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Simulado Especial 
8º 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-27-06  
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PORTUGUÊS 
Felipe Luccas 

TEXTO I 

O mundo esconde milhares de doenças misteriosas 

e, em sua grande maioria, mortais para a vida humana. No 

entanto, entre todas elas, existe uma cujo nível de 

mortalidade é imbatível. É a hepatite viral, considerada um 

dos maiores perigos para a humanidade, de acordo com 

cientistas da Imperial College de Londres e da Universidade 

de Washington. 

  As hepatites virais são inflamações 

no fígado causadas por vírus que são classificados por letras 

do alfabeto em A, B, C, D (Delta) e E. No Brasil, mais de 70% 

(23.070) dos óbitos por hepatites virais são decorrentes da 

Hepatite C, seguido da Hepatite B (21,8%) e A (1,7%). O país 

registrou 40.198 casos novos de hepatites virais em 2017.   

Entre 1990 e 2013, em 183 países, a mortalidade 

por hepatite B e C aumentou em 63% e deu fim à vida de 96% 

das pessoas que foram infectadas com ela. Doenças como a 

AIDS, que matou 1,3 milhão de pessoas em 2013, e a 

tuberculose, que resultou em 1,4 milhão de óbitos, não 

alcançam as 1,45 milhão de pessoas que morrem todos os 

anos de hepatite viral. 

A doença atingiu com mais força os habitantes da 

Ásia Oriental de todas as camadas sociais. Um dos maiores 

obstáculos para diagnosticá-la é que seus sintomas não 

costumam ser um sinal de alerta. Entre eles estão náusea, 

fadiga e falta de apetite, sinais que podem ser confundidos 

com um simples estresse. 

https://br.historyplay.tv/noticias/saiba-qual-e-doenca-

mais-mortal-do-planeta 

 

Considerando os aspectos estruturais e linguísticos do 

texto I, julgue os itens a seguir.  

 

01. Segundo o texto, a hepatite é uma das doenças mais 

letais existentes.  

 

02. De acordo com o segundo parágrafo, a hepatite C é 

a que mais causa mortalidade em todo o mundo.  

 

03. Os sintomas da hepatite podem ser coincidentes 

com os de um mero estresse, o que dificulta o 

diagnóstico.  

 

04. A mortalidade por hepatite B e C aumentou em 63% 

e matou 96% das pessoas que foram infectadas com 

ela no Brasil. 

 

05. A classificação dos vírus por letras do alfabeto é 

baseada em uma ordem crescente de mortalidade.  

 

06. A supressão da vírgula após “AIDS” (3º parágrafo) 

alteraria o sentido original e prejudicaria a coerência 

do texto.  

 

07. Sem prejuízo para a correção gramatical e os 

sentidos originais, o período “O país registrou 40.198 

casos novos de hepatites virais em 2017” (2º 

parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte maneira: 

Registrou-se, em 2017, 40.198 casos novos de 

hepatites virais. 

 

08. Em “a mortalidade por hepatite B e C aumentou em 

63%” (3º parágrafo) a forma verbal poderia ser 

flexionada no plural, sem prejuízo gramatical.  

 

09. No último parágrafo, o segmento “é que” poderia 

ser suprimido sem prejuízo ao texto, uma vez que seu 

valor é meramente de realce.  

 

10. Em “à vida de 96% das pessoas”, o acento grave 

indicativo de crase é obrigatório. 
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TEXTO II 

O que é especulação financeira? 

A especulação financeira é uma aposta na 

valorização de um ativo com o objetivo de obter lucros muito 

acima da média do mercado em um curto espaço de tempo, 

assumindo, para isso, riscos maiores do que os investidores 

comuns. Essa definição aplica-se no plano individual, ou seja, 

para explicar quem seria um especulador dentro do mercado 

de ações. 

Também podemos definir a especulação financeira 

na economia de forma mais ampla, olhando para o mercado 

como um todo. Nessa perspectiva, a especulação financeira é 

o movimento de valorização de ativos baseada na crença de 

que um cenário econômico continuará favorável a novas altas 

de preços. 

Em alguns casos, essa percepção é fruto de um 

otimismo excessivo. No caso das ações, é uma espécie de 

ciclo em que a própria subida dos preços acaba atraindo mais 

investidores que, devido à lei da oferta e da procura, acabam 

levando a novas altas nos preços. 

Como o capital financeiro é mais volátil do que a 

economia real, é possível que esse ciclo de alta das ações 

ocorra sem que corresponda a um crescimento da produção, 

ou seja, sem uma base sólida na economia que justifique tal 

aquecimento. 

Esse movimento pode ser desencadeado de forma 

intencional por alguns setores do mercado ou não. Quando 

chega a um ponto extremo, pode levar a um crash, ou seja, 

ao estouro da bolha especulativa, com uma desvalorização 

repentina nos valores dos ativos, que pode ter consequências 

para a economia como um todo. 

A especulação financeira na década de 1920, que 

foi marcada por uma grande euforia nos Estados Unidos, é 

um dos fatores usados para explicar a Quebra da Bolsa de 

Nova York em 1929, que deu origem à Grande Depressão, 

considerada a mais grave crise no século XX. 

https://www.dicionariofinanceiro.com/especulacao-financeira/ 

 

 

Considerando as ideias veiculadas no texto acima, 

julgue os itens a seguir.  

 

11. O primeiro parágrafo do texto traz uma definição.  

 

 

 

 

12. De acordo com o texto, especulação financeira é 

uma aposta na valorização de ativos com intuito de 

obter lucro em curto prazo.  

 

13. Infere-se do texto que um especulador está mais 

propenso a assumir riscos superiores aos 

considerados razoáveis. 

 

14. Em sua definição mais ampla, especulação 

financeira é o movimento de valorização de ativos 

baseada em otimismo excessivo quanto a novas altas 

de preços. 

 

15. O autor menciona a Quebra da Bolsa de Nova York 

em 1929 para exemplificar a possibilidade de a 

especulação, elevada a patamares demasiadamente 

elevados, implicar grave crise financeira. 

 

16. As vírgulas após “casos” e “ações” (3º parágrafo) se 

justificam pela mesma regra gramatical.  

 

17. A preposição “de” após “crença” (2º parágrafo) 

introduz um complemento.  

 

18. Na expressão “essa percepção é fruto de um 

otimismo excessivo” (3º parágrafo), verifica-se 

emprego de linguagem figurada. 

 

19. O sujeito da forma verbal “podemos” (2º parágrafo) 

é indeterminado.  

 

20. A substituição de “em que” por “aonde” (3º 

parágrafo) prejudicaria a correção gramatical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
8º Simulado Especial – PRF - 27/06/2020 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

Os voos operados pela companhia aérea Coruja 

deverão conter pelo menos 20% de seus lugares vagos 

para garantir a segurança dos passageiros devido à 

pandemia causada pelo novo coronavírus. Pensando 

em aumentar a sua receita em um voo feito por um 

avião de 100 lugares, a companhia Coruja cobra R$ 

800,00 de cada passageiro mais R$ 20,00 por cada 

lugar vago. Com base nessas informações, julgue os 

itens a seguir. 

 

21. Para maximizar a receita gerada pelas vendas das 

passagens desse voo, a companhia aérea necessita 

deixar no máximo 20 lugares vagos. 

 

22. A receita máxima gerada pelas vendas das 

passagens desse voo é superior a R$ 100.000,00. 

 

23. Se a companhia aérea tem um custo de R$ 

60.000,00 para operar esse voo e se há 50 passageiros 

pagantes, então o lucro da companhia aérea nesse 

voo será de mais de R$ 20.000,00. 

 

O Estratégia organizou um aulão presencial para os 

alunos que se preparam para as carreiras policiais. O 

professor Ricardo Vale decidiu sortear uma Assinatura 

Ilimitada de 2 anos para um dos alunos presentes. Dos 

alunos presentes, sabe-se que: 

• 50% estudam para o concurso da PRF. 

• 50% estudam para o concurso da PCDF. 

• 25% estudam para o concurso da PF. 

• 25% estudam para os concursos da PRF e PCDF. 

• 12,5% estudam para os concursos da PRF e PF. 

• 6,25% estudam para os concursos da PCDF e PF. 

• 6,25% estudam para os concursos da PRF, PCDF 

e PF. 

Os alunos restantes, que não foram listados acima, 

estudam apenas para concursos de Polícias Militares.  

 

Considerando que os eventos A, B e C são os eventos “o 

aluno estuda para o concurso da PRF”, “o aluno 

estuda para o concurso da PCDF” e o “o aluno estuda 

para o concurso da PF”, respectivamente, julgue os 

itens a seguir. 

 

24. A probabilidade de o aluno sorteado estudar para 

concursos de Polícias Militares é inferior a 10%. 

 

25. A probabilidade de o aluno sorteado estudar apenas 

para o concurso da PRF é superior a 20%. 

 

26. Se o aluno sorteado estuda para o concurso da PRF, 

então a probabilidade de ele também estudar para o 

concurso da PCDF é de 50%. 

 

27. Os eventos A e B são independentes. 

 

28. Os eventos A, B e C são mutuamente 

independentes. 

 

 

INFORMÁTICA  
Renato Costa 

Sobre redes de computadores e protocolos de 

comunicação, analise os itens 29 e 30. 

 

29. Dentre os mecanismos de segurança relacionados à 

conexão WI-FI destacam-se WEP, WPA e WPA-2. 

Apesar de ter sido muito utilizado no passado, o WPA 

atualmente é considerado frágil, devendo ser evitado. 

Nesse sentido, recomenda-se atualmente a utilização 

do WEP como nível mínimo de segurança e o WPA-2 

como mecanismo mais recomendado. 

 

30. Existe um protocolo da Camada de Aplicação 

responsável pela transferência de arquivos entre um 

Cliente FTP e um Servidor FTP. Esse protocolo utiliza 

as portas 20 para dados e 21 para controle. 
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Sobre navegadores web, analise o item a seguir. 

 

31. O navegador Mozilla Firefox possui um recurso 

chamado Firefox Everywhere, que é um recurso de 

sincronização do navegador capaz de armazenar 

dados do usuário em servidores do Mozilla, 

permitindo sincronizar as páginas favoritas do usuário, 

o histórico de navegação, as senhas salvas, entre 

outros. 

 

Sobre correio eletrônico, analise o item a seguir. 

 

32. Caso não se obtenha resposta de um e-mail que 

exigiu confirmação de leitura é possível afirmar 

indubitavelmente que o destinatário não visualizou a 

mensagem. 

 

Sobre softwares maliciosos, analise os itens 33 e 34. 

 

33. Worms podem ser obtidos automaticamente pela 

rede, recebidos por e-mail, baixados de páginas na 

web, pelo compartilhamento de arquivos, pelo uso de 

mídias removíveis infectadas, por meio de redes 

sociais, por meio de mensagens instantâneas, por 

conta de uma invasão de um hacker ou pela ação de 

outro código malicioso. 

 

34. Ransomwares Locker impedem que um usuário 

acesse um equipamento infectado enquanto 

Ransomwares Crypto impedem que um usuário 

acesse dados no equipamento infectado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA 
Vinícius Silva 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 35 E 36. 

 

As polias são muito presentes em um veículo e nas 
motocicletas, as transmissões de movimento entre as 
polias podem ser feitas de diversas formas.  

Duas polias, A e B, ligadas por uma correia inextensível 
têm raios RA = 60cm e RB = 20cm, conforme o desenho 
abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da 

correia e sabendo que a frequência da polia A  é fA = 
30rpm, julgue os itens abaixo. 

 

35. a frequência da polia B é de 1,5Hz. 

 

36. A transmissão de movimento por meio de correia 
ocorre com velocidade linear das polias constantes. 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 37 E 38. 

Um avião está levando suprimentos para pessoas 
que se encontram ilhadas numa determinada região. Ele está 
voando horizontalmente a uma altitude de 720m acima do 
solo e com uma velocidade constante de 80m/s. Uma pessoa 
no interior do avião é encarregada de soltar a caixa de 
suprimentos, em um determinado momento, para que ela 
caia junto às pessoas. 

 

Desprezando a resistência do ar e considerando a 
aceleração da gravidade igual a 10m/s2, julgue os itens 
a seguir. 

 

37. O movimento vertical da caixa de suprimentos é 
uniforme. 

 

38. A distância horizontal das pessoas que a caixa deve 
ser solta, em metros, deverá ser maior que 1km.  

 

A respeito das Leis de Newton, julgue os itens abaixo: 

 

39. Se um determinado objeto se encontrar em 
equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele.    
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40. Observe no gráfico a curva representativa do 
movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada 
a partir das posições registradas durante seu 
deslocamento. 

 

Pode-se afirmar que o movimento do corpo, 
aproximadamente foi uniforme. 

 

 
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO  

Herbert Almeida 

Joana é servidora pública federal e cometeu infrações 

no exercício de suas funções, motivo pelo qual 

responde a processo administrativo disciplinar. Por 

motivos particulares, decidiu requerer a sua 

exoneração do cargo. Com base nessa situação 

hipotética, tendo em vista o que prevê a Lei nº 

8.112/1990, julgue os itens a seguir. 

 

41. Joana não poderá ser exonerada a pedido enquanto 

não concluído o processo administrativo e cumprida a 

penalidade eventualmente aplicada. 

 

42. Caso a infração cometida pela servidora também 

seja considerada crime, a administração fica 

autorizada a aplicar cumulativamente as sanções 

administrativas e penais. 

 

Ainda com base na Lei nº 8.112/1990, julgue os itens 

abaixo. 

 

43. Na hipótese de um servidor federal responder a 

processo criminal e ser absolvido, transitando em  

 

julgado a decisão que reconheceu que o referido 

servidor não foi o autor do fato, a responsabilidade 

administrativa desse servidor ficará afastada. 

 

44. João é servidor civil federal e, após responder a 

processo administrativo disciplinar, foi condenado a 

cumprir penalidade de suspensão por dez dias. Nesse 

caso, a autoridade competente, ao aplicar a sanção, 

poderá converter a penalidade de suspensão em 

multa, na base de cinquenta por cento por dia de 

vencimento ou remuneração, caso declare haver 

conveniência ao serviço. 

 

 

GEOPOLÍTICA BRASILEIRA 
Leandro Signori 

"A estrutura socioeconômica tradicional de base 
rural começa a ser modificada a partir de 1930 com a 
implantação da industrialização que representou um novo e 
dinâmico movimento na formação territorial brasileira de 
natureza diferenciada e capaz de promover a  

 
inexistente integração produtiva e a 

complementaridade inter-regional, consolidando os 
contornos atuais do mapa político do Brasil." 

(Brasil: uma visão geográfica e ambiental no início do século XXI. Adma 
Hamam de Figueiredo (org.) - Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de 

Geografia, 2016.) 

 
Acerca da organização do espaço brasileiro e das 

atividades econômicas desenvolvidas no território 
nacional ao longo da história e na atualidade, julgue 
os itens subsequentes: 

 
45. Proeminente desde o século XIX, em virtude da 

economia aurífera, a região Sudeste, atraiu, 
historicamente, a maior quantidade de imigrantes; 
fluxos estes, que se intensificaram durante o século 
XX, com as transformações socioespaciais ocorridas 
em função da industrialização e da urbanização da 
região. 

 
46. O Brasil possui um papel na Nova Divisão 

Internacional do Trabalho caracterizado pela 
produção de commodities e de bens industrializados 
de alto valor agregado. 
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"O efeito conjunto da indústria cultural é o de 

antidesmistificação, a de um anti-iluminismo. A 
desmistificação, a saber, é técnica e progressiva, se 
transforma em engodo das massas, isto é, em meio de tolher 
a sua consciência. Ela impede a formação de indivíduos 
autônomos, independentes, capazes de julgar e decidir 
conscientemente." 

(ADORNO, Theodor. Indústria cultural. São Paulo: Nacional, 1978. p.288) 

 
Com relação a urbanização da sociedade e a cultura de 

massas, julgue os itens a seguir: 
 
47. A lógica de consumo produzida pela ação 

combinada das empresas e da indústria cultural incita 
nas pessoas a busca pela subjetividade, que redunda 
em um consumismo desenfreado. Nesse contexto, 
uma cultura superficial e geral, globalizada, passa a 
ser referência social. 

 
48. A cultura de massas está relacionada com o mundo 

urbano e globalizado em que vivemos. Nesse 
contexto, muitos movimentos sociais locais e tribos 
surgem e acabam se espalhando pelo mundo, como o 
movimento punk e a cultura do hip hop. 

 
 

HISTÓRIA DA PRF 
Leandro Signori 

Com relação à história da Polícia Rodoviária Federal e 

suas ações na atualidade, julgue os itens a seguir: 

 

49. O Grupo de Resposta Rápida é uma subdivisão da 

Polícia Rodoviária Federal que tem como objetivo 

realizar o policiamento com cães nas estradas. 

 

50. A Polícia Rodoviária Federal realiza ações de 

extensão e diálogo com as comunidades, como aulas 

em escolas e órgãos públicos. 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  
Alexandre Herculano 

51. Com base na Resolução 04/98 do Contran julgue o 

item abaixo. 

A Resolução dispõe sobre a autorização especial do 

trânsito de veículos novos, nacionais ou importados, 

antes do registro e do licenciamento e de veículos 

usados incompletos, nacionais ou importados, antes 

da transferência. Assim, a autorização especial será 

válida apenas para deslocamento para o município de 

destino com validade de trinta dias transcorridos da 

data da emissão. 

 

52. Com base na Resolução 432/13 do Contran julgue o 

item abaixo. 

O documento de habilitação será recolhido pelo agente, 

no caso de constatação de embriaguez ao volante, 

mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou 

entidade de trânsito responsável pela autuação até 

que o condutor comprove que não está com a 

capacidade psicomotora alterada. Caso o condutor 

não compareça ao órgão ou entidade de trânsito 

responsável pela autuação no prazo de 10 dias da data 

do cometimento da infração, o documento será 

encaminhado ao órgão executivo de trânsito 

responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá 

buscar seu documento. 

 

53. Com base na Resolução 24/98 do Contran julgue o 

item abaixo. 

A gravação do número de identificação veicular, além 

do chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, 

nos seguintes pontos de localização: na coluna da 

porta dianteira lateral direita; no compartimento do 

motor; em um dos para-brisas e em um dos vidros 

traseiros, quando existentes; e em pelo menos 

dois vidros de cada lado do veículo, quando 

existentes, excetuados os quebra-ventos. 
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54. Com base na Resolução 780/2019 do Contran julgue 

o item abaixo. 

Os reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, 

ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, 

bem como, quando couber, os tratores destinados a 

puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou 

a executar trabalhos agrícolas e de construção, de 

pavimentação ou guindastes serão identificados 

apenas pela PIV traseira. 

 

55. Com base na Resolução 92/99 do Contran julgue o 

item abaixo. 

Em caso de acidente, as informações referentes às 

últimas doze horas de operação do veículo ficarão à 

disposição das autoridades competentes pelo prazo 

de um ano. 

 

56. Com base na Resolução 735/18 do Contran julgue o 

item abaixo. 

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 – AET 

as Combinações de Transporte de Veículos – CTV e as 

Combinações de Transporte de Veículos e Cargas 

Paletizadas – CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m 

que atenderem aos limites de largura e comprimento 

previsto na Resolução.  

 

57. Com base na Resolução 216/06 do Contran julgue o 

item abaixo. 

Nos para-brisas dos ônibus, microônibus e caminhões, a 

área crítica de visão do condutor conforme figura 

ilustrativa do anexo desta resolução é aquela situada a 

esquerda do veículo determinada por um retângulo 

de 60 centímetros de altura por 50 centímetros de 

largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado 

pela projeção da linha de centro do volante de 

direção, paralela à linha de centro do veículo, cuja 

base coincide com a linha tangente do ponto mais alto 

do volante. 

 

58. Com base na Resolução 290/08 do Contran julgue o 

item abaixo. 

Os veículos em uso e os licenciados até a data da 

entrada em vigor desta Resolução, que não possuam a 

inscrição dos dados de tara e lotação, fica autorizada a 

inscrição dos mesmos, por pintura resistente ao 

tempo na cor amarela sobre fundo preto e altura 

mínima dos caracteres de 4 mm. 

 

59. Com base na Resolução 254/07 do Contran julgue o 

item abaixo. 

A transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% 

para os vidros incolores dos para-brisas e 70% para os 

para-brisas coloridos, já os vidros de segurança 

situados no teto dos veículos ficam excluídos dos 

limites impostos pela norma. 

 

60. Com base na Resolução 258/07 do Contran julgue o 

item abaixo. 

Na fiscalização de peso dos veículos por balança 

rodoviária será admitida à tolerância máxima de 7,5% 

sobre os limites de pesos regulamentares, para suprir 

a incerteza de medição do equipamento, conforme 

legislação metrológica. 

 

61. Com base na Resolução 268/08 do Contran julgue o 

item abaixo. 

Considera-se veículo destinado a socorro de salvamento 

difuso aquele empregado em serviço de urgência 

relativo a acidentes ambientais. 

 

62. Com base na Resolução 643/16 do Contran julgue o 

item abaixo. 

Os veículos de transporte rodoviários de carga com 

Peso Bruto Total (PBT) superior a 5.436 kg, Ônibus, 

Micro-ônibus, Motorcasa e Tratores, facultados a 

transitar em vias públicas, Reboques e Semirreboques 

com PBT até 5.436 kg, somente serão comercializados 

quando possuírem dispositivo de segurança 

retrorrefletores afixado de acordo com as disposições 

na norma. 
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63. Com base na Resolução 277/08 do Contran julgue o 

item abaixo. 

As crianças com idade superior a quatro anos e inferior 

ou igual a sete anos e meio deverão utilizar o 

dispositivo de retenção denominado “assento de 

elevação”. 

 

64. Com base no Código de Trânsito, na doutrina e nas 

jurisprudências, julgue os itens. 

É permitido um Policial Rodoviário Federal conduzir 

veículo oficial sem portar a carteira nacional de 

habilitação, uma vez que ser habilitado é requisito 

para a investidura nesse cargo. 

 

65. Com relação à formação de condutores e ao 

processo de habilitação, julgue o item subsecutivo. 

Embora o processo de habilitação e as normas relativas 

à aprendizagem para conduzir veículos automotores e 

elétricos sejam regulamentados pelo CONTRAN, fica a 

cargo dos municípios emitir autorização para a 

condução de veículos de propulsão humana e de 

tração animal. 

 

“Jovem atropela e mata adolescente em ponto de 

ônibus 

A adolescente de 14 anos morreu após ser atropelada 

por um motorista na zona leste de São Paulo. Ela e 

famílias estavam em um ponto de ônibus quando um 

carro desgovernado os atingiu. O pai e a irmã da 

vítima sofreram ferimentos graves. Segundo a polícia, 

o motorista do carro estava embriagado. ”Fonte: R7" 

 

66. Com base no texto acima, Código de Trânsito e nas 

jurisprudências, julgue os itens 

No caso acima o motorista responderá por homicídio 

culposo na direção veicular com aumento da pena de 

um teço a metade. 

 

67. Com base no Código de Trânsito e nas 

jurisprudências, julgue os itens. 

 

A majorante do homicídio culposo, em faixa de 

pedestres ou na calçada, será aplicada tanto quando o 

agente estiver conduzindo o seu veículo pela via 

pública e perder o controle do veículo automotor, 

vindo a adentrar na calçada e atingir a vítima, como 

quando estiver saindo de uma garagem ou efetuando 

qualquer manobra e, em razão de sua desatenção, 

acabar por atingir e matar o pedestre. 

 

68. Com base no Código de Trânsito e nas 

jurisprudências, julgue os itens. 

Segundo o STF, é inconstitucional a imposição da pena 

de suspensão de habilitação para dirigir veículo 

automotor ao motorista profissional condenado por 

homicídio culposo no trânsito. 

 

69. Com base no Código de Trânsito e nas 

jurisprudências, julgue os itens. 

A regra que prevê o crime de fuga de responsabilidade 

do Código de Trânsito Brasileiro é constitucional, 

posto não infirmar o princípio da não incriminação, 

garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as 

hipóteses de exclusão da tipicidade e da 

antijuridicidade. 

 

70. Com base no Código de Trânsito e nas 

jurisprudências, julgue os itens. 

É típica a conduta contida de violação de suspensão do 

direito de dirigir do CTB quando a suspensão ou a 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor advém de restrição 

administrativa. 

 

71. Com base no Código de Trânsito e nas 

jurisprudências, julgue os itens. 

Não é possível reconhecer a consunção do delito de 

embriaguez ao volante pelo crime de lesão corporal 

culposa leve na direção de veículo automotor. Isso 

porque um não é meio para a execução do outro, 

sendo infrações penais autônomas que tutelam bens 

jurídicos distintos. 
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72. Com base no Código de Trânsito e na doutrina 

julgue os itens. 

O trator misto destinados a executar trabalhos agrícolas 

poderão ser conduzidos em via pública também por 

condutor habilitado na categoria B. 

 

73. Julgue o item abaixo com base no Código de 

Trânsito, na doutrina e nas jurisprudências. 

Os importadores e fabricantes, de veículos 

automotores, são obrigados a fornecer manual 

contendo normas de circulação, infrações, 

penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e 

Anexos do Código de Trânsito Brasileiro somente 

quando comerciarem veículos automotores 

particulares. 

 

74. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

O embarcador é responsável pela infração relativa ao 

transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou 

no peso bruto total, quando simultaneamente for o 

único remetente da carga e o peso declarado na nota 

fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. 

 

75. Julgue o item abaixo com base na Resolução 776/19 

do CONTRAN. 

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede 

no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão 

máximo executivo de trânsito da União, tem e terá 

representantes da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) na sua composição. 

 

76. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

O condutor que exerce atividade remunerada em 

veículo, habilitado na categoria C, D ou E, poderá 

optar por participar de curso preventivo de reciclagem 

sempre que, no período de um ano, atingir 14 pontos.    

 

 

 

77. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, 

a observar o mínimo de 10 horas de descanso, que 

podem ser fracionadas, desde de que observadas no 

primeiro período 6 horas ininterruptas de descanso.     

 

78. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito e nas jurisprudências vigentes. 

O percentual de dez por cento do total dos valores 

arrecadados destinados à Previdência Social (do 

Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – 

DPVAT) será repassado mensalmente ao Coordenador 

do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação 

exclusiva em programas destinados à prevenção de 

acidentes.   

 

79. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito e nas jurisprudências vigentes. 

Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema 

Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as 

solicitações e responder, por escrito, dentro de prazos 

mínimos, sobre a possibilidade ou não de 

atendimento, esclarecendo ou justificando a análise 

efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante 

quando tal evento ocorrerá. 

 

80. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

Quem praticar homicídio culposo na direção de veículo 

automotor, sob a influência de álcool ou de qualquer 

outra substância psicoativa, terá sua pena aumentada 

de um terço à metade.  

 

81. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

O órgão executivo de trânsito poderá retirar ou 

determinar a imediata retirada de qualquer elemento 

que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a 

segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha 

colocado.  
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82. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

Nenhum projeto de edificação que possa transformar-

se em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado 

sem prévia anuência do órgão ou entidade com 

circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste 

área para estacionamento e indicação das vias de 

acesso adequadas. 

 

83. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

O veículo será identificado obrigatoriamente por 

caracteres gravados no chassi ou no monobloco, 

reproduzidos em outras partes. Sendo que a gravação 

será realizada pelo fabricante ou montador, de modo 

a identificar o veículo, seu fabricante e as suas 

características, além do ano de fabricação, que não 

poderá ser alterado. 

 

84. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

A ausência de notificação do infrator no prazo máximo 

de 15 dias da infração de trânsito implica na 

decadência do direito de punir do Estado. 

 

85. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando: for transferida a 

propriedade; o proprietário mudar o Município de 

domicílio ou residência; for alterada qualquer 

característica do veículo e houver mudança de 

categoria. 

 

86. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de 

Trânsito, no que se refere à política de segurança no 

trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o 

cumprimento de metas anuais de redução de índice  

 

de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos 

por grupo de habitantes, ambos apurados por Estado 

e por ano, detalhando-se os dados levantados e as 

ações realizadas por vias federais, estaduais e 

municipais 

 

87. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

As repartições de trânsito conservarão por, no mínimo, 

10 anos os documentos relativos à habilitação de 

condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos 

e aos autos de infração de trânsito.     

 

88. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

Os condutores dos veículos de condução de escolares, 

para exercerem suas atividades, deverão apresentar, 

previamente, certidão negativa do registro de 

distribuição criminal relativamente aos crimes de 

homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, 

renovável a cada cinco anos, junto ao órgão 

responsável pela respectiva concessão ou autorização 

 

89. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

Os estabelecimentos onde se executem reformas ou 

recuperação de veículos e os que comprem, vendam 

ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados 

a possuir livros de registro de seu movimento de 

entrada e saída e de uso de placas de experiência, 

conforme modelos aprovados e rubricados pelos 

órgãos de trânsito. 

 

90. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

A receita arrecadada com a cobrança das multas de 

trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, 

engenharia de tráfego, de campo, policiamento, 

fiscalização e educação de trânsito. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
Thállius Moraes 

Acerca da Organização da Administração Pública e dos 

critérios utilizados para sua conceituação, analise o 

próximo item. 

 

91. Administração Pública em sentido objetivo reflete 

as pessoas jurídicas responsáveis pela prestação da 

atividade administrativa, juntamente com seus órgãos 

e agentes. 

 

Os atos administrativos são emanados mediante 

manifestações unilaterais de vontade da 

Administração Pública. Considerando as disposições 

acerca desse tema, julgue a próximo assertiva. 

 

92. O ato complexo é formado pela manifestação de 

vontade de um órgão, que precisa ser aprovada por 

outro órgão para plena produção de seus efeitos. 

 

Levando em consideração as disposições constitucionais 

e jurisprudenciais acercas dos agentes públicos, 

analise o próximo item. 

 

93. É vedada a vinculação de quaisquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de 

pessoal do serviço público. 

 

94. A candidata gestante que, ante a gestação, estiver 

impossibilitada de realizar o TAF (teste de aptidão 

física) possui direito a remarcação dessa etapa, 

independente de tal possibilidade estiver prevista no 

edital. 

 

A administração pública, além de estar sujeita ao 

controle realizado pelos Poderes Legislativo e 

Judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. 

Tendo como referência inicial essas informações, 

julgue o item a seguir, acerca do controle da 

administração pública. 

 

95. O controle judicial dos atos administrativos poderá 

analisar a conveniência e oportunidade de atos 

praticados em contrariedade ao ordenamento 

jurídico, invalidando-os. 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Adriane Fauth 

96. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, 

julgue o item a seguir 

Todas as expressões religiosas devem ser igualmente 

respeitadas e protegidas, assim como a opção de não 

ter nenhuma religião, nesse sentido, o Estado não 

poderá assegurar a prestação de assistência religiosa 

nas entidades civis e militares de internação coletiva, 

uma vez que o Brasil é um País laico. 

 

97. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, 

analise a situação hipotética e julgue a assertiva 

Situação Hipotética: Helena anda preocupada com seu 

marido José, pois ele começou a praticar pequenos 

furtos na casa de seus sogros e ela reparou que 

também tem sumido alguns pertences em sua casa. 

Ela já tentou conversar com ele, mas ele se recusa a 

dizer o que está acontecendo. Há alguns dias chegou 

pelos correios cartas de cobrança de dívidas lícitas, 

emitidas por bancos onde José tem conta. Helena 

resolveu investigar e para isso pediu orientação a seu 

irmão Antônio que é estudante de Direito. Antônio 

orientou, então, que Helena impetrasse habeas data 

para investigar a situação financeira de José. 

Assertiva: A orientação de Antônio está correta, pois 

caberá habeas data para assegurar conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, bem 

como de terceiros a ela relacionados constantes de 

registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público.  
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98. A respeito da organização dos poderes, julgue o 

item a seguir 

O Presidente da República possui um tipo especial de 

imunidade, também conhecida como 

irresponsabilidade penal temporária. Nesse sentido, 

dispõe a Constituição Federal que o Presidente da 

República não pode ser responsabilizado por atos 

estranhos ao exercício de suas funções, enquanto 

estiver na vigência do seu mandato. 

 

99. A respeito das disposições constitucionais relativas à 

família, à criança, ao adolescente, ao jovem e ao 

idoso. 

Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em colônias e casas de apoio 

especializadas, de forma a garantir o direito à vida 

com dignidade, segurança e bem-estar. 

 

100. A respeito da defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas, julgue o item: 

A CF estabelece que a lei disciplinará a organização e o 

funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública, de maneira a garantir a eficiência 

de suas atividades, entretanto, tal lei até o momento 

não foi criada. 

 

 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

101. De acordo com o Código Penal, ficam sujeitos à lei 

brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os 

crimes contra a administração pública. 

 

102. No crime de homicídio, caberá a concessão do 

chamado perdão judicial se o agente cometeu o delito 

impelido por motivo de relevante valor social ou 

moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em 

seguida à injusta provocação da vítima. 

 

 

 

103. A tentativa incruenta ou branca ocorre quando, 

iniciados os atos executórios, o agente não consegue a 

consumação do delito, por força alheia à sua vontade, 

e nem atinge o objeto material do crime. 

 

104. Por falta de previsão legal, o princípio da 

insignificância é inaceitável no crime de furto. 

 

105. Não se aplica o instituto do arrependimento 

posterior ao crime de moeda falsa. 

 

106. O funcionário público que exige tributo ou 

contribuição social que sabe ou deveria saber 

indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança 

meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, 

comete crime de excesso de exação. 

 

 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Fernando Bezerra 

107. Em face do princípio da obrigatoriedade, o 

delegado de polícia está vinculado a realizar as 

diligências requeridas pelo ofendido ou seu 

representante legal. 
 

108. Os atos do Inquérito Policial devem ser escritos, no 

entanto as diligências orais não precisam ser 

reduzidas a termo. 
 

109. O flagrante próprio ocorre quando o indivíduo é 

encontrado, logo depois, pela autoridade, com 

instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam 

presumir ser ele autor da infração. 
 

110. Não sendo possível o exame de corpo de delito, 

por haverem desaparecido os vestígios, a prova 

testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
Paulo Guimarães 

111. A Lei n. 11.343/2006 define uma série de crimes 

relacionados ao tráfico de drogas, além de prever um 

procedimento próprio para julgamento dessas 

infrações penais. Sobre o tema, analise a assertiva 

abaixo: 

Observadas as formalidades legais, admite-se a 

postergação da atuação policial sobre os portadores 

de drogas com a finalidade de identificar e 

responsabilizar maior número de integrantes de 

operações de tráfico. 
 

112. Para que um cidadão seja processado e julgado por 

crime de tortura, é imprescindível que esse crime 

deixe vestígios de ordem física. 
 

113. De acordo com a Lei n. 13.869/2019, que trata dos 

crimes de abuso de autoridade, é um dos efeitos da 

condenação tornar certa a obrigação de indenizar o 

dano causado pelo crime, devendo o juiz, a 

requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. 

 

114. De acordo com a Lei n. 13.869/2019, que trata dos 

crimes de abuso de autoridade, algumas das penas 

restritivas de direitos substitutivas das privativas de 

liberdade são: a suspensão de visitas aos dependentes 

menores, suspensão da posse ou restrição do porte de 

armas e ainda a prestação de serviços à comunidade 

ou a entidades pública. 

 

115. O crime de corrupção de menores previsto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente é um delito 

material, razão por que, para a sua caracterização, é 

necessária a efetiva comprovação de que o menor foi 

corrompido. 

 

 

 

 

 

 

 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

Ricardo Torques 

A respeito da teoria geral de direitos humanos, julgue 

os itens seguintes. 

 

116. Apesar de a doutrina fazer menção a direitos de 

quinta geração, não há consenso sobre este conceito 

no momento.  

 

117. O Estado pode condicionar o exercício dos direitos 

humanos à disponibilidade financeira.  

 

Sobre o PNDH-3, avalie o item abaixo. 

 

118. O Programa Nacional de Direitos Humanos – 

PNDH-3 tem como ação programática a publicação 

trimestral de estatísticas sobre entorpecentes 

apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em cada 

Estado Federado.  

 

A respeito da responsabilização internacional dos 

Estados por violação aos direitos humanos, julgue. 

 

119. A violação de Direitos Humanos por particulares 

pode ensejar a responsabilização do Estado brasileiro 

por omissão.  

 

No que atine à primeira Convenção internalizada com 

status constitucional, julgue. 

 

120. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência não pode ser denunciada pelo Estado 

brasileiro pois este ato equivaleria à supressão de 

direitos e garantias individuais.    
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-PRF-27-06  
 

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! 

 

https://bit.ly/Simulado-PRF-27-06
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/sistema-de-questoes/#/
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