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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. 

 - http://bit.ly/Simulado-PRF-23-08   
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TEXTO I 

 

A palavra memória evoca recordações importantes, 
como a infância, a formatura, o nascimento do filho… 
Nem só de fatos marcantes, porém, é composto o 
sistema de estocagem de informação do cérebro. Ao 
ter que decorar temporariamente um número de 
telefone ou a placa de um carro, a memória também 
entra em ação. Apesar de a tarefa parecer bastante 
simples, cientistas do Instituto Max Planck, na 
Alemanha, descobriram que, na verdade, esse é um 
complexo sistema, que depende do funcionamento 
sincronizado de diferentes áreas cerebrais. 

Segundo Stefanie Liebe, pesquisadora do Instituto 
Planck para Cibernética Biológica e principal autora da 
pesquisa alemã, as investigações sobre a memória de 
curto prazo – nome dado ao armazenamento de 
informações que logo serão esquecidas – ainda são 
muito restritas para um assunto tão instigante. “Já 
parou para pensar que conseguimos nos lembrar de 
coisas que aconteceram há 10, 20 anos, mas de um dia 
para o outro, podemos não recordar o nome de uma 
pessoa que nos foi apresentada ou, o que ocorre mais 
frequentemente, onde foi que colocamos os óculos?”, 
questiona. 

Gregor Rainer, cientista que conduziu o estudo em 
laboratório, explica que é importante para o cérebro 
apagar parte das informações processadas ao longo do 
dia e que só precisam ser usadas por determinado 
tempo. “A primeira fase da estocagem de informação é 
o contato sensorial. Passamos o dia inteiro vendo e 
ouvindo coisas. Imagine se tudo isso ficasse guardado. 
Já outras informações, como o nome da loja onde você 
viu um belo vestido e quer voltar depois para comprar, 
são algo que precisa ser armazenado, mas só por um 
pequeno período de tempo”, diz. 

O pesquisador afirma que já se sabe que algumas 
regiões na parte frontal do cérebro estão envolvidas na 
formação e estocagem da memória de curto prazo, 
enquanto o processamento da informação visual ocorre 
primeiramente na parte de trás do órgão. “Mas para 
que consigamos nos lembrar dessas informações por 

um curto tempo, as duas regiões precisam trabalhar de 
forma coordenada”, afirma. “Como isso ocorre é que 
permanecia, até agora, um mistério.” 

Segundo Stefanie Liebe, para entender como áreas 
localizadas em regiões opostas trabalham em conjunto, 
a equipe investigou a atividade elétrica tanto do campo 
visual quando do pré-frontal no cérebro de macacos. 
Aos animais, a equipe mostrou, em uma tela, imagens 
em curtos intervalos de tempo. Os macacos – que 
haviam sido previamente treinados para a tarefa – 
tinham de dizer se a segunda imagem vista era igual ou 
diferente da primeira, enquanto tinham sua atividade 
cerebral monitorada. 

“Em cada uma das duas regiões do cérebro, a atividade 
mostrou forte oscilação em uma frequência que 
chamamos teta. Essas oscilações não ocorriam 
independentemente uma da outra, mas de maneira 
completamente sincronizada”, conta Liebe. “É como se 
em cada uma das duas áreas você tivesse duas portas 
giratórias. No processo de formação da memória de 
curto prazo, também chamada memória de trabalho, 
elas ficam em sincronia, permitindo que as informações 
passem de forma muito mais eficiente”, exemplifica 
Gregor Hörzer, pesquisador da Universidade Técnica de 
Graz, que também participou do estudo. Ele conta que 
quanto mais sincronizada estava a atividade, melhor o 
desempenho dos macacos. “Foi assim que 
conseguimos estabelecer uma relação direta entre o 
que ocorria no cérebro dos animais enquanto eles eram 
submetidos à tarefa”, diz. 

https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2012/02/16/i
nterna_tecnologia,278382/lembranca-aciona-varias-partes-

do-cerebro.shtml 

 

Considerando os aspectos estruturais e linguísticos do 
texto I, julgue os itens a seguir.  

 

1. De acordo com o texto, é um mecanismo natural do 
cérebro selecionar informações que serão armazenadas 
temporariamente.  

 

2. Depreende-se do texto que a ciência não conhecia, 
até então, a forma como as áreas cerebrais 
responsáveis por processamento visual e 
armazenamento de informações interagiam.  
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3. Nas relações semânticas do texto, os termos 
memória de curto prazo e memória de trabalho foram 
empregados como sinônimos. 

 

4. Infere-se do texto que os macacos treinados 
possuem uma melhor memória de curto prazo.  

 

5. A inserção de uma vírgula após “mas” (2º parágrafo) 
prejudicaria a correção gramatical.  

 

6. No primeiro período do terceiro parágrafo, a 
partícula “que”, nas duas ocorrências, recebe a mesma 
classificação.  

 

7. O sujeito de “conduziu” (3º parágrafo) é “cientista”.  

 

8. O deslocamento do advérbio “não” (2º parágrafo) 
para imediatamente antes do verbo “podemos” (2º 
parágrafo) alteraria os sentidos originais.  

 

9. As aspas no 4º parágrafo indicam o emprego de 
discurso direto.  

 

10. O vocábulo “logo” (2º parágrafo) expressa noção 
conclusiva.  

 

11. A forma “onde” em “onde foi que colocamos os 
óculos” (2º parágrafo) poderia ser substituída por “em 
que”, sem prejuízo à correção gramatical.  

 

12. Sem prejuízo gramatical, o pronome “nos” em 
“conseguimos nos lembrar” (2º parágrafo) poderia ser 
suprimido.  

 

13. As vírgulas que isolam “na verdade” (1º parágrafo) 
são de caráter facultativo.  

 

14. O vocábulo “Nem” (1º parágrafo) classifica-se como 
conjunção.  

 

15. A oração “Ao ter que decorar” (1º parágrafo) 
expressa noção temporal.  

 

16. A partícula “que” em “ter que decorar” (1º 
parágrafo) é conjunção e expressa noção de dever.  

 

17. O vocábulo “ou” (1º parágrafo) indica, no período 
em que ocorre, ideia de exclusão.  

 

18. Prejudicaria a correção gramatical a fusão da 
preposição “de” com o artigo “a” antes de “tarefa” (1º 
parágrafo), grafando-se — Apesar da tarefa parecer 
bastante simples.  

 

19. A supressão da vírgula após “sistema” (1º 
parágrafo) manteria a correção gramatical, mas 
alteraria as informações originais.  

 

20. Os termos “pesquisadora do Instituto Planck para 
Cibernética Biológica e principal autora da pesquisa 
alemã” (2º parágrafo) e “nome dado ao 
armazenamento de informações que logo serão 
esquecidas” (2º parágrafo) exercem a mesma função 
sintática.  

 

 

21. Considere um tanque I que contém uma mistura 
homogênea de 50 litros de gasolina com 25 litros de 
álcool. O tanque II contém 60 L de gasolina e 15 L de 
álcool também homogeneamente misturados. 
Guilherme deseja obter 40 L de uma mistura de álcool e 
gasolina, contendo 22% de álcool, usando-se somente 
as misturas contidas nos tanques I e II. Nessa situação, 
Guilherme deve usar menos de 10 L da mistura contida 
no tanque I. 
 
22. Considerando que se pretenda formar números de 3 
algarismos distintos com os algarismos 2, 3, 5, 7, 8 e 9, 
julgue o próximo item. 
A quantidade de números ímpares de 3 algarismos que 
podem ser formados é superior a 90. 
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23. Considerando o alfabeto de 26 letras, a quantidade 

de palavras de 3 letras que podem ser formadas, todas 

começando por G ou N, é superior a 2 × 103. 

 
24. A probabilidade de se obter um número menor que 
4 no lançamento de um dado, sabendo que o dado não 
é defeituoso e que o resultado é um número ímpar, é 
igual a 2/3. 
 
 

Os eventos A e B são independentes e suas 
probabilidades são P(A) = 0,5 e P (B) = 0,4. Com base 
nessas informações, julgue os itens a seguir. 

25. 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) é igual a 0,4. 

 

26. 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,7. 

 
27. 𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑃(𝐴). 
 
28. Guilherme ganhou R$ 720,00 por um serviço 
prestado. Desse valor, ele gastou 25% pagando dívidas 
e 1/3 com alimentação. Nesse caso, o que sobrou do 
valor recebido por Guilherme foi superior a R$ 280,00. 
 

 

Sobre técnicas de operações em redes de 
computadores, cloud computing e correio eletrônico, 
julgue os itens. 
29. O sistema computacional em nuvem funciona 
como um servidor de recursos, fornecendo aumento de 
desempenho sem a necessidade de instalar novos 
hardwares no computador. 
 
30. O campo de abas do aplicativo Google Chrome é o 
espaço destinado a abertura de novas guias durante o 
uso do aplicativo para navegação em várias páginas 
web. É possível, clicando com o botão direito do mouse 
sobre uma guia, selecionar a opção para desabilitar o 
som do site. 
 
Acerca de softwares maliciosos e antivírus, julgue o 
item a seguir. 

31. O vírus de computador Time Bomb é um malware 
programado para se ativar automaticamente em 
determinados horários ou após determinada ação no 
computador. 
 
Considerando os conceitos de internet e intranet e 
redes de computadores, julgue as afirmativas abaixo. 
32. A internet é dividida em camadas de operação para 
separação de conteúdos e informações, sendo a Deep 
Web proibida para acesso em território nacional. 
 
33. O protocolo de transporte UDP (User Datagram 
Protocol) não é capaz de ordenar os datagramas antes 
de serem enviados, pois é um serviço não orientado a 
conexão. 
 
Em relação ao sistema operacional Linux, julgue o item 
abaixo. 
34. Durante uma operação via terminal de comandos, 
um usuário precisou identificar o tipo de privilégio e 
como sua conta fora categorizada na criação. Para isso, 
ele poderá observar no início da linha de comandos do 
terminal, sendo o caractere # indicado para usuário 
comum e o caractere $ para indicar superusuário. 
 

 
TEXTO PARA AAS QUESTÕES 35 A 37. 
Cinemática é certamente um conceito muito envolvido 
no dia a ia dos PRFs, uma vez que estão acostumados a 
lidar com o trânsito das rodovias e nelas os veículos se 
deslocam com velocidades distintas e isso já implica 
uma série de situações em que os conhecimentos de 
cinemática são necessários ao desempenho da função 
do PRF. 
 
Sobre os conceitos físicos envolvidos na Cinemática, 
assinale o que for correto.  
 
35. Uma bicicleta que se movimenta por uma rodovia 
federal e desenvolve uma velocidade média de 8m/s ao 
final do tempo regulamentar de uma partida de 
futebol, percorrerá uma distância de superior a 40km.    
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36. Quando um corpo qualquer se movimenta com 
velocidade escalar constante, sua aceleração escalar é 
nula.     
 
37. Se a velocidade de um veículo varia de 0  a 72km/h 
em um intervalo de tempo de 5 s,  pode-se concluir que 

seu deslocamento em linha reta nesse movimento  foi 
de 100m. 
 
TEXTO PARA AAS QUESTÕES 38 E 39. 
Suponha que um veículo com freio de mão travando 
suas rodas esteja apenas deslizando em uma rampa 
inclinada sem atrito. Acerca da situação acima, julgue 
os itens seguintes. 
 
38. A velocidade do veículo aumenta  
 
39. O movimento do veículo é uniformemente variado. 
 
40. Um objeto move-se numa pista retilínea, 
descrevendo um movimento retilíneo uniformemente 
variado, quando observado por um sistema de 
referência inercial. A posição desse objeto é descrita 

pela equação 2x(t) 5 6t 3t ,    onde x é medido em 

metros e t em segundos. Sabe-se que a massa do 
veículo é fixa e vale uma tonelada, pode-se afirmar que 
a força resultante sobre ele é superior a 10kN 
 

Considerando os conceitos de Ética e Moral, analise 
as próximas assertivas. 
41. A moral é composta por um sistema de normas, 
princípios e valores que regulam as relações entre o 
indivíduo de determinada sociedade. 
 
42. No sistema jurídico brasileiro, os princípios éticos 
não podem ser utilizados como instrumento de 
interpretação normas legais. 
 
O Decreto 1.171/94 trata do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal. Considerando as suas 
disposições, julgue os próximos itens. 
 

43. A função pública é tida como exercício profissional 
do servidor, de modo que ela não se integra em sua 
vida particular. 
 
44. A Comissão de Ética aplicará a penalidade de 
censura ao servidor que retirar um documento da 
repartição em que trabalha, sem estar legalmente 
autorizado para tanto. 
 
 

45. As unidades de conservação da natureza são 
amostras representativas de ecossistemas brasileiros, 
que devem ser regidas por regras especiais de uso do 
espaço territorial e seus recursos ambientais, por meio 
de diversas categorias e objetivos diferenciados de 
conservação.  

 

46. A forma de exploração de recursos naturais de alto 
impacto ecológico na Amazônia, como grandes 
latifúndios agropecuários e extrativismo 
significativamente predatório, têm sido 
gradativamente substituída por modelos sustentáveis 
de exploração da natureza, com base em povos 
historicamente e culturalmente existentes na região, 
como os indígenas, caboclos seringueiros e ribeirinhos, 
por meio do extrativismo de menor impacto ambiental 
e de culturas agroflorestais. 

 

47. A diminuição do ritmo de crescimento da 
população brasileira, verificada no período recente, é 
um resultado direto da queda da taxa de fecundidade, 
contribuindo para um melhor desempenho da 
economia, no que se refere ao desenvolvimento e à 
distribuição de renda. 

 

48. As projeções demográficas indicam, para as 
próximas décadas, um acelerado crescimento da 
população de idosos, resultante do aumento da 
expectativa de vida, o que gera alterações no mercado 
com novas demandas econômicas para atender essa 
crescente população.  
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Sobre a história da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
julgue os itens a seguir: 

 

49. Antônio Félix Filho, o “Turquinho”, foi o primeiro 
diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. 

 

50. A Policial Rodoviário Federal Maria Alice 
Nascimento de Souza foi a primeira mulher a assumir o 
cargo de gestão máxima da instituição. 

 

 

51. Com base na Resolução 780/19 do Contran, julgue o 

item abaixo. 

É obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos 

equipados com engates para reboques ou carroceria 

intercambiável, transportando eventualmente carga 

que cobrir, total ou parcialmente, a PIV traseira. Sendo 

proibido o uso de suportes adaptadores. 

 

52. Com base na Resolução 788/20 do Contran, julgue o 

item abaixo. 

 O DENATRAN disponibilizará sistema eletrônico para 

validação do CRLV-e, ou sua versão impressa, por meio 

da leitura do código de barras bidimensionais dinâmico 

inserido no documento. O QRCode será gerado a partir 

de algoritmo específico, de propriedade do 

DENATRAN, composto pelos dados individuais do 

veículo obtidos por meio do Registro Nacional de 

Veículos Automotores. 

 

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

item abaixo. 

Nos para-brisas dos ônibus, são permitidos no máximo 

três danos, exceto nas áreas críticas, sendo que a trinca 

não pode ser superior a 20 centímetros de 

comprimento, e fratura de configuração circular não 

superior a 4 centímetros de diâmetro. 

 

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

item abaixo. 

No caso de Combinações para Transporte de Veículos – 

CTV e Combinações de Transporte de Veículos e 

Cargas Paletizadas – CTVP, para a circulação e a 

concessão da Autorização Especial de Trânsito – AET 

deverá ser observado, entre outros requisitos, a altura 

máxima do conjunto carregado de 4,95 m. 

 

55. Com base na Resolução 14/98 do Contran, julgue o 

item abaixo. 

Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar 

dotados dos equipamentos obrigatórios exigidos pela 

norma, a serem constatados pela fiscalização e em 

condições de funcionamento. Assim, o protetor das 

rodas traseiras é obrigatório para os quadriciclos, tal 

exigência não se aplica aos ciclomotores, motonetas, 

motocicletas e triciclos. 

 

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

item abaixo. 

A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao 

infrator no caso de suspensão do direito de dirigir.  Da 

notificação constará a data do término do prazo para a 

apresentação da defesa, que não será inferior a 15 dias 

contados a partir da data da notificação da instauração 

do processo administrativo. 
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57. Com base na Resolução 231/07 do Contran, julgue o 

item abaixo. 

Após o registro no órgão de trânsito, cada veículo será 

identificado por placas dianteira e traseira, afixadas em 

primeiro plano e integrante do mesmo, contendo 7 

caracteres alfanuméricos individualizados sendo o 

primeiro grupo composto por 3, resultante do arranjo, 

com repetição de 26 letras, tomadas três a três, e o 

segundo grupo composto por 4  , resultante do arranjo, 

com repetição, de 10 algarismos, tomados quatro a 

quatro. 

 

58. Com base na Resolução 471/13 do Contran, julgue o 

item abaixo. 

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, 

exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas 

de videomonitoramento, poderão autuar condutores e 

veículos, cujas infrações por descumprimento das 

normas gerais de circulação e conduta tenham sido 

detectadas “online” por esses sistemas. 

 

59. Com base na Resolução 525/15 do Contran, julgue o 

item abaixo. 

Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas 

trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso 

poderá ser feito com o veículo em movimento, 

assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas 

fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine 

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

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

item abaixo. 

Notificação de Autuação é o documento que dá início 

ao processo administrativo para imposição de punição, 

em decorrência de alguma infração à legislação de 

trânsito. 

 

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

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). 

Uma das finalidades do Sistema Nacional de Trânsito é 

estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 

com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa 

ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu 

cumprimento.  

 

62. 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 sobre os crimes de trânsito. 

Situação hipotética: André estava dirigindo seu 

veículo na via pública, em alta velocidade. Ao passar 

por um buraco, ele perdeu o controle do automóvel e, 

em razão disso, atropelou uma pessoa que se 

encontrava na calçada e que, infelizmente, morreu. 

Assertiva: nesse caso não pode ser aplicada a causa de 

aumento de pena. Isso porque é indispensável que o 

motorista esteja conscientemente dirigindo o veículo 

na calçada, o que não se verificou no caso concreto. 

  

63. 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 sobre os crimes de trânsito. 

Situação hipotética: Pedro é motorista de aplicativos 

(“motorista de Uber”). Determinado dia, por 

imprudência, ele atropelou e matou um pedestre. Ele 

foi denunciado pela prática de homicídio culposo na 

direção de veículo automotor, com aumento de pena 

de um terço a metade. 

Assertiva: nesse caso seria inconstitucional por violar o 

direito ao trabalho, uma vez que ele é motorista 

profissional. 
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64. 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 sobre os crimes de trânsito. 

Nas situações em que o juiz aplicar a substituição de 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à 

comunidade ou a entidades públicas, como trabalho, 

aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos 

de bombeiros e em outras unidades móveis 

especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. 

 

65. 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 sobre os crimes de trânsito. 

Quem inovar artificiosamente, em caso de acidente 

automobilístico com vítima, na pendência do 

respectivo procedimento policial preparatório, 

inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, 

de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente 

policial, o perito, ou juiz, cometerá crime de fraude 

processual tipificado no Código de Trânsito Brasileiro. 

 

66. 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 sobre os crimes de trânsito. 

Marcelo cometeu um crime de trânsito, ao ser 

abordado, policiais perceberam que o veículo estava 

com equipamentos de segurança adulterados sem 

autorização. Nesse caso, caso seja condenado, Marcelo 

poderá ter a sua pena agravada. 

 

67. 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 sobre os crimes de trânsito. 

Durante a ação penal, havendo necessidade para a 

garantia da ordem pública, poderá o juiz, 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.   

 

68. 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 sobre os crimes de trânsito. 

A penalidade de suspensão para dirigir veículo 

automotor, nos crimes de trânsito, terá a duração de 

dois meses a cinco anos.  

 

69. 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 sobre os crimes de trânsito. 

Participar, na direção de veículo automotor, em via 

pública ou privada, de corrida, disputa ou competição 

automobilística ou ainda de exibição ou demonstração 

de perícia em manobra de veículo automotor, não 

autorizada pela autoridade competente, gerando 

situação de risco à incolumidade é crime punido com 

pena de detenção desde que não tenha morte, pois 

nesse caso será punido com pena de reclusão. 

 

70. No item que se segue, é apresentada uma situação 

hipotética relativa a infrações previstas no Código de 

Trânsito Brasileiro, seguida de uma assertiva a ser 

julgada. 

O condutor estacionou o seu veículo sem observar a 

distância máxima permitida de afastamento da guia da 

calçada. Nessa situação, o condutor poderá ser 

multado e seu veículo, removido. 
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71. Acerca das infrações, penalidades, medidas 

administrativas, processo administrativo e crimes de 

trânsito, julgue o item.  

Eventual penalidade administrativa não afasta a 

punição criminal, caso a conduta infratora também 

configure um delito penal. 

 

72. A respeito Das Penalidades previstas no Código de 

Trânsito Brasileiro, julgue o item. 

O transportador e o embarcador não são 

solidariamente responsáveis pela infração relativa ao 

excesso de peso bruto total, se o peso declarado na 

nota fiscal for superior ao limite legal. 

 

73. Nos termos da Lei n° 9.503/1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro), com relação à suspensão do direito 

de dirigir, julgue o item.  

A sua imposição implicará na devolução da Carteira 

Nacional de Habilitação somente após 6 meses do 

cumprimento da penalidade e do curso de reciclagem.  

 

74.  Em conformidade com o Código de Trânsito 

Brasileiro, as penalidades serão impostas ao condutor, 

ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 

transportador. A respeito desse tema, julgue o item  

O principal condutor pode ser considerado responsável 

pela infração se, decorridos 15 dias de prazo, após a 

notificação da autuação, o infrator não for identificado. 

 

75. De acordo com o artigo 328 do Código de Trânsito 

Brasileiro, o veículo apreendido ou removido a qualquer 

título e não reclamado por seu proprietário dentro do 

prazo de sessenta dias contados a partir da data de 

recolhimento será avaliado e levado a leilão. Com 

relação a esse caso julgue o item.  

O leilão deve ser realizado preferencialmente por meio 

eletrônico. 

 

76. No que diz respeito às disposições finais e 

transitórias do CTB, julgue o item. 

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. 

 

77. Considerando que os candidatos à habilitação para 

dirigir veículos podem habilitar-se nas categorias de A a 

E, julgue o item. 

Os condutores da categoria B são autorizados a 

conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, 

cujo peso não exceda a 6.000 kg, ou cuja lotação não 

exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. 

 

78. Motociclista fica ferido em acidente no Eixo 

Monumental 

Um acidente envolvendo carro e motocicleta deixou o 

motociclista ferido na manhã do dia 19/9/2018. A 

colisão ocorreu no Eixo Monumental, em frente ao 

Centro de Convenções Ulysses Guimarães, sentido 

Rodoviária do Plano Piloto. 

Ele teve suspeita de fratura no braço direito e foi 

transportado pelo Corpo de Bombeiros ao Instituto 

Hospital de Base (IHB). O motorista do carro não se 

feriu. 

Segundo o Detran, o motorista não era habilitado e não 

portava o Certificado de Licenciamento Anual do 

veículo. 

Internet: <www.metropoles.com> (com adaptações).  
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Com base nos fatos narrados no texto acima, julgue o 

seguinte item. 

De acordo com o CTB, o porte do Certificado de 

Licenciamento Anual poderia ser dispensado caso o 

Detran local tivesse acesso ao devido sistema 

informatizado para verificar se o veículo estava 

licenciado. 

 

79. No que diz respeito ao licenciamento de veículos, 

julgue o item. 

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, de uso 

bélico, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, 

deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo 

de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde 

estiver registrado o veículo 

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 concreto. 

 

81. Com base na legislação de trânsito e nas 

Resoluções do Contran, julgue o item a seguir. 

Ao veículo utilizado no transporte de carga indivisível, 

que não se enquadre nos limites de peso e dimensões 

estabelecidos pelo Coordenador do Sistema Nacional 

de Trânsito, poderá ser concedida, pela autoridade de 

trânsito, autorização especial de trânsito, com prazo 

certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas 

de segurança consideradas necessárias. A autorização 

será concedida mediante requerimento que 

especificará as características do veículo e da carga, o 

percurso, sendo o seu deslocamento inicial, de 

preferência, após às 22h. 

 

82. Com base na legislação de trânsito, julgue o item a 

seguir. 

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do 

território nacional sem o prévio pagamento ou o 

depósito, judicial ou administrativo, dos valores 

correspondentes às infrações de trânsito cometidas, 

salvo se autorizado pelo Ministério das Relações 

Exteriores.  

 

83. Com base no texto acima, na legislação de trânsito 

e nas jurisprudências do STJ, julgue o item a seguir. 

Caso os caminhoneiros tenham usado os veículos para, 

deliberadamente, perturbar a circulação na via sem 

autorização do órgão ou entidade de trânsito com 

circunscrição sobre ela, serão punidos com uma 

infração gravíssima, sendo a multa multiplicada vinte 

vezes, e suspensão do direito de dirigir de dois meses a 

oito meses se não forem reincidentes.    

 

84. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

Estarão isentos da inspeção veicular, durante três anos 

a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos 

classificados na categoria particular, desde que 

mantenham suas características originais de fábrica e 

não se envolvam em acidente de trânsito com danos de 

média ou grande monta.   

 

85. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade 

com circunscrição sobre a via poderá autorizar, por seis 

meses, a título precário, o transporte de passageiros 

em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as 

condições de segurança estabelecidas nas normas de 

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

Trânsito. 

Os tratores e demais aparelhos automotores 

destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou 

a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a 

transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, 

sem ônus, em cadastro específico do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito.      

 

87. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do 

território nacional sem o prévio pagamento ou o 

depósito, judicial ou administrativo, dos valores 

correspondentes às infrações de trânsito cometidas e 

ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao 

patrimônio público ou de particulares, 

independentemente da fase do processo 

administrativo ou judicial envolvendo a questão.    

 

88. 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; houver mudança de categoria. 

 

89. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

O condutor de veículo destinado à condução de 

escolares deve satisfazer entre outros os seguintes 

requisitos: ter idade superior a vinte e um anos; e não 

ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, 

ou ser reincidente em infrações médias durante os doze 

últimos meses. 

 

90. Julgue o item abaixo com base na Legislação de 

Trânsito. 

Os veículos destinados à formação de condutores serão 

identificados por uma faixa branca, de vinte 

centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, 

à meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor 

preta.  

 
 

Considerando as disposições previstas na Lei 
8.112/90, que trata do regime jurídico único dos 
servidores públicos civis federais, analise as 
próximas assertivas. 
91. Situação Hipotética: José, servidor público civil 
federal, pretende o deslocamento no âmbito do 
quadro de sua carreira, com mudança de sede, para 
acompanhar sua esposa, servidora pública 
estadual, que foi deslocada de ofício, por interesse 
da administração pública. Assertiva: José poderá 
pedir remoção, pleito que independe do interesse 
da administração pública. 
 
92. O servidor que cometer a pessoa estranha à 
repartição, fora dos casos autorizados em lei, o 
desempenho de atribuição que seja de sua 
responsabilidade ou de seu subordinado, estará 
sujeito à penalidade de suspensão, cujo prazo 
máximo será de noventa dias. 
 
Considerando as disposições doutrinárias acerca 
dos atos administrativos e dos poderes da 
Administração, julgue os próximos itens. 
 
93. Quando a Administração Pública entender que 
determinado ato administrativo, ainda que em 
consonância com todas as disposições legais, não 
atende adequadamente ao interesse público, 
poderá extinguir esse ato por meio da revogação. 
 
94. É admissível a delegação poder de polícia 
administrativa a empresas públicas. 
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Acerca da responsabilidade civil do Estado, 
considerando os entendimentos jurisprudenciais do 
Supremo Tribunal Federal, analise a próxima 
assertiva. 
95. Uma causa excludente da ilicitude penal afasta 
a responsabilidade civil do Estado. 

96. Em relação aos direitos fundamentais à 

inviolabilidade de domicílio, julgue: 

Policiais federais, munidos de mandado de busca e 

apreensão, adentraram a residência de Caio, durante o 

dia, entretanto, a busca prorrogou-se até as 23h, ou 

seja, durante o período noturno. Dessa forma, as 

provas obtidas durante o período da noite devem ser 

consideradas ilícitas, uma vez que a CF autoriza o 

cumprimento de ordem judicial na casa do indivíduo 

apenas durante o dia. 

 

97. No que tange aos direitos políticos, julgue. 

João pretende concorrer às eleições para prefeito da 

cidade de Curitiba. Por ser primo de Manoel, atual 

governador do estado do Paraná, João estará impedido 

de concorrer, visto que se enquadra em uma das 

hipóteses de inelegibilidades previstas expressamente 

no texto constitucional. 

 

98. A respeito da segurança pública, julgue: 

Por serem destinadas estritamente à proteção dos 

bens, serviços e instalações dos municípios, não 

poderão, as guardas municipais, exercerem funções de 

polícia de trânsito. 

 

99. Sobre a Ordem Social, julgue o item. 

O casamento civil e religioso pode ser dissolvido pelo 

divórcio. 

 

100. Em relação ao meio ambiente, julgue: 

Para que uma usina que opere com reator nuclear seja 

instalada, é necessário, como condição, que sua 

localização seja definida por meio de lei federal. 

 
 

101. Um resultado típico praticado por alguém em 
razão de força irresistível não pode ser atribuído 
penalmente a quem causou, vez que não há conduta. 

 

102. A licitude de lesões corporais resultantes de 
prática esportiva pode ser aceita em razão da 
excludente do exercício regular de direito. 

 

103. Em relação aos crimes contra a fé pública, o 
agente que falsificar e posteriormente usar documento 
público praticará os crimes de falsificação de 
documento público e uso de documento falso em 
concurso material. 

 

104. Não incidirá na prática de crime o agente que, no 
caminho de sua casa para o trabalho, encontre um 
aparelho celular e que, ao invés de procurar os meios 
legais para identificar e restituir o aparelho ao seu 
verdadeiro dono, habilita o aparelho para seu próprio 
uso. 

 

105. Aplica-se a lei penal brasileira ao crime praticado 
no território nacional. Todavia, o art. 5º do Código 
Penal estende a aplicação da lei penal brasileira para 
fato praticado em embarcação estrangeira de 
propriedade privada navegando no mar territorial do 
Brasil. 

 

106. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe 
a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não 
se ter verificado constitui crime de denunciação 
caluniosa. 

 

107. Em relação ao inquérito policial, analise a assertiva 

abaixo. 
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O inquérito policial, por ser indispensável à persecução 

penal, acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que 

servir de base a uma ou outra. 

 

108. Acerca do inquérito policial, julgue o item abaixo. 

A notitia criminis de cognição imediata ou direta ocorre 

quando o delegado de polícia toma conhecimento do 

fato por intermédio de uma terceira pessoa que 

comunica a ocorrência. 

 

109. Sobre a prisão em flagrante, julgue a alternativa 

abaixo. 

Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá 

constar a informação sobre a existência de filhos, 

respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o 

nome e o contato de eventual responsável pelos 

cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. 

 

110. Tendo em vista o Código de Processo Penal, 

analise a afirmativa subsequente. 

Considera-se indício a circunstância conhecida e 

provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por 

indução, concluir-se a existência de outra ou outras 

circunstâncias. 

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

Crimes Ambientais julgue o item abaixo: 

Destruir ou danificar floresta considerada de 

preservação permanente, mesmo que em formação, ou 

utilizá-la com infringência das normas de proteção é 

crime ambiental, que, na modalidade culposa, terá a 

pena reduzida à metade. 

 

112. De acordo com a Lei de Drogas (Lei nº 

11.343/2006) é princípio do Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad o respeito à 

diversidade e às especificidades populacionais 

existentes. 

 

113. De acordo com a Lei nº 13.869/2019, que trata dos 

crimes de abuso de autoridade, admite-se ação privada 

se a ação penal pública não for intentada no prazo 

legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, 

repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em 

todos os termos do processo, fornecer elementos de 

prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de 

negligência do querelante, retomar a ação como parte 

principal. 

 

114. Impedir ou retardar, mesmo que justificadamente, 

o envio de pleito de preso à autoridade judiciária 

competente para a apreciação da legalidade de sua 

prisão ou das circunstâncias de sua custódia pode 

configurar crime de abuso de autoridade. 

 

115. De acordo com a Lei nº 8.069/1990 configura 

infração de natureza administrativa a conduta de 

apreender criança ou o adolescente, desobedecendo 

formalidades legais, em flagrante de ato infracional. 

Julgue as assertivas sobre Direitos Humanos:   

116. Os direitos humanos são classificados por 

gerações, sendo contemplados na primeira geração 

direitos civis e políticos, impondo uma abstenção 

Estatal com relação a estes direitos.  

 

117. Os tratados internacionais de direitos humanos, 

quando forem aprovados em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por dois quintos dos votos 

dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais, ganhando assim, status 

constitucional.  

 

118.  A restrição de direitos fundamentais pode ser 

realizada por lei, sendo a autorização Constitucional 
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que permite lei posterior restringir direito fundamental 

denominada de reserva legal simples.  

 

119. Os direitos humanos são direitos conquistados ao 

longo da história, conforme a sociedade evoluía, lutas 

eram travadas e se percebia a necessidade de proteção 

de direitos básicos a todas as pessoas. Neste contexto, 

o efeito cliquet garante que direitos já conquistados não 

sejam abolidos, sendo possível somente o 

aprimoramento e acréscimo de tais direitos.   

 

120. O PNDH III tem como Eixo Orientador a 

Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate a 

Violência que prevê dentre suas diretrizes a 

transparência e participação popular no sistema de 

segurança pública e justiça criminal e garantia dos 

direitos das vítimas de crimes e de proteção das 

pessoas ameaçadas 
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