaro? 

 
A respeito de aspectos linguísticos e semânticos do texto 

I, julgue os itens a seguir. 
 

01. Infere-se do texto que a economista Monica De Bolle 
não inclui a discussão de gênero entre as prioridades da 

população em geral, sobretudo dos desempregados. 

 
02. Conclui-se do texto que “esse desafio” (ℓ.19) faz 

referência a reduzir o desemprego, mas sem foco em 

polêmicas de gênero.  
 

03. De acordo com o texto, os grupos aliados que 
apoiaram o presidente eleito impedirão a aprovação de 

medidas econômicas que venham a contrariar seus 

interesses específicos. Como exemplo, Monica cita os 
militares e os evangélicos.  

 
04. Depreende-se do texto que a expressão “agenda de 

costumes” (ℓ.9 e 29) refere-se à discussão de temas 
como ideologia, gênero e religião.  

 

05. O advérbio “aí” (ℓ.32) foi empregado para retomar 
um lugar físico e faz referência ao Congresso.  

 
06. Os termos “pesquisadora do Peterson Institute” (ℓ.5-

6), “Paulo Guedes” (ℓ.8) e “colocar a economia nos 

eixos” (ℓ.8-9) desempenham a mesma função sintática.  
 

07. A partícula “que” nos segmentos “o que vai ser 
prioridade, no final das contas?" (ℓ.32-33) e "O que as 

pessoas estão esperando do governo Bolsonaro é ver a 

vida melhorar” (ℓ.10-11) recebe a mesma classificação.  
 

08. O acento grave que ocorre em “à violência” (ℓ.39) se 
justifica pela fusão da preposição exigida por “combate” 

com o artigo feminino que precede “violência”. 
 

09. O vocábulo “Eles” (ℓ.28) faz referência a “militares” e 

“evangélicos”.   
 

10. Sem prejuízo à correção gramatical, as vírgulas que 
isolam “ela diz” (ℓ.19) e “pondera” (ℓ.23) poderiam ser 

substituídas por travessões. 

 
Considerando as disposições previstas no Manual de 

Redação da Presidência da República (MRPR), julgue os 
próximos itens. 

 

11. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto 

oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que 

possibilita imediata compreensão pelo leitor. Não se 
concebe que um documento oficial ou um ato normativo 

de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, 
que dificulte ou impossibilite sua compreensão.   

 

12. A fim de atender aos requisitos de formalidade e 

impessoalidade, os verbos empregados nos 

documentos oficiais devem estar sempre em terceira 
pessoa do singular. 

 

13. Embora estabeleça parâmetros para o uso da língua 

em redações oficiais, o MRPR rejeita a adoção de um 
padrão de escrita baseado em uma linguagem 

administrativa específica, alheia à evolução natural da 

língua. 
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14. A concisão é uma qualidade da redação oficial que 

atende ao princípio da economia linguística, segundo o 
qual se deve reduzir ao mínimo de palavras possível o 

conteúdo a ser comunicado, evitando-se redundâncias 
ou trechos inúteis. 

 

15.  Pelo princípio da clareza, para evitar as chances de 
mitigar a inteligibilidade do texto oficial, é vedado o uso 

de termos técnicos específicos em documentos oficiais.  
 

MATEMÁTICA 

 

16. Quatro professores e dois alunos, cada um estudando 

seis horas por dia, durante quatro dias, resolvem 600 
questões de Matemática e 200 questões de Raciocínio 

Lógico. Para resolver uma questão de Raciocínio Lógico, 
gasta-se o dobro do tempo que para resolver uma 

questão de Matemática. Os alunos resolvem questões 
com a mesma eficiência, mas a eficiência dos 

professores é 25% maior do que a eficiência dos alunos. 

Assim, para resolverem 800 questões de Matemática e 
300 questões de Raciocínio Lógico em 7 dias, seis 

professores e cinco alunos com eficiências iguais às 
daqueles citados anteriormente devem estudar mais de 

2 horas e 45 minutos por dia. 

 
17. O professor Vinícius Silva foi passar férias em Dubai 

e visitou o Burj Khalifa, o maior arranha-céu do mundo. 
O professor Vinícius, querendo por em práticas seus 

conhecimentos de Física, soltou um objeto de um andar 
muito alto do Burj Khalifa. Ele percebeu que o objeto 

percorreu 4,9 metros durante o primeiro segundo da 

queda, 14,7 metros durante o segundo seguinte, 24,5 
metros durante o terceiro segundo e assim por diante. 

Desprezando a resistência do ar, o professor Vinícius 
percebeu que a distância percorrida a cada segundo 

sempre aumenta 9,8 metros em relação ao segundo 

anterior. Com base nessas informações, julgue o item a 
seguir. 

 
É correto afirmar que, durante os 10 primeiros segundos 

de queda livre, o objeto percorreu mais de 500 metros. 

 
18. A batalha dos looks já virou uma tradição no 

Instagram do Professor Rosenval. O professor Da 
Rocha, que não tem muito bom gosto para combinar 

suas peças de roupa, é figura constante neste evento 
diário no Instagram. O professor Da Rocha foi a São 

Paulo gravar aulas no Estratégia e levou 10 camisas, 

sendo 4 delas camisas sociais. Da Rocha levou ainda 4 
calças, sendo 2 delas calças jeans. Considerando que 

um look é sempre formado por uma calça e uma camisa, 
julgue o item a seguir. 

 

Da Rocha pode compor mais de 30 looks diferentes 
usando as peças de roupa descritas anteriormente de 

tal forma que camisas sociais nunca sejam usadas com 
calças jeans. 

 
 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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19. A sequência infinita 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … é definida por 𝑎1 = 3 e, para cada número inteiro 𝑛 ≥ 1, 𝑎𝑛+1 = (𝑎𝑛 − 2)2.  Com relação 

a essa sequência, julgue o item subsequente. 

 
A sequência dada é uma progressão aritmética de razão nula. 

 
Para a função quadrática real 𝑓 de lei 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, em que 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são constantes reais, tem-se que 𝑓(0) = 9, 

𝑓(10) = 15 e 𝑓(20) = 31. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. 

 
20. O valor de 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 é menor do que 10. 

 
21. A função assume um valor máximo para 𝑥 = −1. 

 
O gráfico a seguir mostra a curva logarítmica 𝑦 = log 𝑥, logaritmo decimal de x, e um trapézio retângulo de bases paralelas 

ao eixo y. As coordenadas dos pontos A e D são, respectivamente, (2,0) e (5,0) e os pontos B e C pertencem à curva 

logarítmica. 

 

 
 
Sendo S a área desse trapézio, julgue o item a seguir. 

 
22. O valor de 10𝑆 é um número ímpar. 
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INFORMÁTICA 

 
23. As extranets, apesar de serem redes exclusivas aos 

funcionários de uma empresa, utilizam os mesmos 
protocolos de comunicação usados na Internet. 

 
24. Para encaminhar a cópia de um correio eletrônico 

para um segundo destinatário, de forma a que o 

destinatário original da mensagem não saiba da cópia 
enviada, o endereço eletrônico do segundo destinatário 

deve ser inserido no campo de cópia (Carbon Copy). 
 

25. O Becape Diferencial é um tipo de becape de dados 

em que cópias sucessivas dos dados contêm apenas a 
parte que foi alterado desde a cópia de backup anterior. 

Quando uma recuperação completa é necessária, o 
processo de restauração precisa do último becape 

completo, além de todos os becapes diferenciais até o 
ponto de restauração. 

 

26. O Google é considerado uma ferramenta de busca na 
internet que possui diversas funcionalidades que 

auxiliam a pesquisa por meio de símbolos, dentre as 
quais podemos mencionar: aspas, permite pesquisar 

páginas da web que contenham exatamente a palavra 

ou frase digitada; hífen, permite pesquisar artigos ou 
conteúdos somente em uma determinada página; 

interrogação, funciona como um caractere curinga e 
permite representar uma ou mais palavras inteiras em 

um texto. 
 

27. O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é um protocolo 

da Camada de Aplicação da Arquitetura TCP/IP utilizado 
em sistemas de informação de hipermídia, distribuídos 

e colaborativos. Já o HTTPS (Hypertext Transfer 
Protocol Secure) é uma implementação do Protocolo 

HTTP sobre uma camada adicional de segurança que 

utiliza o Protocolo SSL/TLS. 
 

28. O mecanismo de transmissão usado pelos protocolos 
TCP/IP, o qual não verifica ou controla erros, é 

conhecido como IP (Internet Protocol). 
 
29. O pop-up é um tipo de janela que se abre no 

navegador ao visitar uma página web ou acessar um 
hiperlink. Ele é utilizado por autores de sites para exibir 

alguma informação extra ou como meio de propaganda. 
Algumas empresas começaram a desenvolver softwares 

e barras de ferramentas, com bloqueio de pop-ups e, há 

algum tempo, os navegadores já vêm com a opção de 
bloquear as janelas indesejadas no próprio navegador, 

como o Firefox, Google Chrome e Internet Explorer.  
 

30. O Firewall é um programa usado para – dentre outras 

atribuições – proteger um computador contra acessos 
não autorizados advindos da internet. Ademais, ele é 

capaz de analisar continuamente o conteúdo das 
conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos 

e barrando a comunicação entre um invasor e um 
código malicioso já instalado. 

FÍSICA 

 

31. Um automóvel de passeio, em uma reta longa de uma 

rodovia, viaja em velocidade constante de 100km/h e à 

sua frente, à distância de 1,00km, está um caminhão 

que viaja em velocidade constante de 80km/h. O 

automóvel tem de comprimento 4,50m e o caminhão 

30,0m. A distância percorrida pelo carro até ultrapassar 

completamente o caminhão é igual a 5,00km.  

 

32. Um passageiro de ônibus está transitando por uma 

rodovia (BR116) no sentido Fortaleza – interior do 

estado do Ceará quando vê uma placa indicando que 

faltam 12km para chegar ao Restaurante “Chapéu de 

Couro”. A partir deste momento ele marca o tempo até 

passar pela frente deste restaurante. O tempo marcado 

foi de 10 minutos. De acordo com as informações acima, 

julgue o item seguinte. 

 

A velocidade média do ônibus neste trajeto foi de 20m/s.  

 

33. Uma campanha publicitária afirma que o veículo 

apresentado, de 1.450,0kg percorrendo uma distância 

horizontal, a partir do repouso, atinge a velocidade de 

108,0km/h em apenas 4,0s. Desprezando as forças 

dissipativas e considerando g = 10m/s2, podemos 

afirmar que, a potência média, em watts, desenvolvida 

pelo motor do veículo, neste intervalo de tempo é maior 

que 160kW. 

 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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34. A colisão de um veículo em movimento contra um 

muro envolve a perda de energia cinética. Esta perda 

constitui uma grande preocupação da indústria 

automobilística, que projeta veículos capazes de, em um 

acidente, dissipar, gradativamente, essa energia. 

 

Comparando-se dois carros do mesmo modelo, com 

massas iguais e sob o ponto de vista de um mesmo 

referencial terrestre, um movendo-se com velocidade 

de 10m/s e o outro com velocidade de 20m/s, de acordo 

com a situação acima, julgue o item abaixo. 

 

A energia cinética contida no carro mais veloz é o dobro 

daquela do carro mais lento. 

 

35. Um motorista imprudente, ao dirigir um veículo 

popular de massa total (veículo + motorista) igual a 

duas toneladas, recebe uma mensagem em seu celular 

e choca-se a 36km/h com um poste de massa 

considerada infinita. 

 

Sabendo que a aceleração gravitacional vale 10m/s2 e a 

altura de cada andar de um edifício vale 3m, julgue o 

item abaixo. 

 

A energia liberada nesse choque equivale à energia 

liberada pela queda de uma pessoa de 100kg de massa 

do topo de um edifício de menos de 33 andares. 

 

36. 

“Ao utilizar o cinto de segurança no banco de trás, o 

passageiro também está protegendo o motorista e o carona, as 

pessoas que estão na frente do carro. O uso do cinto de 

segurança no banco da frente e, principalmente, no banco de 

trás pode evitar muitas mortes. Milhares de pessoas perdem 

suas vidas no trânsito, e o uso dos itens de segurança pode 

reduzir essa estatística. O Brasil também está buscando, cada 

vez mais, fortalecer a nossa ação no campo da prevenção e do 

monitoramento. Essa é uma discussão que o Ministério da 

Saúde vem fazendo junto com outros órgãos do governo”, 

destacou o Ministro da Saúde, Arthur Chioro.  

 
Estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego 

(Abramet) mostra que o cinto de segurança no banco da frente 

reduz o risco de morte em 45% e, no banco traseiro, em até 

75%. Em 2013, um levantamento da Rede Sarah apontou que 

80% dos passageiros do banco da frente deixariam de morrer, 

se os cintos do banco de trás fossem usados com regularidade. 

 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-

noticias/1596-metade-dos-brasileiros-nao-usa-

cinto-de-seguranca-no-banco-detras Acesso em: 12 

de julho de 2015. 

 

Em uma colisão frontal, um passageiro sem cinto de 

segurança é arremessado para a frente. Esse 

movimento coloca em risco a vida dos ocupantes do 

veículo. Vamos supor que um carro popular com lotação 

máxima sofra uma colisão na qual as velocidades inicial 

e final do veículo sejam iguais a 72km/h e zero, 

respectivamente. Julgue o item abaixo. 

 

Se o passageiro do banco de trás do veículo tem massa 

igual a 80kg e é arremessado contra o banco da frente, 

em uma colisão de 400ms de duração, a força média 

sentida por esse passageiro é igual ao peso de 400kg 

na superfície terrestre.    

 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

 
37. Nos termos do Código de Ética Profissional dos 

Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal, o 
simples fato de tratar mal, de forma indireta, um 

cidadão pagador de seus tributos, que busca 
atendimento junto ao serviço público, não causa dano 

moral. 

 
38. Daniel, policial rodoviário federal, consciente de seus 

deveres, percebe que seu superior imediato está 
praticando atos ilegais. Desse modo, apesar do respeito 

à hierarquia, Daniel decide representar contra a conduta 

ora em prática pelo seu chefe imediato. 
 

Assim sendo, a conduta de Daniel encontra respaldo no 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal. 
 

39. As ideias de certo e errado, e de justo e injusto, 

variam histórica e geograficamente. Por isso pode-se 
afirmar que a moral varia no tempo e no espaço.  

 
GEOPOLÍTICA 

 
Acerca da formação territorial e da fronteira brasileira, 

julgue (C ou E) os itens a seguir. 

 
40. A necessidade de segurança das fronteiras com seus 

países vizinhos se manifesta, entre outros fatores, pela 
vasta extensão territorial do Brasil, que corresponde a 

quase metade do território sul-americano. 

 
41. No decorrer do século XX, o aparelhamento dos 

portos, a construção de estradas de ferro e rodovias e 
as novas formas de participação do país na fase 

industrial fizeram do Sudeste a região com maior 
concentração de capital, de modo integrado a uma 

nova regionalização agrária e urbana brasileira. 

 
42. A construção de Brasília simboliza o esforço pela 

difusão produtiva da indústria na totalidade do 
território nacional, pela angariação de capital externo e 

formação de um mercado interno, pela substituição de 

importações, somada à difusão do modo de vida 
tipicamente urbano na hinterlândia territorial nacional. 

 
Considerando os múltiplos aspectos relacionados aos 

movimentos migratórios internos e a distribuição 
espacial da população no Brasil julgue os itens a seguir. 

 

43. A queda na taxa de fecundidade brasileira está 
relacionada à crise econômica e às altas taxas de 

desemprego que atingiram o país durante as décadas 
de 1980 e 1990. 

 

44. A população brasileira aumentou significativamente 
durante o século XX em virtude da entrada maciça de 

imigrantes que vieram atender à expansão da demanda 
de mão de obra industrial. 

 

Considerando a integração entre indústria, estrutura 
urbana, rede de transportes e setor agrícola no Brasil e 

a multiplicidade de aspectos relacionados julgue os 
itens. 

 

45. O agronegócio cresceu significativamente no Brasil 
nas últimas décadas sendo o grande responsável pela 

degradação ambiental no espaço rural, uma vez que o 
pequeno produtor é agente marginal na mudança das 

paisagens naturais. 

 
46. Dentre os fatores que incrementaram o crescimento 

da produtividade agrícola estão os investimentos em 
pesquisa que produziram melhores tecnologias de 

cultivo e tornaram possível a incorporação dos cerrados 
brasileiros à plantação em ampla escala. 

 

47. Entre as décadas de 1970 e 1980, com o avanço da 
agricultura mecanizada e da monocultura, sobretudo o 

cultivo de soja, houve grande migração para as novas 
fronteiras agrícolas do Cerrado e da Amazônia, na 

região denominada de Matopiba. 

 
HISTÓRIA DA PRF 

 
Sobre a história da Polícia Rodoviário Federal julgue os 

itens a seguir: 
 

48. Com o Regimento Interno para a PRF de 1999, que 
estruturou o ensino no órgão, diversas atividades de 

capacitação foram realizadas, sendo as primeiras na 

área de fiscalização de trânsito em rodovias federais. 
 

49. Muito além da fiscalização de irregularidades 
administrativas, a atividade de fiscalização de trânsito 

tem caráter de segurança e saúde pública, coíbe a 

circulação de ilícitos e previne a ocorrência de acidentes, 
contribuindo para a diminuição dos custos sociais a eles 

relacionados. 
 

50. O primeiro Núcleo da Polícia de Estradas foi criado no 

estado de São Paulo, para o policiamento de trânsito 
das rodovias em construção daquele estado que 

liderava a industrialização e a urbanização brasileira. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

 

Julgue os itens a seguir de acordo com as disposições do 

Código de Trânsito Brasileiro.  
 

51. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada 
acessibilidade de comunicação, mediante emprego de 

tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas 

as etapas do processo de habilitação. A depender de 
autorização da autoridade competente, poderá ser 

fornecido a esse candidato os serviços de intérprete de 
Libras para  acompanhamento em aulas práticas e 

teóricas. 
 

52. É proibido o transporte de combustíveis, produtos 

inflamáveis ou tóxicos e de galões neste tipo de veículo, 
com exceção de gás de cozinha e de galões contendo 

água mineral, desde que com o auxílio de sidecar, nos 
termos de regulamentação do Contran.    

 

53. O condutor que deixar de reduzir a velocidade do 
veículo de forma compatível com a segurança do 

trânsito quando se aproximar de passeatas, 
aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles pode ser 

apenado com multa e registro no prontuário de infração 
de trânsito de natureza grave, e suspensão do direito 

de dirigir.   

 
54. Atualmente, o CTB prevê a possibilidade de o 

proprietário de veículo designar alguém habilitado como 
principal condutor. Não sendo imediata a identificação 

do infrator, o principal condutor terá quinze dias de 

prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-
lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de 

Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será 
considerado responsável pela infração o proprietário do 

veículo.  
 

55. Paulo G. conduzia seu veículo numa estrada no 

sentido de sua casa de campo quando observou uma 
placa que proibia virar à esquerda, caracterizada pelas 

cores vermelha, branca e preta. Conhecedor das leis de 
trânsito, José logo conclui que se tratava de uma placa 

de sinalização de indicação.   

 
56. Situação hipotética. Uma mãe circulava a pé com 

seus dois filhos em determinada cidade histórica no 
Brasil (área urbana). Ao dobrar em uma das ruas, 

observou imediatamente que não havia passeios ou 

calçadas, existindo apenas espaço para a circulação de 
carros. Assertiva. Neste caso, considerando que no 

local não havia qualquer sinalização específica, é correto 
afirmar, de acordo com o CTB que, a mãe pode circular 

com os filhos na pista de rolamento, desde que o faça 
pelos bordos da pista, em fila única, e ainda assim 

somente se o local não for proibido pela sinalização e/ou 

caracterizar situação em que a segurança ficar 
comprometida.   

57. Considere que Alexandre H. tenha sido condenado 

em sentença transitada em julgado por crime de 
trânsito no qual uma das penas previstas é a de 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. 
Para a fixação dessa pena, o juiz deverá observar os 

fatores expressos no art. 59 do Código Penal Brasileiro, 

com especial atenção a dois deles: circunstâncias e 
consequências do crime e culpabilidade do agente.  

 
58. O órgão responsável pelo estabelecimento das 

normas e regulamentos a serem adotados em todo o 

território nacional quando da implementação das 
soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim 

como padrões a serem praticados por todos os órgãos 
e entidades do Sistema Nacional de Trânsito é o 

CONTRAN.     
 

59. Situação hipotética. Para comemorar a aquisição 

de seu novo veículo, Rosenval J. chamou alguns amigos 
para exigir, sem na via pública em frente à sua 

residência, qualquer autorização, várias sequências de 
uma manobra conhecida como “cavalo-de-pau”. Havia 

movimentação de veículos e pedestres na via e, na 

ocasião, alguns desses pedestres, assustados, corriam 
apressadamente buscando proteção, frente ao grave 

risco de atropelamento que essas manobras de 
Rosenval J. apresentavam. Após denúncia, Paulo B., 

Agente de Trânsito do órgão com circunscrição sobre a 
via, chegou ao local em tempo de presenciar tais 

manobras e tomou as devidas providências. Assertiva. 

À luz do Código de Trânsito Brasileiro, se não houve 
qualquer lesão ou morte de pedestres, como resultado 

da conduta de Rosenval J., é correto afirmar que ele 
será responsabilizado apenas por infração de trânsito, 

já que a exibição de manobras de cavalo-de-pau, 

mesmo com risco à incolumidade daqueles pedestres, 
não está tipificada como crime pelo CTB.  

 
60. Certa noite, Carlos X., estando aparentemente 

embriagado ao conduzir seu veículo, atropelou e matou 

Guilherme N., que atravessava determinada via pública. 
Se Carlos X. for condenado, e provada sua embriguez 

ao volante, responderá pelo crime de homicídio culposo 
em concurso com o crime de embriaguez ao volante, 

devendo ser a ele aplicada a pena de reclusão de 5 a 8 
anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.   
 

61. Situação hipotética. Felipe L., motorista da 
ambulância do hospital municipal foi acionado para se 

deslocar com a ambulância para o estádio de futebol da 

cidade, pois, ainda que não houvesse qualquer situação 
imediata de urgência que motivasse o deslocamento da 

ambulância, é sempre prudente manter um aparato de 
socorro quando os times rivais se enfrentam em final de 

campeonato. Felipe L. atendeu ao chamado e se dirigiu 
ao estádio com a sirene ligada. No caminho, em razão 

do sinal sonoro, transitou livremente pela faixa 

esquerda (os motoristas das vias em que a ambulância 
transitou deram passagem) e conduziu o veículo sempre 

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


10 
Reta Final – 3º Simulado PRF – 19/01/2019 – Policial Rodoviário Federal 

 

em alta velocidade, a fim de que chegasse rapidamente 

ao estádio. Assertiva. Quanto ao comportamento de 
Felipe L., o Código de Trânsito Brasileiro determina que 

a sirene somente poderá ser utilizada quando houver 
efetiva ou potencial prestação de serviço de urgência. 

Portanto, Felipe L. agiu corretamente ao disparar a 

sirene, já que se dirigia para um local que 
potencialmente haveria situação de urgência. Assim, 

como sirene ligada, todos os atos descritos acima 
relativos à atuação de Felipe L. na direção da 

ambulância são possíveis e têm previsão legal. 

 
62. Situação hipotética. Nádia C., 30 anos, pretende 

candidatar-se a emprego de motorista de micro-ônibus. 
Nádia C. é portadora de habilitação na categoria B há 

quatro anos e, durante os últimos 12 (doze) meses, 
recebeu uma única multa por ter estacionado seu 

veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 

um metro. Assertiva. Neste caso, é correto afirmar, 
conforme o Código de Trânsito Brasileiro, que para 

candidatar-se ao emprego, Joana precisaria de 
habilitação na categoria D e, neste caso, ainda que fosse 

aprovada em curso especializado e em curso de 

treinamento de prática veicular em situação de risco, 
nos termos da normatização do CONTRAN, a multa que 

recebeu nos últimos 12 meses, por ser decorrente de 
infração grave, a impediria de ser habilitada na 

categoria D.  
 

Rafaela F. conduzia sua bicicleta pelo bordo direito de 

uma via coletora de mão dupla, seguindo no sentido de 
circulação da via, quando foi ultrapassada pelo 

automóvel conduzido por Ricardo V. Analisando a 
situação hipotética acima, julgue os itens abaixo. 

 

63. Ricardo V. teria cometido infração de trânsito se, 
durante a ultrapassagem, houvesse guardado apenas 

60 cm de distância lateral entre o seu automóvel e a 
bicicleta conduzida por Antonieta. 

  

64. Rafaela F. conduzia sua bicicleta de maneira irregular, 
pois, para que o ciclista tenha a possibilidade de 

enxergar os veículos que dele se aproximam, o CTB 
determina que os ciclistas devem conduzir-se sempre no 

sentido contrário ao do fluxo dos veículos automotores 
 

65. Situação hipotética. Serjão do Caminhão, 

caminhoneiro há mais de 30 anos, trafegava pela BR-
316 ao perceber que, em determinado quilômetro da 

referida rodovia, havia fiscalização da Polícia Rodoviária 
Federal, que estava eventualmente parando alguns 

automóveis para verificar se a documentação do 

veículo, bem como a habilitação do motorista, estavam 
em ordem. Assim, no intuito de alertar os automóveis 

que trafegavam no sentido contrário, Serjão do 
Caminhão passou a utilizar conhecida sinalização: 

trocava luz alta e baixa, de forma intermitente e por 
curto período de tempo, com o objetivo de advertir 

outros motoristas. Assertiva. Neste caso, é correto 

afirmar que, com fundamento no Código de Trânsito 
Brasileiro, que Serjão do Caminhão empregou 

erroneamente a sinalização, pois que o CTB apenas a 

admite com o objetivo de advertir outros motoristas, 
somente se utilizada para indicar a existência de risco à 

segurança para os veículos que circulam no sentido 
contrário.   

 

66. Situação hipotética. Joana saiu com sua amiga 
Paula e ambas ingeriram considerável quantidade de 

bebida alcoólica. Na hora de voltar dirigindo, Cassandra, 
proprietária do veículo, decidiu que Paula, por ter 

bebido menos, conduziria o veículo. Assertiva. Neste 

caso, é correto afirmar que apenas Paula cometeu 
infração gravíssima e pode, por isso, ter seu direito de 

dirigir suspenso por 12 (doze) meses, sem prejuízo da 
multa e da retenção do veículo. 

 
67. Situação hipotética. Herbert A. estava conduzindo 

seu automóvel quando se deparou com o Agente de 

Trânsito Décio T. realizando gestos com o braço 
estendido horizontalmente, com a palma da mão para 

baixo e fazendo movimentos verticais. Assertiva. 
Nessa situação, Herbert A. sabe que o agente está 

dando a ordem de parada obrigatória a todos os 

veículos.   
 

68.  Observe as três placas de sinalização seguintes, 
assinaladas pelas letras A, B e C. A placa A indica a 

carga máxima admitida por eixo de um veículo – a placa 
B é de regulamentação e representa “balança” – 

enquanto a placa C, de advertência, significa “ponte 

móvel”. 
 

 
 
69. Em janeiro de 2017, o Brasil se comoveu com o 

acidente que matou uma mulher grávida de 7 meses e 

seu bebê em um cruzamento de uma das avenidas de 
São Paulo. Há suspeita de que a colisão tenha ocorrido 

em consequência de um avanço de sinal por parte do 
condutor que transportava a grávida, aliado ao fato de 

o outro motorista estar alcoolizado. Neste caso, os dois 

motoristas infringiram o Código de Trânsito Brasileiro. 
Mantida a ordem em que são citados no texto, pode-se 

dizer que as infrações cometidas por eles são, 
respectivamente, de gravíssima e gravíssima. 

 
70. Renan A. teve seu veículo reprovado na inspeção de 

segurança e na de emissão de gases e poluentes. Neste 

caso, será aplicada a medida administrativa de 
recolhimento do Certificado de Registro do Veículo. 

 
 

 

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


11 
Reta Final – 3º Simulado PRF – 19/01/2019 – Policial Rodoviário Federal 

 

RESOLUÇÕES DO CONTRAN 

 
71.  Com base na Resolução 04/98 do Contran, 

julgue o item. Os veículos consignados aos 
concessionários, para comercialização, e os veículos 

adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e 
públicas, a serem licenciados nas categorias "particular 

e oficial", somente poderão transportar suas cargas e 

pessoas que tenham vínculo empregatício com os 
mesmos. 

 
72.  Com base na Resolução 14/98 do Contran, 

julgue o item. Não se exigirá cinto de segurança para os 

veículos destinados ao transporte de passageiros, em 
percurso que seja permitido viajar em pé. 

 
73. Com base na Resolução 735/18 do Contran, 

julgue o item. Por deliberação e a critério dos órgãos e 
entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, poderão ser 

dispensadas de Autorização Especial de Trânsito as 
Combinações de Transporte de Veículos e as 

Combinações de Transporte de Veículos e Cargas 
Paletizadas com altura entre 4,71 m  e 4,95 m que 

atendam aos limites de largura e comprimento. 

 
74.  Com base na Resolução 723/18 do Contran, 

julgue o item. Poderá ser instaurado mais de um 
processo administrativo para aplicação da penalidade de 

cassação, concomitantemente. 
 

75.  Com base na Resolução 624/16 do Contran, 

julgue o item. Fica proibida a utilização, em veículos de 
qualquer espécie, de equipamento que produza som 

audível pelo lado externo, independentemente do 
volume ou frequência, que perturbe o sossego público, 

nas vias terrestres abertas à circulação. 

 
76.  Com base na Resolução 619/16 do Contran, 

julgue o item. A Notificação de Autuação é o documento 
que dá início ao processo administrativo para imposição 

de punição, em decorrência de alguma infração à 

legislação de trânsito. 
 

77. Com base na Resolução 573/15 do Contran, 
julgue o item. Não é permitido em via pública o 

transporte de passageiro, nos quadriciclos, com idade 
inferior a 10 anos. 

 

78. Com relação ao descanso obrigatório para motorista 
profissional de carga ou passageiro, julgue o item. Nos 

casos em que o empregador adotar 2 motoristas 
trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso 

poderá ser feito com o veículo em movimento, 

assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas 
fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine 

leito, com o veículo estacionado, a cada 72 horas. 
 

79. A autoridade com circunscrição sobre a via poderá 
autorizar, eventualmente e a título precário, a circulação 

de veículo de carga ou misto transportando passageiros 

no compartimento de cargas, desde que sejam 
cumpridos os requisitos estabelecidos na Resolução 

508/14. Julgue o item abaixo com base nos preceitos 
desta Resolução. 

 

O número máximo de pessoas admitidas no transporte 
será calculado na base de 35dm2 do espaço útil da 

carroceria por pessoa, incluindo-se o encarregado da 
cobrança de passagem e atendimento aos passageiros. 

 

80.  Com base na Resolução 471/13 do Contran, 
julgue o item. A autoridade ou o agente da autoridade 

de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio 
de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar 

condutores e veículos, cujas infrações por 
descumprimento das normas gerais de circulação e 

conduta tenham sido detectadas “online” por esses 

sistemas. 
 

81.  Com base na Resolução 453/13 do Contran, 
julgue o item. O condutor e o passageiro de motocicleta, 

motoneta, ciclomotor e triciclo motorizado, para circular 

na via pública, deverão utilizar capacete com viseira, ou 
na ausência desta, óculos de proteção, em boas 

condições de uso, exceto para condução de quadriciclo 
motorizado. 

 
82.  Com base na Resolução 441/13 do Contran, 

julgue o item. O transporte de qualquer tipo de sólido a 

granel em vias abertas à circulação pública, não 
realizado em carroceria inteiramente fechada, somente 

será permitido nos seguintes casos:  veículos com 
carroçarias de guardas laterais fechadas até 1,50 m; e 

veículos com carroçarias de guardas laterais dotadas de 

telas plásticas com malhas de dimensões que impeçam 
o derramamento de fragmentos do material 

transportado. 
 

83. Com base na Resolução 432/13 do Contran, 

julgue o item. Uma vez atuado na infração por dirigir 
embriagado, o condutor poderá comparecer ao órgão 

ou entidade de trânsito responsável pela autuação no 
prazo de 5 dias da data do cometimento da infração, 

para retirado de sua CNH, caso contrário o documento 
será encaminhado ao órgão executivo de trânsito 

responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá 

buscar seu documento. 
 

84. Com base na Resolução 396/11 do Contran, 
julgue o item. Quando em determinado trecho da via 

houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os 

equipamentos dos tipos estático, portátil e móvel, 
somente poderão ser utilizados a uma distância mínima 

daquele equipamento de: quinhentos metros em vias 
urbanas e trechos de vias rurais com características de 

via urbana; e dois quilômetros em vias rurais e vias de 
trânsito rápido. 
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85.  Com base na Resolução 360/10 do Contran, 

julgue o item. O condutor de veículo automotor, oriundo 
de país estrangeiro e nele habilitado, desde que 

penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no 
Território Nacional quando amparado por convenções 

ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela 

República Federativa do Brasil e, igualmente, pela 
adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo 

de 90 dias, respeitada a validade da habilitação de 
origem. 

 

86. Com base na Resolução 292/08 do Contran, 
julgue o item. Serão consideradas alterações de cor 

aquelas realizadas através de pintura ou adesivamento 
em área superior a 50% do veículo, excluídas as áreas 

envidraçadas. Caso tenha várias cores, tornando 
impossível distinguir uma cor predominante no veículo, 

será atribuída a cor fantasia. 

 
87.  Com base na Resolução 289/08 do Contran, 

julgue o item. Compete ao Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal - DPRF: exercer a fiscalização 

eletrônica de velocidade nas rodovias federais com a 

utilização de instrumento ou medidor de velocidade do 
tipo portátil, móvel, estático e fixo, exceto redutor de 

velocidade. 
 

88.  Com base na Resolução 273/08 do Contran, 
julgue o item. Os semi-reboques tracionados por 

motocicletas e motonetas (com mais de 120 centímetros 

cúbicos) devem ter dimensões, com ou sem carga: 
largura máxima de 1,35 m; altura máxima de 1,90m e 

comprimento total máximo (incluindo a lança de 
acoplamento) de 2,15 m. 

 

89.  Com base na Resolução 258/07 do Contran, 
julgue o item. Para fins de fiscalização de peso dos 

veículos que estiverem transportando produtos 
classificados como Biodiesel e Cimento Asfáltico de 

Petróleo por meio de balança rodoviária ou por meio de 

Nota Fiscal, ficam permitidos, até 31 de julho de 2019 a 
tolerância de 7,5% no PBT ou PBTC. 

 
90. Com base na Resolução 216/06 do Contran, 

julgue o item. Nos pára-brisas dos veículos 
automotores, são permitidos no máximo dois danos, 

exceto nas regiões definidas anteriormente, respeitando 

os seguintes limites: trinca não superior a 20 
centímetros de comprimento; fratura de configuração 

circular não superior a 4 centímetros de diâmetro. 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Em relação ao regime jurídico-administrativo e à 

organização administrativa, julgue as questões 
seguintes. 

 
91. O princípio da indisponibilidade do interesse público 

é uma das facetas do regime jurídico-administrativo, 
representando o aspecto das restrições especiais 

aplicáveis ao Estado. Uma de suas consequências é 

representada pelo poder-dever de agir, que significa 
que o agente público não pode abrir mão de uma 

competência que lhe foi outorgada pelo ordenamento 
jurídico. 

 

92. A centralização representa a aglutinação de 
atribuições de diversos órgãos públicos em um único 

centro de competência despersonalizado. 
 

Um Policial Rodoviário Federal constatou que um 

motorista se deslocava em velocidade acima do limite 
permitido. Por esse motivo, lavrou termo 

circunstanciado sobre o fato, encaminhando as 
informações para a autoridade competente. Esta, por 

sua vez, notificou o motorista para deduzir defesa. Após 
analisar os fatos, a autoridade aplicou a multa de 

trânsito e imputou os pontos relativos à penalidade, 

consoante previsto no Código de Trânsito Brasileiro. 
Além disso, constatou-se que o motorista extrapolou os 

limites de pontos permitidos em sua carteira de 
habilitação. Por esse motivo, a licença para dirigir foi 

suspensa, observando-se todas as exigências legais 

para edição de tal ato. 
 

Com base na situação hipotética acima, julgue os itens a 
seguir: 

 
93. Se o motorista for flagrado dirigindo veículo 

automotor, enquanto estiver suspenso o direito de 

dirigir, a forma de desfazimento do ato administrativo 
de licença aplicável ao caso será a anulação. 

 
94. A fiscalização do limite de velocidade é ato de polícia 

que não pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito 

privado integrantes da administração pública. 
 

Uma autoridade administrativa recebeu denúncia 
anônima sobre a ocorrência de irregularidades 

cometidas por servidores públicos. A denúncia continha 

provas robustas sobre os fatos, motivo pelo qual a 
autoridade, de ofício, instaurou procedimentos 

preliminares e, com base nos elementos de prova, 
resolveu instaurar sindicância administrativa. 

 
Julgue os itens a seguir tomando como referência a 

situação hipotética acima. 

 
95. A autoridade jamais poderia receber a denúncia 

anônima, motivo pelo qual qualquer sanção 
administrativa aplicável será nula, uma vez que a 

legislação cabível exige que a denúncia seja formulada 

por escrito e contenha a identificação do denunciante. 
 

96. Se, após apurar os fatos, a autoridade entender que 
a penalidade cabível é a advertência, será possível 

aplicar a sanção independentemente de instauração de 
processo administrativo disciplinar, desde que seja 

concedido o direito de defesa na própria sindicância. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
97. A execução provisória de acórdão penal condenatório 

proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 
recurso especial ou extraordinário, não compromete o 

princípio constitucional da presunção de inocência. 
 

98. A ampla defesa e o contraditório são princípios que 

se aplicam tanto aos processos judiciais quanto aos 
processos administrativos. Todavia, não se aplicam na 

fase do inquérito policial ou civil. 
 

99. Pessoa jurídica não pode ser paciente de habeas 
corpus, embora tenha legitimidade ativa para impetrá-
lo.  

 
100. Os partidos políticos adquirem personalidade 

jurídica mediante registro do seu estatuto no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

 

101. As polícias civis e a polícia rodoviária federal 
exercem a função de polícia judiciária, sendo 

responsáveis por apurar infrações penais, exceto as 
militares. 

 

102. A assistência social é direito garantido àqueles que 
contribuírem para o sistema de seguridade social, sendo 

financiada por recursos provenientes dos orçamentos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.  
 

DIREITO PENAL 

 
103. Abolitio criminis e continuidade típico normativa são 

institutos distintos: neste há apenas a supressão do tipo 
penal, sem que haja a descriminalização da conduta; já 

na abolitio criminis há a efetiva descriminalização da 
conduta, alcançando, ainda, os fatos praticados antes 

da lei abolitiva, fazendo cessar a pena e os efeitos 

penais da condenação. 
 

104. Em caso de superveniência de lei que traga 
benefícios e prejuízos ao infrator, é vedada a 

combinação de leis, devendo o magistrado aplicar 

aquela que seja, no todo, mais benéfica ao agente, no 
que se convencionou chamar de teoria da ponderação 

unitária ou global. 
 

105. Situação hipotética: José, pretendendo matar 
Maria, coloca uma bomba no carro em que esta vai 

todos os dias para o trabalho. A bomba está 

programada para explodir no exato momento em que 
for ligada a ignição do veículo. José sabe que Maria não 

dirige e quem a leva para o trabalho é seu motorista, 
Paulo. José, portanto, sabe que além de matar Maria, 

irá provocar a morte do motorista, embora este último 

resultado não seja o fim último de seu agir. No dia 
seguinte pela manhã, o motorista Paulo liga o veículo, 

acionando o explosivo, de modo que tanto Paulo quanto 
Maria morrem em decorrência da explosão. Assertiva: 

neste caso, José responderá por homicídio doloso por 

dolo direto de primeiro grau em relação a Maria e dolo 
eventual em relação a Paulo. 

 
106. O crime de receptação, a despeito de ser 

considerado um crime parasitário ou decorrente, é 

punível ainda que desconhecido ou isento de pena o 
autor do crime de que proveio a coisa. 

 
107. É aplicável o princípio da insignificância ao crime de 

peculato, desde que o valor total do prejuízo ao erário 

não seja superior a 1/10 do salário mínimo vigente à 
época do fato, presentes os demais requisitos. 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 
108. Não se admite a instauração de inquérito policial ex 

officio a partir de delatio criminis inqualificada relativa a 
crime de homicídio, ainda que tenha havido apuração 

prévia da veracidade das informações pela autoridade 

policial. 
 

109. Como regra, em caso de indiciado preso, o inquérito 
policial deverá ser concluído no prazo de 10 dias, 

contando-se este prazo a partir do dia útil seguinte ao 

da efetivação da prisão, por se tratar de prazo de 
natureza processual. 

 
110. Situação hipotética: Durante fiscalização de 

rotina, a Polícia Rodoviária Federal determina a parada 
de determinada veículo. Dado o comportamento 

suspeito dos dois ocupantes, um motorista e sua 

esposa, os policiais decidem proceder à busca pessoal. 
Assertiva: neste caso, a busca pessoal a ser feita na 

passageira mulher deverá feita por policial mulher, 
desde que não haja retardamento ou prejuízo da 

diligência. 

 
111. No processo penal, a prova da alegação incumbirá 

a quem a fizer. Todavia, é facultado ao juiz de ofício, ou 
seja, sem que haja provocação de qualquer das partes, 

ordenar, mesmo na fase pré-processual, a produção 

antecipada de provas que sejam urgentes e relevantes, 
observada a necessidade, adequação e 

proporcionalidade da medida. 
 

112. Qualquer do povo poderá prender quem quer que 
seja encontrado em flagrante delito, exceto se se tratar 

de infrator que goze de prerrogativa de não ser preso 

em flagrante, pois neste caso a captura não poderá ser 
realizada. 

 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

 
113. Pedro, policial rodoviário federal, deseja adquirir 

uma arma de fogo de uso restrito. Para que isso possa 

ocorrer, Pedro necessita de autorização do Comando do 
Exército. 
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114. Carlos invadiu um templo religioso e ameaçou 

gravemente o responsável pelo templo, determinando o 
encerramento das atividades daquela organização 

religiosa e afirmou que destruiria a edificação se as 
reuniões continuassem.  André, responsável por aquele 

templo, tendo sido exposto a intenso sofrimento, ficou 

extremamente abalado com a possibilidade da 
destruição do local de adoração. No caso descrito, 

temos a tortura em razão de discriminação religiosa. 
 

115. Nos termos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, nenhuma criança poderá viajar para fora 
da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou 

responsável, ainda que haja autorização judicial. 
 

116. A lei de crimes ambientais prevê que a caça de 
espécimes nativas da fauna silvestre sem a devida 

permissão licença ou autorização é crime punível com 

detenção de seis meses a um ano e multa. Caso a caça 
se dê no período noturno, a pena será aumentada de 

um terço.  
 

117. Nos termos do Decreto n. 7.901/2013, o Comitê 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - 
CONATRAP será presidido pelo Secretário Nacional de 

Justiça do Ministério da Justiça ou por pessoa por ele 
designada. 

 
DIREITOS HUMANOS 

 
Segundo a jurisprudência do STF em tema de direitos 

humanos, julgue os itens seguintes. 

 
118. A Convenção Americana de Direitos Humanos não 

assegura, de modo irrestrito, o direito de sempre 
recorrer em liberdade por prever expressamente a 

possibilidade de que o Estado normatize causas e 

condições que legitimem a privação cautelar da 
liberdade tanto do réu como do condenado.  

 
119. O caráter supralegal da Convenção Americana de 

Direitos Humanos a coloca hierarquicamente abaixo da 

Constituição, mas acima da legislação interna, de modo 
que não há mais base legal para a prisão civil do 

depositário infiel. 
 

120. Decidiu o STF que a exigência de diploma em curso 
superior para a prática do jornalismo não está 

autorizada pela ordem constitucional. Esse 

entendimento está de acordo com decisão da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, que declarou que 

tal exigência viola a Convenção Americana de Direitos 
Humanos no que atine à tutela da liberdade de 

expressão. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 

 

“Trata-se de um crime de ódio. O conceito surgiu na década de 1970, com o fim de 
reconhecer e dar visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e violência sistemática 

contra as mulheres, que, em sua forma mais aguda, culmina na morte. Essa forma de assassinato 
não constitui um evento isolado e nem repentino ou inesperado; ao contrário, faz parte de um 

processo contínuo de violências, cujas raízes misóginas caracterizam o uso de violência extrema. 
Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, físicos e sexuais, como o estupro, e diversas 

formas de mutilação e de barbárie.” 

Eleonora Menicucci, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência (Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República). Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/ 
blog/atualidades-vestibular/entenda-a-lei-do-feminicidio-e-por-que-e-
importante/. Acesso em: 13/01/2019. 

O início do ano de 2018 foi marcado pelo assassinato de Marielle Franco, que chocou a 

população brasileira. Mulher, negra, mãe e moradora da favela da Maré, Marielle Franco era 
vereadora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e, no dia 14 de março, foi morta em um 

atentado. Treze tiros atingiram o veículo onde ela estava. A comoção pública e a transformação 
de seu nome em símbolo de resistência são sinais de que a violência contra a mulher está 

deixando de ser naturalizada. 

Atlas da Violência 2018. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/ 
stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf. 
Acesso em: 13/01/2019. 

 

A partir das ideias dos textos precedentes, que têm caráter unicamente motivador, redija um texto 
dissertativo acerca do seguinte tema: 

 

FEMINICÍDIO COMO PROBLEMA SOCIAL A SER ENFRENTADO NO BRASIL 
 

Em seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: 
 

a) As características do crime de feminicídio; [valor: 6,00 pontos] 

b) Diferença de femicídio e feminicídio [valor: 3,00 pontos] 

c) Panorama brasileiro e providências passíveis de adoção para o enfrentamento do problema; [valor: 10,00 

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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