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Simulado Especial 
6º Simulado PRF  

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso da PRF; 

2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8:30 às 13:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área 
do aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-PRF-07-06  
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PORTUGUÊS 
Carlos Roberto 

TEXTO I  

 

ONDE 

“Falei com o ministro ontem, onde ninguém me 

disse que essa medida seria tomada.” (De dirigentes 

“classista”, na TV.) 

 Não é mero erro ocasional; é clara a tendência 

de recursos ao “onde” para substituir outros advérbios – o 

“quanto” em particular. É um processo de 

destemporalização dos acontecimentos e dos sujeitos e sua 

consequente especialização ou territorialização. 

Curiosamente, teóricos da pós-modernidade já apontaram 

para a decadência da categoria moderna do tempo e a 

ascensão da categoria pós-moderna do espaço.  

Até o início da modernidade, o tempo era apenas 

um dado, componente inevitável do cenário da existência.  

Quando, na era moderna, o tempo passa a ser, 

além de medido, também fracionado, construído, dilatado, 

comprimido e finalmente equiparado ou traduzido em 

dinheiro (tempo é dinheiro), tornou-se referente central 

da vida. Agora, na idade pós-moderna, é como se o tempo 

estivesse, na hipótese mais nobre mais nobre, sendo 

abolido ou diminuído, encurralado, desbastado, 

pulverizado (pelo desenvolvimento de técnicas de 

locomoção, como no avião; pelo aprimoramento daquelas 

outras que permitem a superação imaginária das 

distâncias, como na TV) ou, na alternativa menos nobre, 

confundido, mascarado, apagado, eliminado da memória e 

da consciência das pessoas (...).  

No primeiro caso, a tentativa de ver o espaço ali 

onde ele não está, indicando pela substituição do “quando” 

pelo “onde” (como se a perda do tempo já fosse aceita 

como inevitável), surge como tentativa de garantir um 

mínimo de estabilidade ao processo de localização e 

autolocalização das pessoas. No segundo, o espaço surge 

como a máscara de ocultação do tempo: estar na praia 

significa estar jovem (mesmo que não se seja jovem), estar 

na rua significa estar num tempo sem começo e sem fim, 

um tempo que independe do ritmo vital de cada um e que, 

portanto, é neutro. Tenta-se agarrar o espaço por não mais 

ser possível viver o tempo, tenta-se apreender o espaço 

para por meio dele fruir imaginariamente um tempo 

ilusório. (...) 

Teixeira Coelho. Dicionário do brasileiro de bolso. 

 

 

 

Com base no texto acima, julgue os itens abaixo 

quanto aos aspectos semânticos e linguísticos. 

 

01. Os parênteses utilizados no primeiro período do 

texto foram utilizados para intercalar indicação 

acessória.. 

 

02. O travessão empregado após o vocábulo 

"advérbios", no primeiro parágrafo, traduz uma 

restrição sobre a aplicabilidade da palavra "onde". 

 

03. Os vocábulos "tendência" e "imaginária" são 

acentuados pela ocorrência de duas regras distintas  

 

04. Os vocábulos  "ninguém", "pós-modernidade" e 

"está" são acentuados em virtude da mesma regra 

gramatical. 

 

05. No trecho "(...) ninguém me disse que essa 

medida seria tomada.”, a palavra "que" é conjunção 

integrante que introduz uma oração subordinada 

substantiva objetiva direta. 

 

06. No trecho "(...) ninguém me disse que essa 

medida seria tomada.”, a palavra "me" é pronome 

oblíquo tônico e exerce função sintática de 

complemento verbal indireto do verbo "dizer". 

 

07. No trecho "(...) ninguém me disse que essa 

medida seria tomada.”, o pronome "me" poderia ser 

escrito após o verbo "disse" sem prejuízo 

gramatical do texto. 

 

08. No trecho "Curiosamente, teóricos da pós-

modernidade já apontaram (...) ", o pronome lhes 

possui função anafórica para retomar " a expressão 

"pós-modernidade" possui valor adjetivo.  

 

09. O texto possui, principalmente, estrutura 

narrativa expositiva. 

 

10. Infere-se do texto que as alterações do conceito 

de tempo refletem-se no idioma e que se vive, hoje, 

na era da modernidade. 
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11. No segundo parágrafo do texto, o vocábulo 

"destemporalização" possui sentido semântico de 

territorialização. 

 

12. De acordo com as normas ortográficas em vigor, 

o emprego do hífen é facultativo em 

“autolocalização”. 

 

13. O emprego do hífen é obrigatório em “pós-

modernidade”. 

 

14. No segundo parágrafo do texto, a expressão "a 

tendência de recurso ao onde" exerce função 

sintática de predicativo. 

 

15. No trecho "tenta-se apreender o espaço para por 

meio dele fruir imaginariamente um tempo 

ilusório.", a palavra "se" exerce função sintática de 

objeto direto. 

 

16. No primeiro parágrafo do texto, o trecho "onde 

ninguém me disse" dever-se-ia ter sido assim 

registrado: "quando ninguém me disse". 

 

17. No texto, as palavras "decadência" e "ascensão" , 

presentes no segundo parágrafo, estabelecem uma 

relação de antonomia. 

 

18. O vocábulo "era", no terceiro parágrafo do texto, 

é a conjugação do verbo "ser" no pretérito perfeito 

do modo indicativo. 

 

19. A palavra "apenas" em "o tempo era apenas um 

dado", no terceiro parágrafo do texto, traduz a ideia 

de exclusividade. 
 

20. O verbo "garantir", no último parágrafo do texto, 

é bitransitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Brunno Lima 

Augusto, Rogério e Tiago são Policiais Rodoviários 

Federais e têm suas idades, em anos, dispostas em 

progressão aritmética, sendo Augusto o mais novo 

dos três, e Tiago, o mais velho. Sabendo que a soma 

dessas idades, em anos, é 75 e que o produto das 

idades de Rogério e Tiago é 750 anos, julgue os 
quatro itens seguintes. 

 

21. A média de idade dos três Policiais Rodoviários 

Federais é igual a 25 anos. 

 

22. A idade de Augusto é inferior a 22 anos. 

 

23. O produto das idades de Augusto e Rogério, em 

anos, é inferior a 500.  

 

24. Se Rogério fosse 1 ano mais novo, as idades em 

anos, de Augusto, Rogério e Tiago estariam, nessa 

ordem, em progressão geométrica. 

 

Com relação a porcentagem, funções quadráticas, 

noções básicas de contagem e volumes, julgue os 

quatro itens seguintes: 

 

25. Se a remuneração inicial de um Policial 

Rodoviário Federal for corrigida anualmente em 

30% de seu valor vigente, então, após dois anos, a 

remuneração desse Policial Rodoviário Federal terá 

correção de 69% do seu valor inicial.  

 

26. Suponha que em cada mês t do ano de 2019 o 

número de acidentes em rodovias brasileiras 

registrado pela Polícia Rodoviária Federal foi 

expresso pela função 𝐴(𝑡) = − 2𝑡2 +  32𝑡 +  50, em 

que 1 ≤ t ≤ 12. Nesse caso, o maior número mensal 

de acidentes em rodovias brasileiras registrado 

pela Polícia Rodoviária Federal durante o ano de 

2019 foi inferior a 175. 
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27. Placas distintas com 3 algarismos seguidos de 3 

letras são utilizadas para identificar os automóveis 

em circulação de um determinado país. 

Considerando que as letras de cada placa são 

distintas e escolhidas em um alfabeto com 26 letras, 

o número máximo de placas que podem ser 

utilizadas para identificar os automóveis em 

circulação desse país é superior a 15.000.000.  

 

28. Suponha que em uma Unidade Operacional da 

Polícia Rodoviária Federal existam dois 

reservatórios de água: um que tem formato de um 

paralelepípedo retângulo, e outro, de um cilindro 

circular reto. O reservatório de água com formato 

de paralelepípedo tem base com dimensões 8 m e 

6,5 m, e altura igual a 9 m. O raio da base do 

reservatório com formato cilíndrico mede 10 m, e a 

altura, 1,5 m. Tomando 3,14 como o valor 

aproximado da constante 𝜋, é correto afirmar que o 

reservatório com formato de paralelepípedo tem 

mais capacidade de armazenamento de água que o 

reservatório com formato cilíndrico. 

 

INFORMÁTICA  
Diego Carvalho 

29. Os programas e as técnicas que compõem o 

Rootkit são utilizados para obter acesso 

privilegiado a um computador, mas não para 

mantê-lo. 

 

30. Após worms realizarem o envio de suas cópias, 

ele necessita ser executado para que a infecção 

ocorra, o que pode acontecer imediatamente após 

ter sido transmitido, diretamente pelo usuário ou 

condicionado a algum evento específico (como a 

inserção de uma mídia). 

 

31. No Google, o operador :inanchor permite buscar 

páginas que contenham determinada palavra no 

endereço de uma página web, já o operador :inurl 

permite realizar buscas de palavras em no texto de 

links. 

 

 

 

32. No Windows, o comando ping utiliza o protocolo 

ICMP para verificar a conexão com uma máquina 

qualquer, apresentando estatísticas de pacotes 

enviados, recebidos e perdidos na comunicação. 

 

33. Na maioria dos casos, firewalls podem ser 

substituídos por um antimalware eficiente para 

executar a política de segurança da informação de 

uma organização e para detecção de malwares. 

 

34. Grupos Domésticos (Homegroups) eram um 

assistente para criar um grupo de computadores de 

uma rede doméstica que podiam compartilhar 

arquivos e impressoras, no entanto esse recurso 

não existe mais no Windows 10. 

 

 

FÍSICA 
Vinícius Silva 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 35 a 37. 
 

Um veículo de massa m desloca-se, com uma 
velocidade v, sobre uma superfície horizontal sem atrito. 
Ele colide, frontalmente, com outro cubo de massa 2m, 
inicialmente em repouso na mesma superfície. Após a 
colisão, o cubo de massa m se desloca na mesma direção e 
sentido inicial, com uma velocidade v/2. 

 
Desprezando a existência de forças externas, julgue 

os itens abaixo: 
 
35. O coeficiente de restituição da colisão acima é 0,5. 
 
36. Houve conservação da quantidade de movimento 

na colisão 
 
37. O sistema pode ser considerado isolado. 
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 38 e 39. 
 

A nota técnica número 148/92, da Companhia de 
Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, já alertava 
para a importância do tempo de reação do motorista na 
frenagem, bem como para a necessidade de ser 
considerado esse tempo no cálculo de distâncias seguras 
até parar. O Físico Jearl Walker, da Universidade Estadual 
de Cleveland, define a distância percorrida até o carro 
parar como sendo aquela obtida pela soma da distância de 
reação, que é igual à velocidade inicial multiplicada pelo 
tempo de reação do motorista, com a distância de 
frenagem, que é a distância percorrida pelo carro 
enquanto está freando até parar.  

 
A tabela abaixo mostra os valores da velocidade 

inicial, da distância de reação, da distância de 
frenagem e da distância total até parar, para um 
veículo de teste. Considera-se ainda que a frenagem 
ocorreu com aceleração constante. 

 

 
 
Acerca da situação acima, julgue os itens a seguir. 
 
38. Durante o período em que o veículo está 

percorrendo a distância de reação, seu movimento é 
uniforme. 

 
39. O tempo de reação do motorista acima é maior 

que 1s. 
 
TEXTO PARA A QUESÃO 40. 
 

O sistema de airbag de um carro é formado por 
um sensor de aceleração, uma bolsa inflável e outros 
acessórios secundários. O sensor, ao detectar uma grande 
desaceleração, faz a bolsa inflar rapidamente, protegendo, 
assim, o motorista. Considere uma situação em que um 
carro, inicialmente a 90km/h é dirigido por um motorista 
de massa 80kg. Esse carro sofre uma colisão frontal. Ao 
término da interação do motorista com o airbag, o 
motorista está em repouso. Despreze o intervalo de tempo 
para a bolsa inflar. 

 
 

 
40. Considerando que o tempo de colisão entre o 

motorista e o airbag foi de 0,5s, e que o carro possui 
1,5 toneladas de massa, a força resultante média 
exercida pelo airbag sobre o motorista é maior que 
o peso do próprio carro. 

 
 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO  
Paulo Guimarães 

41. Acerca da ética na Administração Pública, julgue 

o item abaixo: 

A moralidade da Administração Pública não se limita 

à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 

acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem 

comum. O equilíbrio entre a legalidade e a 

finalidade, na conduta do servidor público, é que 

poderá consolidar a moralidade do ato 

administrativo. 

 

Responda às questões a seguir, de acordo com o 

Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, estabelecido pelo Decreto nº 

1.171/1994: 

 

42. Toda e qualquer ausência do servidor de seu local 

de trabalho é fator de desmoralização do serviço 

público, o que quase sempre conduz à desordem 

nas relações humanas. 

 

43. À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos 

organismos encarregados da execução do quadro 

de carreira dos servidores, os registros sobre sua 

conduta ética, para o efeito de instruir e 

fundamentar promoções e para todos os demais 

procedimentos próprios da carreira do servidor 

público. 

 

44. Nos termos do Código de Ética do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal, a pena 
aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética 

é a de repreensão, e sua fundamentação constará do 

respectivo parecer, assinado por todos os seus 

integrantes, com ciência do faltoso. 
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GEOPOLÍTICA BRASILEIRA 
Leandro Signori 

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. 

 
45. 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”. 

 
46. 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. 

 
O Brasil aparece no 27º lugar entre os maiores 

exportadores do mundo em 2018, segundo um relatório 
anual divulgado pela Organização Mundial do Comércio 
(OMC). No período, o país registrou um aumento de 10% 
nas vendas em comparação a 2017. 

Com destaque para itens do agronegócio, o país 
acumulou um total de US$ 225,4 bilhões em exportações. O 
valor representa uma queda de 5,8% na comparação 
anual, de acordo com dados do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

Alguns dos produtos que mais encontram 
demanda no exterior são tradicionalmente associados às 
terras brasileiras, como o café. No entanto, a lista de itens 
mais comercializados pelo país é mais ampla.  

(FONTE: https://bit.ly/2U9L3ys) 

 
 
 

 
Tendo o texto acima como referência inicial e 

considerando os múltiplos aspectos relacionados a 
geopolítica brasileira, julgue os itens a seguir. 

 
47. Por se caracterizar como um país de exportações 

de matérias-primas e produtos semi-
manufaturados e com baixo grau de 
industrialização, conhecimento e tecnologia 
agregados aos produtos, o Brasil apresenta poucos 
reflexos da globalização. 

 
48. As grandes corporações multinacionais 

constituem, atualmente, um dos mais importantes 
agentes da reorganização do espaço capitalista no 
território brasileiro, exercendo papel principal nas 
políticas públicas de melhorias da estrutura urbana 
e da qualidade de vida. 

 
 

HISTÓRIA DA PRF 
Leandro Signori 

Com relação à história da Polícia Rodoviária Federal 

e suas ações na atualidade, julgue os itens a seguir: 

 

49. Com o Decreto-Lei da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), em 1943, pelo então presidente 

Getúlio Vargas, o Departamento Nacional de 

Estradas e Rodagens teve, no ano seguinte, a sua 

primeira turma a ser contratada nesse regime.  

 

50. O Decreto n° 8.463/45, também conhecido como 

Lei Joppert, concedeu ao Departamento Nacional de 

Estradas e Rodagens autonomia financeira para 

gerir as demandas da Polícia Rodoviária Federal. 
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  
Marcos Girão 

Considerando a Lei nº 9.503/1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB), julgue os seguintes itens.  

 

51. Compete aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos Estados, no âmbito de sua 

circunscrição, estabelecer procedimentos sobre a 

expedição de documentos de condutores. 

 

52. Os veículos de transporte coletivo regular de 

passageiros, quando não estiverem circulando em 

faixas próprias a eles destinadas, deverão utilizar-

se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. 

 

53. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos 

vinculados ao CONTRAN, são integradas por 

especialistas e têm como objetivo estudar e 

oferecer sugestões e embasamento técnico sobre 

assuntos específicos para decisões daquele 

colegiado. Não está errado afirmar que cada Câmara 

é constituída por especialistas representantes de 

órgãos e entidades executivos da União, dos 

Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, 

em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional 

de Trânsito, além de especialistas representantes 

dos diversos segmentos da sociedade relacionados 

com o trânsito. Também é correto dizer que todos 

eles serão indicados segundo regimento específico 

definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro 

ou dirigente coordenador máximo do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

 

54. Determinado condutor deixou de dar passagem 

pela esquerda, quando solicitada por outro 

condutor. Tal conduta é considerada uma infração 

gravíssima, sendo o valor da multa multiplicado por 

5 (cinco) vezes. 

 

55. Após receber a notificação de autuação de uma 

infração cometida na condução do seu veículo, o 

proprietário desse veículo tem 30 (trinta) dias para 

identificar o condutor infrator. Se assim não o fizer,  

 

será ele o proprietário responsabilizado pela 

infração. 

 

56. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito 

das rodovias e estradas federais realizar o 

patrulhamento ostensivo, executando operações 

relacionadas com a segurança pública, com o 

objetivo de preservar a ordem, incolumidade das 

pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. É 

da PRF também a reponsabilidade de estabelecer, 

em conjunto com os órgãos de policiamento 

ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para 

o policiamento ostensivo de trânsito. 

 

57. Quanto aos tipos de luzes dos veículos, é correto 

afirmar que a utilização da luz alta e baixa de forma 

intermitente a curtos intervalos, quando for 

conveniente advertir o outro condutor que se tem o 

propósito de ultrapassá-lo, não é considerada 

infração de trânsito pelo CTB. 

 

58. Quanto à fiscalização de trânsito em edificações 

de uso público e edificações privadas de uso 

coletivo, é correto afirmar que ao órgão ou entidade 

executivo de trânsito dos Municípios, no âmbito de 

sua circunscrição, compete a fiscalização somente 

das infrações de uso de vagas de estacionamento 

reservadas às pessoas com deficiência e aos idosos. 

 

59. Determinado condutor fez uso do facho de luz 

alta dos faróis em uma via provida de iluminação 

pública. Tal conduta é considerar infratora pelo 

Código de Trânsito Brasileiro, punível com multa no 

valor de R$ 130,16 (cento e trinta rei e dezesseis 

centavos). 

 

60. Situação hipotética. Determinada via X estava 

sinalizada com placa de velocidade máxima 

permitida de 100 km/h. Certo condutor Y, trafegava 

com seu automóvel nessa via a uma velocidade de 

130 km/h, quando foi flagrado por uma medidor de 

velocidade do tipo fixo. Assertiva. O condutor Y 

cometeu uma infração de natureza grave. 
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61. Trafegando por uma rodovia de pista simples não 

sinalizada com placas de velocidade máxima 

permitida, e estiver conduzindo um veículo de 

grande porte, com capacidade de peso bruto total 

de 45 toneladas, um condutor não poderá 

ultrapassar a velocidade máxima de 80 km/h. 

 

62.  É crime de trânsito deixar o condutor do veículo, 

na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro 

à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por 

justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade 

pública, ainda que que se trate de vítima com morte 

instantânea. 

 

63. Conforme a Lei 9.503/97, conceitua-se trânsito a 

utilização das vias terrestres abertas à circulação 

por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 

grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, 

parada, estacionamento e operação de carga ou 

descarga. 

 

64. É correto afirmar que em nenhuma hipótese será 

tolerado um percentual sobre os limites de peso 

bruto total e peso bruto transmitido por eixo de 

veículos à superfície das vias, mesmo quando 

aferido por equipamento, na forma estabelecida 

pelo CONTRAN. 

 

65. É possível que condutores da categoria B 

conduzam veículo automotor da espécie motorcasa. 

Para tanto, tal veículo deve ter peso que não exceda 

a 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou lotação não 

excedente a 8 (oito) lugares, excluído o do 

motorista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Havendo necessidade para a garantia da ordem 

pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de 

ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou 

ainda mediante representação da autoridade 

policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão 

da permissão ou da habilitação para dirigir veículo 

automotor, ou a proibição de sua obtenção. No 

entanto, tal medida só é possível de ser decretada 

no curso da ação penal. 

 

67. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

entende-se por Capacidade Máxima de Tração o 

peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da 

carroçaria e equipamento, do combustível, das 

ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do 

extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, 

expresso em quilogramas. 

 

68. O veículo apreendido ou removido a qualquer 

título e não reclamado por seu proprietário dentro 

do prazo de sessenta dias, contado da data de 

recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser 

realizado preferencialmente por meio eletrônico. 

No leilão, se não houver oferta igual ou superior ao 

valor da avaliação, o lote será incluído no leilão 

seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, 

desde que por valor não inferior a cinquenta por 

cento do avaliado. 

 

69. Situação hipotética. A condutora Laiviana 

Coronardo trafegava nas proximidades de um 

hospital, na velocidade máxima permitida por 

aquela via. Ainda que estivesse com a velocidade 

dentro dos padrões, a prudência pedia para que 

Laiviana reduzisse sua velocidade, pois havia 

muitos transeuntes ali e vários deles com muito 

receio de que ela, transitando com tal velocidade, 

provocasse algum acidente. Assertiva. Tal conduta 

de Laiviana poderá ser enquadrada como crime de 

trânsito. 
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70. No processo administrativo de multa, o 

pagamento da multa poderá ser efetuado até a data 

do vencimento expressa na notificação, com 

desconto de vinte por cento do seu valor. No 

entanto, caso o infrator opte pelo sistema de 

notificação eletrônica, se disponível, e opte por não 

apresentar defesa prévia nem recurso, 

reconhecendo o cometimento da infração, poderá 

efetuar o pagamento da multa por 40% (quarenta 
por cento) do seu valor, em qualquer fase do 

processo, até o vencimento da multa. 

 

71. É seguro afirmar que o Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN) é o órgão do SNT responsável 

por estabelecer não só as normas regulamentares 

referidas no CTB como também as diretrizes da 

Política Nacional de Trânsito. 

 

72. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de 

arte a serem construídas, deverá ser previsto 

passeio destinado à circulação dos pedestres, que 

poderão, nessas condições, usar o acostamento. 

 

73. A velocidade máxima permitida para a via será 

indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 

características técnicas e as condições de trânsito. 

Contudo, em uma estrada de pista dupla de uma via 

rural, onde não existe sinalização regulamentadora, 

a velocidade máxima para automóveis é de 110 

km/h. 

 

74. A velocidade mínima não poderá ser inferior à 

metade da velocidade máxima estabelecida, a não 

que ser que as condições operacionais de trânsito e 

da via assim permitam. 

 

75. Para que determinado condutor possa conduzir 

veículo destinado à condução de escolares, é 

necessário que seja habilitado a Categoria B e, 

dentre outros requisitos, ter idade superior a 18 

anos. 

 

 

76. Os veículos especialmente destinados à condução 

coletiva de escolares devem fazer a inspeção para 

verificação dos equipamentos obrigatórios e de 

segurança. Tal inspeção deve ocorrer anualmente. 

 

77. Se determinado pessoa confiou a direção de seu 

veículo automotor a motorista que esteja com seu 

com estado de saúde mental, sem condições de 

conduzi-lo com segurança, só cometeu infração de 

trânsito, pois para ser enquadrada em crime de 

trânsito, é preciso prova de que o motorista tenha 

gerado perigo de dado enquanto conduzia o veículo. 

 

78. Afirmação 1: Nas vias rurais, quando não houver 

acostamento ou quando não for possível a 

utilização dele, a circulação de pedestres, na pista 

de rolamento, será feita com prioridade sobre os 

veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em 

sentido contrário ao deslocamento de veículos, 

exceto em locais proibidos pela sinalização e nas 

situações em que a segurança ficar comprometida. 

Afirmação 2: nas áreas urbanas, quando não houver 

passeios ou quando não for possível a utilização 

destes, a circulação de pedestres na pista de 

rolamento será feita com prioridade sobre os 

veículos, pelos bordos da pista, em fila única, 

respeitada a mesma exceção da afirmação 1. 

Assertiva. As duas afirmações estão corretas.  

 

79. É assegurada ao pedestre a utilização dos 

passeios ou passagens apropriadas das vias 

urbanas, devendo a autoridade proibir a utilização 

da calçada para outros fins. 

 

80. Está errado afirmar que em caso de acidente com 
vítima, envolvendo veículo equipado com 

registrador instantâneo de velocidade e tempo, 

caberá à autoridade de trânsito providenciar a 

retirada do disco ou da unidade armazenadora do 

registro. 
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Julgue os itens a seguir, de acordo com a Resolução 

CONTRAN nº 24/98. 

 

81. Além da gravação no chassi ou monobloco, os 

veículos deverão ser identificados, no mínimo, com 

os caracteres VIS (número sequencial de produção) 

previsto na NBR 3 nº 6066, dentre outros 

compartimentos e componentes, em todos os vidros 

de cada lado do veículo, excetuados os quebra-

ventos. 

 

Tendo em vista o disposto na Resolução 32/98, 

julgue o item a seguir. 

 

82. Os Vereadores não estão autorizados a utilizar os 

modelos de placas previsto na Resolução nº 

32/1998. 

 

Julgue os itens a seguir, conforme o regulamentado 

pela Resolução CONTRAN nº 273/2008. 

 

83. Atualmente é possível que motocicletas, 
motonetas dotadas de motor com mais de 120 

centímetros cúbicos possam tracionar 

semirreboques. 

 

Em conformidade com a regulamentação trazida pela 

Resolução CONTRAN Nº 254/07, julgue os itens a 

seguir. 

 

84. As exigências dessa norma aplicam-se a 

máquinas agrícolas, rodoviárias e florestais e aos 

veículos destinados à circulação exclusivamente 

fora das vias públicas e nem aos veículos 

incompletos ou inacabados. 

 

Julgue o item a seguir a respeito da Resolução 

CONTRAN Nº 04/1998. 

 

 

 

85. A "autorização especial", válida apenas para o 

deslocamento para o município de destino, será 

expedida para o veículo que portar os 

Equipamentos Obrigatórios previstos pelo 

CONTRAN (adequado ao tipo de veículo), com base  

 

na Nota Fiscal de Compra e Venda; com validade de 

15 dias transcorridos da data da emissão, 

prorrogável por igual período por motivo de força 

maior. 

 

Julgue o próximo tem sobre a Resolução CONTRAN 

Nº 110/2000. 

 

86. No ano de 2018, trabalhando em uma blitz em 

uma rodovia no Ceará, Cláudio, Policial Rodoviário 

Federal, abordou um veículo cuja placa de 

identificação era do Estado do Paraná. Pediu seus 

documentos obrigatórios e, de posse deles, 

constatou que o licenciamento do CRLV era relativo 

ao ano de 2017. Com base no que regulamenta a 

Resolução 110/00, julgue os itens a seguir.  

 

O CONTRAN afixou uma tabela de licenciamento a 

qual todos os DETRAN deverão observar como 

referência para a definição dos prazos máximos 

para licenciamento dos veículos neles registrados. 

Tais prazos de licenciamento não podem 

ultrapassar aos estabelecidos pela referida tabela. 

 

Julgue o item a seguir de acordo com a Resolução 

CONTRAN nº 210/2006. 

 

87. O comprimento total máximo para veículos não 

articulados é de 12m. 
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Julgue o item a seguir de acordo com a Resolução 

CONTRAN nº 36/98 

 

88. O condutor deverá acionar de imediato as luzes 

de advertência (pisca-alerta) providenciando a 

colocação do triângulo de sinalização ou 

equipamento similar à distância mínima de 30 

metros. 

 

Tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN nº 

290/08, julgue os itens subsecutivos. 

 

89. Para efeito de registro, licenciamento e 

circulação, todos os veículos de tração, de carga e os 

de transporte coletivo de passageiros deverão ter 

indicação de suas características registradas para 

obtenção do CAT - Certificado de Adequação à 

Legislação de Trânsito. 

 

Julgue o item subsecutivo, de acordo com o que 

regulamenta o Manual Brasileiro de Fiscalização de 

Trânsito (Vol. 1), instituído pela resolução 

CONTRAN nº 371/2010. 

 

90. Aos proprietários e condutores de veículos serão 

impostas concorrentemente as penalidades, toda 

vez que houver responsabilidade solidária em 

infração dos preceitos que lhes couber observar, 

respondendo solidariamente pela falta em comum 

que lhes for atribuída. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Thállius Moraes 

Acerca da Organização da Administração Pública e 

dos princípios a ela aplicáveis, julgue os próximos 

itens. 

 

91. Tanto na empresa pública, quanto na sociedade 

de economia mista, o capital social utilizado na 

criação do ente deverá ser predominantemente 

público. 

 

 

92. Em decorrência do princípio da moralidade 

administrativa, é vedado que a autoridade pública 

utilize a publicidade dada a obras, programas e 

serviços públicos para realizar promoção pessoal. 

 

Levando em consideração as disposições traçadas 

pela Lei 8.112/90, que estabelece o regime jurídico 

dos servidores públicos civis federais, analise a 

próxima assertiva. 

 

93. A licença para capacitação, que não pode ser 

deferida a servidores em estágio probatório, será de 

até três meses após cada quinquênio de efetivo 

exercício. Esse período, contudo, não é cumulativo. 

 

Acerca dos atos administrativos praticados pela 

Administração e da responsabilidade civil do 

Estado, considere as próximas assertivas. 

 

94. Enquanto os atos discricionários são praticados 

levando-se em consideração critérios de mérito e de 

legalidade, a prática de atos vinculados é restrita 

unicamente aos aspectos de legalidade. 

 

95. Em caso de condutas omissivas, a 

responsabilidade estatal se dará, como regra geral, 

de maneira subjetiva, casos em que a identificação 

do agente público responsável pela negligência é 

imprescindível para a configuração da 

responsabilidade estatal. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

96. Em relação à igualdade, julgue: 

Ainda que a igualdade formal defina que todos são 

iguais perante a lei sem qualquer distinção, a lei 

poderá utilizar de requisitos que possam dar um 

tratamento diferenciado a determinado grupo de 

indivíduos. Um exemplo disso são os parâmetros 

utilizados em testes de aptidão física em concursos 

públicos para pessoas do sexo masculino e 

feminino, situação em que há a expressão da 

igualdade material. 
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97. A respeito dos Direitos de nacionalidade, julgue o 

item a seguir: 

São brasileiros naturalizados os estrangeiros de 

qualquer nacionalidade, residentes na República 

Federativa do Brasil há mais de quinze anos 

ininterruptos e sem condenação penal, 

independentemente de qualquer requerimento, 

uma vez que a concessão da naturalização nessa 

hipótese se dá de forma tácita. 

 

98. A respeito do Poder Executivo, julgue: 

Ao contrário do que ocorre no parlamentarismo, no 

regime presidencialista, adotado no Brasil, tanto as 

funções de chefe de Estado quanto as de chefe de 

governo são centralizadas em um só indivíduo, ou 

seja, na figura do Presidente da República. 

 

99. A respeito das disposições constitucionais sobre 

a Segurança Pública, julgue: 

A Polícia Rodoviária Federal compete realizar o 

patrulhamento ostensivo das rodovias federais, 

bem como exercer os poderes de polícia de trânsito, 

inclusive apurando infrações penais ocorridas das 

rodovias federais, como polícia judiciária. 

 

100. Em relação à Ordem Social, julgue o item que se 

segue: 

Os índios, suas comunidades e organizações são 

partes legítimas para ingressar em juízo em defesa 

de seus direitos e interesses, intervindo a 

Defensoria Pública em todos os atos do processo. 

 

DIREITO PENAL 
Renan Araújo 

TEXTO-BASE para os itens 101 e 103 

 
Situação hipotética: José pegou emprestado 

com seu amigo Pedro um livro, avaliado em R$ 400,00. 

José queria apenas usar o livro e depois devolvê-lo ao 

dono. Todavia, durante o período em que estava com o 

livro sob sua posse, José inverteu seu animus sobre a coisa, 

assenhorando-se dela, recusando-se a devolvê-la a Pedro, 

mesmo após insistentes pedidos do legítimo proprietário. 

Pedro, então, fingiu ter esquecido o caso. Num 

belo dia, quando ambos se encontravam em uma festa na 

casa de José, Pedro percebe a carteira de José sobre a mesa  

 

da cozinha. Pedro, então, abre a carteira de José e subtrai 

R$ 400,00, como forma de compensação pelo livro que 

José se recusou a devolver. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens: 

 

101. Assertiva: José praticou o crime de apropriação 

indébita, consumado no momento em que houve a 

inversão do animus sobre a coisa, ou seja, a partir 

do momento em que passou a tratar o livro como se 

de sua propriedade fosse. 

 

102. Assertiva: caso José seja primário, o Juiz poderá 

substituir a pena de reclusão pela de detenção, 

diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a 

pena de multa. 

 

103. Assertiva: Pedro, ao subtrair o dinheiro da 

carteira de José, praticou o crime de furto simples 

consumado. 

 

TEXTO-BASE para os itens 104 a 106 

 
Situação hipotética: José e Pedro, amigos, 

discutem em um bar por conta de divergências políticas. 

Em dado momento, José, com dolo de matar, quebra uma 

garrafa de cerveja no balcão e tenta acertar o pescoço de 

Pedro. José erra o golpe e acaba acertando apenas a boca 

de Pedro, que cai no chão sangrando após perder alguns 

dentes. José, mesmo ciente de que o primeiro golpe não 

seria suficiente para provocar a morte de Pedro, desiste de 

prosseguir com seu intento homicida, mesmo podendo 

prosseguir, pois se lembra de que Pedro é pai de família. 

Pedro, em razão do golpe, não morre, mas fica 

com debilidade permanente na função mastigatória, em 

razão da perda dentária. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens: 

 

104. Assertiva: José deverá responder pelo crime de 

lesão corporal grave. 

 

105. Assertiva: no caso em tela, é correto afirmar 

que houve a ocorrência do arrependimento eficaz. 

 

106. Assertiva: se Pedro for maior de 60 anos, a 

pena imposta a José será aumentada em um terço. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Renan Araújo 

TEXTO-BASE para os itens 107 a 110 

 
Situação hipotética: José foi preso em flagrante 

por policiais rodoviários federais pelo crime de 

receptação, pois conduzia veículo automotor que era 

produto de furto. Conduzido à delegacia, foi o preso 

apresentado à autoridade policial, que procedeu à oitiva 

do condutor, das testemunhas e do preso, nessa ordem.  

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens: 

 

107. Assertiva: no caso em tela, houve flagrante 

próprio. 

 

108. Assertiva: a instauração do inquérito policial 

para apurar as circunstâncias da infração 

dependerá de manifestação da vítima. 

 

109. Assertiva: a autoridade policial não seguiu a 

ordem correta de oitiva dos envolvidos, eis que o 

preso deve ser sempre o primeiro a ser ouvido, 

como forma de se privilegiar a ampla defesa. 

 

110. Assertiva: verificando que a prisão em 

flagrante foi legal, mas não estando presentes os 

requisitos para a decretação da prisão preventiva, 

deverá o Juiz relaxar a prisão em flagrante. 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
Paulo Guimarães 

111. Mário Maledeto, agente público, constrangeu, 

usando de violência, empregado de instituição 

hospitalar, para que este admitisse  para 

tratamento pessoa cujo óbito já havia ocorrido, com 

a finalidade de alterar local ou momento de crime, 

prejudicando sua apuração. Pode-se dizer, portanto, 

que Mário Maledeto cometeu crime de abuso de 

autoridade. 

 

112. De acordo com a Lei nº 13.869/2019, o agente 

público que deixar injustificadamente de comunicar 

prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo  

 

 

legal comete crime de abuso de autoridade punível 

com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. 

 

113. De acordo com a Lei nº 9.605/1998, que trata 

dos crimes ambientais, a responsabilidade das 

pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 

autoras, coautoras ou partícipes dos crimes 

ambientais. 

 

114. Comete crime previsto pela Lei nº 8.069/1990, 

que instituiu o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o médico que deixar de comunicar à 

autoridade competente os casos de que tenha 

conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação 

de maus-tratos contra criança ou adolescente. 

 

115. A Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 

9.605/1998) possibilita a substituição de penas 

privativas de liberdade por penas restritivas de 

direitos em alguns casos, dentre eles, quando o 

dano ambiental foi cometido por sujeito que já está 

cumprindo outra pena por crime ambiental. 

 

 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

Ricardo Torques 

Julgue os itens com base na Teoria Geral dos Direitos 

Humanos, sua evolução, características, presença na 

Constituição Federal e sua proteção internacional. 

 

116. Em razão da inerência ao indivíduo, este 

poderá, de acordo com seu juízo de valor, dispor de 

seus direitos humanos, desde que, ao fazê-lo, não 

atinja terceiros. 

 

117. A proteção internacional dos direitos humanos 

apresenta alguns precedentes históricos, 

embrionários de direitos e organismos atualmente 

existentes, como o Direito Humanitário, a Liga das 

Nações e a OIT. 
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118. Em caso de grave violação de direitos humanos 

firmados em tratado internacional do qual o Brasil 

seja signatário, o Procurador Geral da República 

detém legitimidade para suscitar, junto ao Supremo 

Tribunal Federal, o deslocamento da competência 

para a Justiça Federal. 

 

119. Em respeito ao Princípio da Separação dos 

Poderes e da reserva do possível, o Judiciário não 

pode determinar que a Administração Pública 

execute obras emergenciais em estabelecimentos 

prisionais. 

 

Com base no Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH) julgue o item abaixo: 

 

120. O Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH-3), estabelece seis eixos orientadores e 

vinte e cinco diretrizes.  
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-PRF-07-06  
 

Conheça nosso sistema de questões! 
 

 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões 
cadastradas e mais soluções por professores. Clique no banner e aproveite os 

descontos e bônus imperdíveis! 
 
 

 

 
Não é assinante?  

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 
gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
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