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Simulado Especial 
12º 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-09-08  
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PORTUGUÊS 
Carlos Roberto 

TEXTO 1 

Contos do isolamento 

PUBLISHNEWS, REDAÇÃO, 08/06/2020 

Planeta lança coleção de e-books reunindo contos de 

autores como Matheus Rocha, Bruno Fontes e Raquel 

Segal 

Apostando nos "instant books", termo usado para 

definir obras que se caracterizam pela agilidade na 

produção, justamente por trazerem reflexões de 

episódios atuais ou da história recente, a Editora Planta 

lançou os primeiros títulos da coleção "Pela janela de 

casa", que reúne contos de autores da casa 

exclusivamente no formato digital. Conhecidos em sua 

maioria por suas crônicas que abordam temas como 

amor-próprio, relacionamentos, solidão e saúde 

mental, os autores dedicam-se, na coleção, a textos 

ficcionais sobre o período de distanciamento social, que 

surgiram de suas observações, sensações e reflexões. 

Os títulos, que já estão disponíveis em todas as 

plataformas pelo valor de R$ 9,90, são: O cuidador de 

pássaros, de Matheus Rocha, Dono do tempo, de Bruno 

Fontes, e Pela janela, de Raquel Segal. Nomes como 

Paola Aleksandra, Daniel Bovolento, Victor Fernandes, 

Gisela Bacelar e Bruna Ceotto também farão parte da 

coleção. 

https://www.publishnews.com.br/materias/2020/06/08/contos-do-

isolamento 

 

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir: 

 

01. As palavras ”produção”, "reflexões" e "coleção" são 

acentuadas graficamente em decorrência da mesma 

regra gramatical. 

 

02. O verbo "trazerem" constante do trecho " 

justamente por trazerem reflexões de episódios atuais 

ou da história recente" foi registrado no plural para 

concordar com "reflexões". 

 

 

 

03. No trecho, ”Conhecidos em sua maioria por suas 

crônicas que abordam temas como amor-próprio, 

relacionamentos, solidão e saúde mental, os autores 

dedicam-se, na coleção, a textos ficcionais sobre o 

período de distanciamento social, que surgiram de 

suas observações, sensações e reflexões", o verbo 

"abordar" pode ser substituído, sem prejuízo para o 

sentido do texto, pelo verbo "interpelar". 

 

04. No trecho “Conhecidos em sua maioria por suas 

crônicas que abordam temas como  

amor-próprio, relacionamentos, solidão e saúde 

mental, os autores dedicam-se, na coleção, a textos 

ficcionais sobre o período de distanciamento social, 

que surgiram de suas observações, sensações e 

reflexões.", o termo "amor-próprio" poderia ser 

substituído, sem prejuízo gramatical e semântico, por 

"auto-estima". 

 

05. O trecho “obras que se caracterizam pela agilidade 

na produção" poderia ser reescrito, sem prejuízo 

gramatical, da seguinte forma: "obras que 

caracterizam-se pela agilidade na produção". 

 

06. As aspas foram empregadas em "instant books" e 

"Pela janela de casa" para caracterizar, 

respectivamente, o registro de estrangeirismo e de 

citação no texto. 

 

07. No trecho “a textos ficcionais sobre o período de 

distanciamento social", o termo "de distanciamento 

social" exerce função completiva com o substantivo 

"período".  

 

08. No trecho “Os títulos, que já estão disponíveis em 

todas as plataformas pelo valor de  

R$ 9,90, são: ... ", as vírgulas após "títulos" e "R$ 9,90" 

poderiam ser retiradas sem prejuízo gramatical e 

semântico do texto. 
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TEXTO 2 

 

Apelo 

Dalton Trevisan 
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. 

Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom 

chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi 

ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato 

na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. 

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia 

de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, 

ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um 

corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de 

fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da 

noite eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença, 

última luz na varanda, a todas as aflições do dia. 

Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu jeito 

de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, 

na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho 

botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o saca-

rolha? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com 

os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, 

Senhora, por favor. 

 

09. Sobre o texto de Dalton Trevisan, pode-se 

considerar que o trecho "Meu jeito de querer bem" 

não é motivo para o apelo feito pelo homem.  

 

10. Pela leitura dos trechos "Não tenho botão na 

camisa" e "Calço a meia furada", pode-se inferir que 

era a mulher que pregava os botões na camisa do 

homem e costurava suas meias, sendo esses alguns 

motivos pelos quais ele implora por sua volta ao final 

do texto.  

 

11. Ao dizer que conversar com os outros era como 

"bocas raivosas mastigando", o homem quis se referir 

a pessoas que se encontravam num diálogo tomado 

pelo nervosismo.  

 

12. Ainda sobre o trecho "bocas raivosas mastigando" 

há uma oração reduzida de gerúndio que, se 

desenvolvida, poderia ser escrita da seguinte forma: 

"bocas raivosas que se mastigavam". 

 

 

 

13 No trecho "Não foi ausência por uma semana: o 

batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a 

imagem de relance no espelho", o uso dos dois pontos 

caracteriza uma exemplificação. 

 

14. No trecho "não lhes poupei água e elas murcham", 

o vocábulo "lhes" exerce função sintática de 

complemento verbal indireto do verbo "poupar" que, 

no caso, possui dupla transitividade. 

 

15. Se a Senhora estivesse longe de casa há três meses 

em vez de um, a primeira oração do texto seria assim 

reescrita: "Amanhã fazem três meses que a Senhora 

está longe de casa". 

 

 

TEXTO III 

 
 

A charge é um gênero textual que traz normalmente 

assunto do cotidiano e bem atual. O texto acima traz 

uma criança assistindo a um programa de televisão 

que falava sobre o empenho dos cientistas em 

descobrir a sonhada vacina contra o coronavírus. Em 

contrapartida, o menino lembra outra realidade: a 

violência. Com base no texto, julgue os itens a seguir:  

 

16. Na inocência do menino, ele questiona, sem 

desmerecer a importância da vacina contra o 

coronavírus, se os cientistas podem criar, também, 

uma vacina para combater a realidade da violência 

com a qual ele lida todos os dias.  
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17. Pode-se inferir que a busca pela vacina é mais 

urgente que a busca pelo fim da violência.  

 

18. Há um contraponto nas duas falas: na TV, o assunto 

é mais grave e mais imediato. O menino, por não 

saber disso, quer resolver apenas o que afeta a vida 

dele diretamente. 

 

19. Há uma crítica pelo fato de serem realidades que 

coexistem, mas os cientistas buscam resolver apenas a 

mais grave.  

 

20. O desenho das balas voando caracteriza uma 

hipérbole, porém condizente com a realidade.  

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

21. Considere que os conjuntos A e B sejam disjuntos, 
que os conjuntos A,B e C tenham o mesmo número de 
elementos, que a união dos três possua 220 
elementos e que a interseção entre A e C possua o 
triplo de elementos da interseção entre B e C. Assim, 
se a interseção entre B e C possui 20 elementos, então 
o conjunto B tem menos de 100 elementos. 

 

A aposentadoria por invalidez é garantida a todo 
segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, 
por doença ou acidente, for considerado incapacitado 
permanentemente para exercer suas atividades no trabalho. 
Complicações ortopédicas ou degenerativas, como o câncer, 
que exigem tratamento muito rigoroso e agressivo para com 
o corpo, são algumas das enfermidades enquadradas nesse 
tipo de benefício. 

O número de aposentados por invalidez aumentou 
11,4% entre 2010 e 2012, segundo dados do último Anuário 
Estatístico do Ministério da Previdência Social. Ao todo, 
nesses três anos, 32.802 pessoas receberam o benefício, a 
maioria do sexo masculino. Em 2012, das 11.433 
aposentadorias concedidas por invalidez, cerca de 75% foram 
para os homens, sendo 2.754 para os segurados com faixa 
etária entre 50 e 54 anos. 

http://prevduasbarras.rj.gov.br/numero-de-aposentados-por-invalidez-
cresce-no-brasil/ (com adaptações) 

 

Com base no texto acima, julgue os itens subsequentes. 

 

22. Em 2012, mais de 2.500 aposentadorias por 
invalidez foram concedidas para as mulheres. 

 

23. Menos de 10.000 pessoas receberam o benefício de 
aposentadoria por invalidez no ano de 2010. 

 

24. O professor Ricardo Vale guiará uma reunião com 5 
professores do Estratégia. Ricardo e os 5 participantes 
se sentarão em torno de uma mesa circular. Nessa 
situação, o número de formas diferentes para se 
ocupar esses lugares com os participantes da reunião 
é superior a inferior a 25. 

 

25. Uma prova de seleção para trabalhar no sistema de 
questões do Estratégia classificou 25 professores de 
Matemática que disputarão 3 cargos especiais. O 
primeiro colocado será o coordenador da área de 
exatas, o segundo colocado ficará responsável pelo 
controle de qualidade dos comentários das questões e 
o terceiro colocado será responsável por selecionar 
novos professores. Dessa forma, não havendo empate 
em nenhuma dessas colocações, a quantidade de 
maneiras diferentes de alocar os 3 primeiros lugares 
nessas funções especiais será inferior a 10.000. 

 

Em um espaço de probabilidades, os eventos A e B são 

tais que         ,          e               . 
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. 

 

26.               . 

 

27. Os eventos A e B são independentes. 

 

28.             . 
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INFORMÁTICA  

Renato da Costa 

29. O modelo OSI é um modelo de referência para 

conexão e projetos de sistemas de redes, baseando-se 

em camadas sobrepostas que utilizam da técnica 

“Dividir para Conquistar”. Ao todo, o modelo OSI 

possui 7 camadas. 

 

30. No contexto dos navegadores Web, uma 

funcionalidade bastante útil que facilita o uso 

rotineiro por parte dos usuários é a barra de favoritos, 

que contém as páginas que foram acessadas mais de 

20 vezes por aquele usuário. 

 

31. Dentro do contexto de correio eletrônico um 

conceito muito importante é o cliente de e-mail, que 

nada mais é do que uma aplicação hospedada em um 

servidor web remoto que permite enviar e receber e-

mails. Exemplos comuns são Outlook.com, Gmail.com 

e Yahoo.com. 

 

32. A Segurança da Informação prevê implementação 

de diferentes estratégias visando preservar a 

confidencialidade e a integridade de conteúdos 

considerados sigilosos. Entretanto, foge do escopo da 

Segurança da Informação serviços que garantem a 

manutenção da disponibilidade da informação. 

 

33. Um sistema operacional pode ser entendido como 

um programa ou conjunto de programas cuja função é 

gerenciar os recursos do sistema. A gerência dos 

recursos é feita por um componente chamado Kernel, 

definido como o núcleo do sistema operacional, já o 

driver é visto como um programa para instalação de 

equipamentos que serve de interface entre sistema 

operacional e hardware. 

 

 

 

 

 

34. Um sistema operacional pode ser entendido como 

um programa ou conjunto de programas cuja função é 

gerenciar os recursos do sistema. O sistema 

operacional é acionado quando se liga o computador, 

permitindo gerenciar os hardwares e tornando 

possível sua utilização pelos usuários. Dentre os 

sistemas operacionais disponíveis, existe o Linux, que 

se destacou por ser um software livre e de código-

fonte aberto. 

 

 

FÍSICA 
Vinícius Silva 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 35 E 36. 

Considere que um veículo se desloca em uma rodovia 
federal em um trecho retilíneo. Considerando que o 
trecho percorrido por ele é de 100m, e que sua 
velocidade média é de 25m/s e que durante o 
movimento ele acelerou a uma taxa de 1,0 m/s2, julgue 
os itens abaixo: 

 

35. O movimento desenvolvido pelo veículo é uniforme. 

 

36. A velocidade inicial do veículo era inferior a 90km/h. 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 37 E 38. 

Considere um ciclista trafegando por uma cidade para 
realizar uma entrega “delivery”, percorrendo, 
inicialmente (10:42), 2,0km no sentido leste, seguindo 
por mais 3,0km no sentido norte. A seguir, ele passa a 
se movimentar no sentido leste, percorrendo, 
novamente, 1,0km e finalizando com mais 3,0km no 
sentido norte. O ciclista chega ao local da entrega 
exatamente 11:00.  

 

Acerca da situação acima, julgue os itens seguintes: 

 

37. o deslocamento vetorial do ciclista foi de 9,0km. 
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38. A velocidade vetorial média e a velocidade escalar 
média no caso narrado acima são iguais. 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 39 e 40. 

Um automóvel viaja pela BR-116 com velocidade 
constante. A partir de dado instante, considerado 
como t = 0, o automóvel sofre acelerações distintas 
em três intervalos iguais e consecutivos de tempo, 
conforme representado no gráfico abaixo. 

 

 

 

Julgue os itens abaixo acerca da situação narrada. 

 

39. O veículo inicialmente procedeu ao movimento de 
frenagem. 

 

40. de acordo com o gráfico a velocidade escalar do 
veículo voltou ao seu valor original após o tempo em 
que houve acelerações no movimento.  

 
 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO  
Antônio Daud 

Tomando por base o regramento contido no Decreto 
1.171/1994, julgue os quatro itens a seguir. 

 

41. O servidor público deve apresentar 
comportamentos e atitudes direcionados para a 
preservação da honra e da tradição dos serviços 
públicos, desde que no exercício de seu cargo ou 
função, visto que fora dele não age na qualidade de 
servidor público. 

 

 

 

42. Desde que seja para defender os interesses da 
Administração Pública, o servidor público está 
autorizado a omitir a verdade. 

 

43. É dever fundamental do servidor público manter 
limpo e em perfeita ordem o local de trabalho. 

 

44. É vedado ao servidor público ligar o seu nome a 
empreendimentos de cunho duvidoso. 

 
 

GEOPOLÍTICA BRASILEIRA 
Leandro Signori 

Com relação ao espaço rural brasileiro e as suas 
transformações recentes, bem como as ocorridas a 
partir de meados do século XX, são feitas as seguintes 
afirmações: 

 

45. A implantação de tecnologias modernas na 
produção agropecuária em boa parte dos 
estabelecimentos rurais brasileiros contribui 
decisivamente para expansão das exportações 
brasileiras e, como consequência, favorece os 
trabalhadores rurais no acesso à terra. 

 

46. A reestruturação produtiva agrícola brasileira se 
conecta com as redes globais e determina o arranjo 
territorial de maneira seletiva, privilegiando certas 
localidades na expansão agroindustrial. 

 

47. Uma região que nas últimas décadas expandiu 
muito sua produção de grãos é a conhecida como 
Matopiba, que abrange parte de três estados 
nordestinos, onde predomina a vegetação do Cerrado. 

 
48. Um dos maiores exportadores de soja do mundo, o 

Brasil possui problemas logísticos ligados ao 
armazenamento e ao escoamento de produtos 
agropecuários, que tem sido o principal foco dos 
investimentos governamentais nas últimas décadas. 
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HISTÓRIA DA PRF 

Leandro Signori 

Com relação à história da Polícia Rodoviária Federal 

(PRF), julgue os itens a seguir: 

 

49. A  ol cia  odovi ria  ederal       foi criada pelo 

presidente  ashington  u s, com a denominação 

inicial de “ ol cia de  stradas”, por meio de um 

decreto no ano de     , que tamb m ins tuiu o 

primeiro quadro de policiais da ho e  ol cia  odovi ria 

 ederal, denominados, a  poca, “ nspetores de 

 r fego”. 

 

50. À época de sua criação, a Polícia Rodoviária Federal 

já contava com motocicletas para a vigilância e 

inspeção das estradas brasileiras. 

 

 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  
Alexandre Herculano 

51. Com base na Resolução 258/07 do Contran julgue o 
item abaixo. 

Quando o peso verificado for igual ou inferior ao PBT ou 
PBTC estabelecido para o veículo, acrescido da 
tolerância de 7%, mas ocorrer excesso de peso em 
algum dos eixos ou conjunto de eixos aplicar-se-á 
multa somente sobre a parcela que exceder essa 
tolerância. 

 

52. Com base na Resolução 24/98 do Contran julgue o 
item abaixo. 

No caso de chassi ou monobloco não metálico, a 
numeração deverá ser gravada em placa metálica 
incorporada ou a ser moldada no material do chassi 
ou monobloco, durante sua fabricação. 

 

53. Com base na Resolução 216/06 do Contran julgue o 
item abaixo. 

De acordo com a norma nos para-brisas dos ônibus, 
micro-ônibus e caminhões, a área crítica de visão do 
condutor conforme figura abaixo 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. 

 

54. Com base na Resolução 735/18 do Contran julgue o 
item abaixo. 

Ficam dispensadas da emissão de Autorização Especial 
de Trânsito – AET as Combinações para Transporte de 
Veículos – CTV e as Combinações de Transporte de 
Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP com até 4,70 m 
de altura, e que atendam aos limites de largura e 
comprimento previstos na norma. 

 

55. Com base na Resolução 735/18 do Contran julgue o 
item abaixo. 

O trânsito de Combinações para Transporte de Veículos 
– CTV e de Combinações de Transporte de Veículos e 
Cargas Paletizadas – CTVP será do amanhecer ao pôr 
do sol, e sua velocidade máxima de 80 km/h. 

 

56. Com base na Resolução 723/18 do Contran julgue o 
item abaixo. 

Após a aplicação da penalidade de cassação, o 
DENATRAN deverá registrar essa informação no 
  NACH nos seguintes termos: “Documento de 
habilitação cassado”, com as datas de in cio e de 
término da penalidade. 

 

57. Com base na Resolução 788/20 que revogou a 
720/18 do Contran julgue o item abaixo. 

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 
em meio eletrônico (CRLV-e) será expedido em 
substituição ao CRLV em meio físico, na forma 
estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN). 

 

58. Com base na Resolução 643/16 do Contran julgue o 
item abaixo. 
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Os veículos de transporte rodoviários de carga com 
Peso Bruto Total (PBT) superior a 4.536 kg, Ônibus, 
Micro-ônibus, Motorcasa e Tratores, facultados a 
transitar em vias públicas, Reboques e Semirreboques 
com PBT até 4.536 kg, somente serão comercializados 
quando possuírem dispositivo de segurança 
retrorrefletores afixado de acordo com a norma. 

 

59. Com base na Resolução 624/16 do Contran julgue o 
item abaixo. 

Em alguns casos é permitida a utilização, em veículos de 
som audível pelo lado externo, independentemente 
do volume ou frequência, que perturbe o sossego 
público, nas vias terrestres abertas à circulação. 

 

60. Com base na Resolução 619/16 do Contran julgue o 
item abaixo. 

Da Notificação da Autuação constará a data do término 
do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação 
pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator 
devidamente identificado, que não será inferior a 15 
dias, contados da data da notificação da autuação ou 
publicação por edital. 

 

61. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

O infrator de trânsito será submetido a curso de 
reciclagem quando se envolver em acidente grave 
para o qual haja contribuído, independentemente de 
processo judicial. 

 

62. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á 
mediante recibo, além dos casos previstos neste 
Código, quando alienado o veículo, não for transferida 
sua propriedade no prazo de trinta dias. 

 

63. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

Caso um condutor cometa um crime de trânsito 
utilizando veículo em que tenham sido adulterados 

 

 equipamentos ou características que afetem a sua 
segurança terá sua pena agravada. 

 

64. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

João que ser condutor de veículo escolar, assim, entre 
outros requisitos tem que apresentar, previamente, 
certidão negativa, renovável a cada cinco anos, do 
registro de distribuição criminal relativamente aos 
Crimes Contra o Patrimônio e Contra a Vida. 

 

65. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

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. 

 

66. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

Os veículos destinados à formação de condutores serão 
identificados por uma faixa amarela, de quarenta 
centímetros de largura, pintada ao longo da 
carroçaria, à meia altura, com a inscrição AUTO-
ESCOLA na cor preta. 

 

67. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

Os veículos em circulação terão suas condições de 
segurança, de controle de emissão de gases poluentes 
e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será 
obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas 
pela norma. Sendo que estarão isentos, durante 3 
anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos 
novos classificados na categoria particular, com 
capacidade para até 7 (sete) passageiros, desde que 
mantenham suas características originais de fábrica e 
não se envolvam em acidente de trânsito com danos 
de média ou grande monta.           
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68. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

Excepcionalmente, independente de autorização, os 
veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e 
do Ministério Público que exerçam competência ou 
atribuição criminal poderão temporariamente ter 
placas especiais, de forma a impedir a identificação de 
seus usuários específicos, na forma de regulamento a 
ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito 
– CONTRAN. 

 

69. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque 
ou semi-reboque, inclusive de uso bélico, deve ser 
registrado perante o órgão executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal, no Município de 
domicílio ou residência de seu proprietário, na forma 
da lei. 

 

70. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 
Registro de Veículo quando o proprietário mudar o 
Município de domicílio ou residência. 

 

71. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as 
principais jurisprudências. 

O aumento de pena de um terço a metade no caso de 
homicídio culposo na direção veicular, quando 
praticado sobre a 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. 

 

72. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

 

É possível reconhecer a consunção do delito previsto no 
art. 306, do CTB (embriaguez ao volante) pelo crime 
do art. 303 (lesão corporal culposa na direção de 
veículo automotor). 

 

73. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

Pedro conduzia seu veículo automotor produzindo 
fumaça em níveis superiores aos legalmente 
permitidos. Nessa situação, conforme o nível de 
fumaça exalada, a conduta de Pedro pode configurar 
tanto infração administrativa como crime de trânsito. 

 

74. Dois motoristas, Pedro e José, foram levados à 
central de flagrantes da polícia civil após terem sido 
parados em uma blitz no trânsito. Segundo a polícia 
civil, Pedro, de trinta e dois anos de idade, foi 
submetido ao teste do bafômetro, durante a blitz, e o 
resultado mostrou 0,68 miligramas de álcool por litro 
de ar expelido. Ele pagou fiança e deverá responder 
em liberdade por crime de trânsito. Conforme os 
policiais, José, de vinte e dois anos de idade, se 
recusou a submeter-se ao teste do bafômetro, mas o 
médico legista do Instituto Médico Legal (IML) que o 
examinou comprovou alteração da capacidade 
psicomotora em razão do consumo de substância 
psicoativa que determina dependência. José também 
pagou fiança para ser liberado. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a 
seguir.  

José cometeu infração administrativa, mas não crime, 
ao se recusar a fazer o teste do bafômetro. 

 

75. 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 quatorze 
pontos.    

 

 

 



11 
12º Simulado Especial – PRF - 09/08/2020 

 

 

76. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito e nas principais jurisprudências. 

O bem jurídico tutelado nos crimes de trânsito é a 
segurança viária. 

 

77. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito e nas jurisprudências vigentes. 

Segundo o STJ se o antigo proprietário deixar comunicar 
ao órgão executivo de trânsito a transferência do 
veículo poderá arcar com as multas e com o IPVA 
posterior à venda. 

 

78. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito e nas jurisprudências vigentes. 

João passou em todos os exames e recebeu a Permissão 
para Dirigir veículo automotor. Com dez meses de 
Permissão João recebeu uma infração de natureza 
grave, pois deixou de efetuar o registro do seu novo 
veículo no prazo de 30 dias. Dessa forma, João 
perderá a Permissão para Dirigir. 

 

79. 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. 

 

80. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito. 

Entregar a direção de veículo automotor, a pessoa não 
habilitada, é crime de perigo abstrato. 

 

81. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito. 

A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico 
será apurada por meio de exames que deverão ser 
realizados junto ao órgão ou entidade executivos do 
Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou 
residência do candidato, ou na sede estadual ou 
distrital do próprio órgão, devendo o condutor 
preencher os seguintes requisitos: ser penalmente 

 

 imputável; saber ler e escrever; e possuir Carteira de 
Identidade ou equivalente. 

 

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

Os tratores mistos destinados a executar trabalhos 
agrícolas poderão ser conduzidos em via pública 
também por condutor habilitado na categoria B.    

 

83. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito. 

Os condutores das categorias C, D e E deverão 
submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação 
e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O 
exame buscará aferir o consumo de substâncias 
psicoativas que, comprovadamente, comprometam a 
capacidade de direção e deverá ter janela de detecção 
mínima de 60 dias.        

  

84. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito. 

O exame de direção veicular será realizado perante 
comissão integrada por três membros designados pelo 
dirigente do órgão executivo local de trânsito. Na 
comissão de exame de direção veicular, todos os 
membros deverão ser habilitado na categoria igual ou 
superior à pretendida pelo candidato. 

 

85. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito. 

Promover, na via, competição, eventos organizados, 
exibição e demonstração de perícia em manobra de 
veículo, ou deles participar, como condutor, sem 
permissão da autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via é infração gravíssima com 
suspensão do direito de dirigir.          

 

86. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito. 

Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, 
regulamentada como de circulação exclusiva para 
determinado tipo de veículo, exceto para acesso a 
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 imóveis lindeiros ou conversões à direita, é infração de 
natureza leve. 

 

87. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito. 

Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida 
a circulação desta é infração de natureza média e tem 
uma medida administrativa de remoção da bicicleta, 
mediante recibo para o pagamento da multa. 

 

88. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito. 

São penalidades que podem ser aplicadas: advertência 
por escrito; multa; restritiva de direitos, suspensão do 
direito de dirigir; cassação da Carteira Nacional de 
Habilitação; cassação da Permissão para Dirigir; e 
frequência obrigatória em curso de reciclagem. 

 

89. 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. 

 

90. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 
Trânsito. 

Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a 
Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu 
titular em 15 dias após cumprida a penalidade e o 
curso de reciclagem. 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Antônio Daud 

Tomando por base a disciplina atinente aos poderes 
conferidos à Administração e aos servidores públicos 
federais, julgue os quatro itens a seguir. 

 

 

 

 

91. O nível de escolaridade exigido para o cargo é 
requisito básico para provimento originário de cargo 
público. 

 

92. Situação hipotética: Vanildo, policial rodoviário 
federal, já estável no serviço público, havia sido 
demitido em razão da constatação de insubordinação 
grave em serviço. Ocorre que, seis meses depois, a 
demissão foi invalidada mediante decisão 
administrativa. Assertiva: Vanildo deverá ser 
reintegrado ao cargo que ocupava, com a indenização 
de todas as vantagens e vencimentos que deixou de 
receber naqueles meses.  

 

93. A redistribuição consiste no deslocamento de cargo, 
ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de 
pessoal, para órgão ou entidade de outro Poder. 

 

94. À administração pública foi conferida a prerrogativa 
de exercer o poder de polícia, o qual consiste na 
possibilidade de estabelecimento de limites e 
restrições aos particulares, podendo culminar na 
aplicação de sanções administrativas em razão do jus 
puniendi do Estado. 

 

95. A responsabilidade do agente público, no bojo da 
ação de regresso, possui a mesma natureza da 
responsabilidade do poder público. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Adriane Fauth 

96. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, 
julgue: 

O processo de extradição é bifásico comportando uma 
etapa administrativa e outra judiciária, nesse sentido, 
cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar o pedido de 
extradição e cabe ao Presidente da República o ato de 
entrega do extraditando, ato esse discricionário. 

 

97. A respeito do Poder executivo julgue o item que se 
segue. 
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O Presidente da República, em decorrência do princípio 
republicano, pode ser responsabilizado pelos seus 
atos, contudo pela destacada posição de chefe de 
Estado possui imunidades formais e materiais. 

 

98. Em relação à Segurança Pública, julgue: 

Decreto presidencial disciplinará a organização e o 
funcionamento dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública, de maneira a garantir a eficiência 
de suas atividades. 

 

99. Referente à Segurança Pública, julgue: 

A polícia rodoviária federal, órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
Enquanto polícia administrativa exerce atividades 
preventivas de fiscalização, bem como tem 
competência para aplicar sanções, prestar socorro e 
salvamento a vítimas de trânsito. 

 

100. No que tange à Saúde, julgue o item que se segue: 

Por ser uma atividade essencial do Estado, a assistência 
à saúde é livre à iniciativa privada, porém, a 
Constituição Federal veda, expressamente, a 
destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 

 
 
 

DIREITO PENAL 
Ivo Martins 

101. A conduta típica do crime de Prevaricação é 
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, 
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

 

102. A novatio legis incriminadora, como norma 
irretroativa, é a lei que não existia no momento do 
cometimento da conduta e que passa a considerar 
como crime a ação ou omissão realizada. 

  

 

103. No que concerne ao conflito aparente de normas 
penais, aplica-se o princípio da especificidade aos 
tipos mistos alternativos, já que, embora havendo 
diversas formas de conduta no mesmo tipo penal, 
apenas um único delito será consumado, 
independentemente da quantidade de condutas 
praticadas no mesmo contexto. 

 

104. Para os efeitos penais, consideram-se como 
extensão do território nacional as embarcações e 
aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço 
do governo brasileiro onde quer que se encontrem, 
bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, 
mercantes ou de propriedade privada, que se achem, 
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou 
em alto-mar. 

 

105. Conduta, resultado, nexo de causalidade, 
tipicidade e culpabilidade são elementos do fato 
típico, porém, se ausente qualquer um desses 
elementos, a conduta será atípica para o direito penal, 
mas poderá configurar um ilícito administrativo. 

 

106. A Lei nº 13.964/2019 incluiu causa de aumento de 
pena em 2/3 no crime de roubo, se a violência ou 
grave ameaça é exercida com emprego de arma 
branca. 

 

 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Luciana Peixoto 

107. À luz da jurisprudência e legislação processual 

penal brasileira, julgue o item a seguir. 

O sigilo do inquérito policial não alcança as partes, 

sendo garantido ao defensor, no interesse do seu 

representado, ter acesso amplo aos elementos de 

prova documentados e em curso, durante 

procedimento investigatório realizado por órgão com 

atribuição de polícia judiciária, que dizem respeito ao 

direito de defesa. 
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Policiais rodoviários federais foram acionados para 

atender local de acidente de trânsito com vítima fatal. 

Deslocaram para o km 70 da BR-040 e avistaram um corpo 

em via pública e marcas de pneu no asfalto, mas nenhum 

veículo identificado. Perceberam a existência de uma câmera 

de monitoramento da via e seguiram até a base para 

verificarem as imagens do acidente, permanecendo uma 

equipe na preservação do local. A câmera de monitoramento 

mostrou dois veículos em aparente disputa automobilística, 

sendo que um deles perdeu o controle em uma curva e 

atingiu um homem que caminhava no acostamento, 

empreendendo fuga sem prestar o devido socorro a vitima. 

Foi possível identificar os modelos dos automóveis e as 

respectivas placas que foram irradiadas para as demais bases 

da PRF. Poucos minutos depois uma equipe avistou os 

veículos suspeitos e procedeu a abordagem, verificando que 

a frente de um deles estava danificada e com marcas de 

sangue. 

 

Sobre os temas provas e prisão em flagrante, julgue os 

próximos itens.  

 

108. A falta de testemunhas do homicídio na direção de 

veículo automotor impedirá a lavratura do auto de 

prisão em flagrante, já que deverá ser assinado por 

duas testemunhas do fato. 

 

109. O caso narrado trata-se de crime não transeunte, 

sendo indispensável o exame de corpo de delito, 

direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão 

do acusado. Para manter e documentar a história 

cronológica dos vestígios coletados, dar-se início à 

cadeia de custódia com a chegada dos peritos no local 

de crime ou com procedimentos policiais ou periciais 

nos quais seja detectada a existência de vestígio.  

 

110. A prova pericial produzida durante inquérito 

policial é de natureza técnica e se submete ao 

contraditório diferido, razão pela qual pode 

fundamentar uma sentença condenatória. 

 

 

 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

Paulo Guimarães 

111. Nos crimes ambientais as penas restritivas de 
direitos substituem as privativas de liberdade quando 
o crime for culposo e for aplicada pena privativa de 
liberdade inferior a quatro anos. Além de ambas 
hipóteses, é necessário que a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social, a personalidade do 
condenado e os motivos e circunstâncias do crime 
evidenciem a suficiência da substituição como medida 
repressiva. 

 

112. Nos crimes ambientais, o sursis pode ser aplicado a 
penas privativas de liberdade de até 3 anos, enquanto 
a regra geral do Código Penal é a aplicação do 
instituto a penas de até 2 anos. 

 

113. De acordo com a Lei n. 5.553/1968 a conduta 
proibida é a retenção de documento de identificação 
pessoal original, e não a exigência de sua 
apresentação. A proibição não se estende à cópia 
autenticada do documento. 

 

114. De acordo com o Estatuto do Desarmamento (Lei 
n. 10.826/2003): 

O certificado de Registro de Arma de Fogo legitima a 
propriedade da arma de fogo, mas autoriza o seu 
proprietário a mantê-la exclusivamente no interior de 
sua residência ou domicílio ou no seu local de 
trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável 
legal pelo estabelecimento ou empresa. O órgão 
responsável pela expedição do certificado de registro 
de arma de fogo é Polícia Federal, com autorização do 
Sinarm. 

 

115. A ação penal para os crimes tipificados pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 
8.069/1990) é sempre pública incondicionada, o que 
significa que o Ministério Público é o titular da ação 
penal e detém a prerrogativa de oferecer a denúncia 
para provocar o Poder Judiciário. 

 

 

 



15 
12º Simulado Especial – PRF - 09/08/2020 

 

 
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. O fundamento jusnaturalista dos direitos humanos 

sustenta que estes consistem em um conjunto de 

direitos subjetivos originados diretamente dos 

princípios, independentemente da existência de 

regras prévias. Logo, os direitos humanos não aferem 

sua validade por normas positivadas, mas diretamente 

de valores da coletividade humana. 

 

117. A dignidade da pessoa humana deve ser 

considerada como valor base de todo e qualquer 

ordenamento jurídico e, de acordo com a doutrina, é 

composta por um elemento negativo e positivo, sendo 

dotada de força normativa. 

 

118. Em razão da supremacia da Constituição Federal 

sobre todos os tratados internacionais, o Supremo 

Tribunal Federal entende que estes não terão 

qualquer valor jurídico quando transgredirem, formal 

ou materialmente, o texto da Carta Política. 

 

119. O art. 5º, §3º estabelece regras para que o tratado 

internacional sobre direitos humanos seja 

incorporado ao ordenamento jurídico equivalente às 

emendas constitucionais. Em razão da incorporação 

do Pacto de San José da Costa Rica seguindo este 

procedimento, a prisão civil do depositário infiel, 

estabelecida no inciso LXVII do art. 5º, foi tacitamente 

revogada. 

 

120. O PNDH-3, aprovado pelo Decreto nº 7.037/2009, 

prevê que o direito à memória e à verdade deverá 

guiar-se pelo reconhecimento de ambas como direito 

humano e pela preservação da memória histórica, 

bem como da construção pública da verdade. 
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-PRF-09-08  
  

NÃO É ASSINANTE? 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

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 

link e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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