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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 - http://bit.ly/Simulado-PRF-20-09   
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PORTUGUÊS 
Janaina Arruda 

TEXTO I 

Eram 4 da manhã no edifício Justus Lipsius, em 

Bruxelas, quando, finalmente, veio a notícia de que, após 

quase dez horas de negociações tensas, os líderes da Zona 

do Euro  haviam chegado a um aguardado acordo 

“abrangente” para salvar o euro. Diplomatas ligaram para 

seus contatos que estavam no local da cúpula para 

descobrir o que exatamente fora decidido. “Achamos que 

chegamos a um acordo, mas não sabemos bem em que ele 

consiste”, foi a resposta de um negociador exausto. 

Conforme eles mesmos admitem, os líderes às vezes 

tiveram dificuldade para entender a complexa engenharia 

financeira que deveriam aprovar para transformar seu 

“estilingue” financeiro inadequado na “grande bazuca” 

que o mundo lhes exigia. Ao amanhecer de 27 de outubro, 

porém, eles conseguiram anunciar, orgulhosamente, um 

“conjunto abrangente de medidas adicionais que reflete 

nossa forte  determinação de fazer o que for preciso para 

superar as dificuldades que atravessamos”.  

O risco da morte prematura. In: CartaCapital, 9/11/2011 

(com adaptações) 

 

1. No segundo período do texto, a forma verbal 

“descobrir”, em destaque no período em que se 

insere, possui como complemento o trecho “o que 

exatamente fora decidido”. 

2. No texto, os pronomes “eles”, “lhes” e “eles”, em 

destaque no quarto e quinto período, 

respectivamente, possuem referentes distintos.  

 

3. No trecho “os líderes às vezes tiveram dificuldade 

para entender a complexa engenharia financeira” a 

expressão “às vezes” poderia ser isolada por vírgulas 

sem causar prejuízo gramatical ao texto.  

 

4. No segundo período do texto, o trecho “que 

estavam no local da cúpula” poderia ser isolado por 

meio de vírgulas sem que houvesse prejuízo em 

relação à gramática ou à coerência dessa construção. 

 

5. No último período do texto, o termo “porém” 

poderia ser substituído sem prejuízo gramatical ou 

semântico por “mas”. 

 

6. No trecho “mas não sabemos bem em que ele 

consiste”, no terceiro período do texto, o emprego da 

preposição em destaque é obrigatório.  

 

TEXTO II 

As obras para melhoria das rodovias federais 

brasileiras viraram um jogo de faz de conta: as empresas 

responsáveis por elas fazem de conta que estão tocando os 

trabalhos, e o governo finge que acredita. Já os usuários 

dessas vias são obrigados a enfrentar a vida real, que é 

feita de trechos congestionados, esburacados e índices de 

acidentes que aumentaram mais de 50% nos últimos cinco 

anos. Em 2007, o governo licitou um pacote que incluiu a 

Régis Bittencourt, principal corredor entre São Paulo e o 

sul do país, a Fernão Dias, que une a capital paulista à 

mineira, e outras cinco rodovias importantes do Sul e do 

Sudeste do país. Com a Dutra, elas formam o cerne da 

malha rodoviária nacional. De acordo com o edital de 

privatização, as empresas que ganharam o direito de 

explorá-las deveriam ampliar o seu número de faixas e 

construir contornos e ramais com vistas a desatar os nós 

que as asfixiam. A reportagem percorreu de carro 4.500 

quilômetros dessas estradas para chegar a uma conclusão 

assustadora. Quatro anos depois da privatização 

“baratinha”, nenhuma das grandes obras previstas saiu do 

papel.  

Kalleo Coura. O golpe do pedágio barato. In: Veja, 

16/11/2011 (com adaptações). 

 

7. As conjunções “que”, empregadas no segundo 

período do texto, retomam por coesão os 

antecedentes “vida real” e “índices de acidentes”. 

 

8. No quinto período do texto, o pronome oblíquo 

“as” é de colocação facultativa. Desse modo, poderia 

ser deslocado da seguinte forma: asfixiam-nas.  
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9. A expressão “com vistas”, em destaque no texto, 

introduz uma oração que expressa sentido de 

finalidade em relação à oração à qual se subordina. 

 

10. Sem que houvesse prejuízo para o sentido e a 

correção gramatical do trecho, os dois últimos 

períodos do texto poderiam ser reescritos em um só 

da seguinte forma: A reportagem percorreu de carro 

4.500 quilômetros dessas estradas para chegar a 
conclusão assustadora de que quatro anos depois da 

privatização “baratinha”, nenhuma das grandes obras 

previstas saiu do papel.  

 

11. O uso dos dois-pontos no início do texto 

apresenta uma explicação para a ideia de “rodovias 

federais”.  

 

TEXTO III 

“Não é difícil governar a Itália. É inútil.” O 

ditador Benito Mussolini cunhou essa frase com a 

pretensão de jogar sobre o povo italiano todas as 

mazelas do país. Contudo, a história vem mostrando 
que a famosa frase embute uma verdade, só que em 

um sentido invertido. Inúteis são governantes como 

Mussolini e Silvio Berlusconi, o bufão de 75 anos 

que foi primeiro-ministro por três vezes e agora cai 

por absoluta incapacidade de apresentar soluções 

para a brutal crise econômica da Itália. O último 

mandato de Berlusconi começou em 2008 e, desde 

então, ele parecia viver uma realidade paralela. 

Passou o tempo administrando denúncias — de 

fraude fiscal a sexo pago com belas garotas. Mas foi a 

economia que acabou com a sua condição de 

primeiro-ministro com mais tempo no poder italiano 

depois da Segunda Guerra Mundial. Sem respaldo 

político para adotar medidas de austeridade 

essenciais para impedir a quebradeira da Itália, a 

terceira maior economia da zona do euro, Berlusconi 

anunciou, no dia 8 de novembro, sua intenção de 

renúncia. Só não marcou a data.  Como condicionou a 

saída à aprovação de um pacote de reformas  

 

econômicas, ele acabou provocando mais incertezas 

quanto ao futuro da economia italiana.  

Luiza Villaméa. A queda do bufão. In: IstoÉ, 

16/11/2011 (com adaptações). 

 

12. O vocábulo “Contudo”, no início do segundo 

período do texto, é um elemento coesivo que 

introduz uma relação conclusiva entre as ideias 

expressas no período de que faz parte e as veiculadas 

nos períodos que o antecedem.  

 

13. No primeiro período do texto, o trecho ‘Não é 

difícil governar a Itália’ é composto por duas orações, 

sendo que uma delas faz papel de sujeito oracional. 

 

14. A expressão “a história”, em destaque no texto, 

poderia ser substituída pela expressão os fatos 

históricos, desde que realizados os necessários 

ajustes gramaticais no restante da oração.  

 

15. Nos períodos “o bufão de 75 anos que foi 

primeiro-ministro por três vezes” e “Mas foi a 

economia que acabou com a sua condição de 

primeiro-ministro”, os elementos sublinhados são 

pronomes relativos e têm, ambos, a função de 

restringir o sentido das expressões que os 

antecedem, a saber, “o bufão de 75 anos” e “a 

economia”, respectivamente. 

 

TEXTO IV 

Em Buenos Aires, os argentinos sacaram US$ 645 

milhões em depósitos denominados em dólar dos bancos 

privados locais na primeira semana que se seguiu a uma 

medida do governo para dificultar a compra da moeda 

norte-americana por pessoas físicas e jurídicas. O número, 

publicado pelo Banco Central argentino no dia 13 de 

novembro, indica que a medida causou tensão entre os 

argentinos e os levou a agir como em tempos de crise, 

quando  
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normalmente intensificam a compra de dólares ou sacam 

recursos do sistema bancário. Antes de a medida ser 

anunciada, em 31 de outubro, os bancos privados 

contavam com depósitos no valor de US$ 14,833 bilhões, 

segundo o Banco Central argentino. Cinco dias depois, a 

quantia havia caído para US$ 14,188 bilhões: 4,3%. Na 

mesma semana, os depósitos em peso cresceram 4,2%.  

Internet: , acesso em 14/11/2011 (com 

adaptações). 

16. No penúltimo período do texto, é possível a 

substituição de “de a” por da, sem que se altere a 

correção gramatical do texto, uma vez que o seu uso é 

de caráter estilístico.  

 

17. No segundo período do texto, a forma verbal 

“agir” poderia ser substituída pela forma verbal 

flexionada agirem sem prejuízo ao período em que 

se inserem. 

 

18. Os termos depósito e bancário são acentuados 

por regras gramaticais distintas. 

 

19. O texto apresentado é essencialmente 

argumentativo. 

 

20. A vírgula inserida após Buenos Aires, no primeiro 

período do texto, apresenta a mesma justificada da 

empregada no trecho “O número, publicado pelo 

Banco Central” no segundo período dessa construção. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

Um determinado partido político pretende lançar 
candidatos próprios para as próximas eleições de 
governador, senador e deputado federal. O partido 
possui 5 possíveis nomes para o cargo de 
governador, 7 para o cargo de senador e 12 para o  
 

cargo de deputado federal. Como todos os pré-
candidatos são muito bons, o partido decidiu que a 
escolha da chapa (governador, senador e deputado 
federal) será por sorteio. Considerando que todos os 
nomes têm chances iguais de serem escolhidos, 
julgue os itens seguintes. 
 
21. Caso Guilherme e Abelardo sejam pré-candidatos 
ao cargo de senador e Marilia e Ana sejam pré-
candidatas ao cargo de deputado federal, a chance de 
que a chapa sorteada tenha qualquer um desses 
nomes será maior que 49%. 
 
22. A probabilidade de uma chapa ser sorteada é 
maior que (1/20)². 
 
23. Considerando que José seja um dos pré-
candidatos ao cargo de governador, a probabilidade 
de que José esteja na chapa sorteada será maior que 
0,1. 
 
24. Considerando que Marilia seja pré-candidata ao 
cargo de governador e Carlos seja pré-candidato ao 
cargo de senador, então a probabilidade de que a 
chapa sorteada ou não tenha o nome de Marilia ou 
não tenha o nome de Carlos será inferior a 0,75. 
 
 
Um investidor comprou 44.000 ações de duas 
empresas — A e B —, aplicando o total de R$ 
60.000,00. O preço da ação da empresa A é 25% 
superior ao da ação da empresa B. Sabendo-se que o 
preço da ação da empresa B é igual a R$ 1,20, julgue 
os itens a seguir. 
 

25. Foram compradas mais de 20 mil ações da 

empresa A. 

 

26. Foram compradas menos de 20 mil ações da 

empresa B. 

 
27. Em um curso de Matemática, sabe-se que 2/3 dos 

alunos matriculados são mulheres. Em certo dia, 2/5 

das mulheres matriculadas no curso estavam 

presentes e todos os homens matriculados estavam 

presentes, totalizando 27 alunos (homens e  
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mulheres) presentes na aula. Com base nessas 

informações, é correto afirmar que o total de alunos 

homens matriculados nesse curso é inferior a 18. 

 

28. Duas torneiras de água enchem um tanque. A 

primeira se aberta sozinha enche o tanque em 9 

horas e a segunda também aberta sozinha enche 

o tanque em 15 horas. Estando o tanque vazio e 

abrindo a primeira torneira durante 3 horas e em 

seguida fechando esta e abrindo a outra torneira, 

o tanque estará cheio, contando desde o início, 

em exatamente 13 horas.  

 
INFORMÁTICA  

Ranielison Passos 

Acerca de softwares maliciosos e antivírus, julgue o 
item a seguir. 
29. Dentre os malwares mais persistentes para os 
ataques está o Rootkit, que possui, dentre outras, a 
ação de execução antecipada. 
 
30. O sistema de proteção firewall é considerado uma 
ferramenta Antimalware, voltada para ações contra 
ataques aplicados pela rede. Porém, essa ferramenta 
também é capaz de proteger a máquina contra 
ataques internos, normalmente acionados durante a 
execução de programas. 
 
Considerando os conceitos de internet e intranet e 
redes de computadores, julgue as afirmativas abaixo. 
31. Uma Storage Area Network é a chamada Rede de 
Área de Armazenamento, normalmente 
implementada por grandes empresas e órgãos 
públicos para fazer a comunicação entre as máquinas 
locais com o servidor de armazenamento de dados. 
 
Em relação ao sistema operacional Linux, julgue o 
item abaixo. 
32. O sistema Linux pode ser operado através de 
duas diferentes interfaces, ou através de 
propriedades gráficas com o Aero e Metro ou através 
do sistema de comandos com shell. 
 
Sobre técnicas de operações em redes de 
computadores, cloud computing e correio eletrônico, 
julgue os itens. 
 

 
33. É correto conceituar o sistema cache dos 
navegadores como a técnica de armazenamento das 
páginas de internet mais acessadas pelo usuário, 
recurso criado para melhorar o acesso durante 
visitações futuras. 
 
34. No sistema de nuvem pública os usuários clientes 
não são responsáveis pela manutenção do serviço e 
gerenciamento das configurações caso algo esteja 
errado, sendo esse papel da provedora do serviço. 
 

FÍSICA 
Vinícius Silva 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 35 A 37. 
Um veículo de massa 800kg movimenta-se em 
trajetória retilínea sobre uma rodovia plana e 
horizontal, e sua posição “s” e sua velocidade escalar 
“v” variam em função do tempo “t”, conforme os 
gráficos. 
 

 
 

Acerca da situação mencionada nos gráficos acima, 
julgue os itens que seguem. 
 
35. O corpo está em repouso no instante t = 10s. 
 
36. o movimento é uniforme entre 0 e 5s. 
 
37. O veículo está em um processo de frenagem e a  
 
força resultante sobre ele entre 6s e 12s é maior que 
seu peso. (considere g = 10m/s2)  
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TEXTO PARA A QUESTÃO 38.  
Considere um veículo descendo um declive 
acentuado em uma viagem em uma rodovia federal. 
Supondo que o veículo está sujeito à ação da 
gravidade e sem atrito. Julgue os itens abaixo. 
 
38. Durante a descida a cinética aumenta.    
 
TEXTO PARA A QUESTÃO 39.  
Considere dois veículos de teste, um feito de 
borracha (protótipo), possuindo uma massa de 
1.000g e outro feita de massa de modelar possuindo 
uma massa de 2.000g. Os veículos de teste são 
largados, simultaneamente a partir do repouso, de 
uma altura de 5m. Considere que a colisão do 
protótipo de borracha com o solo é perfeitamente 
elástica e a do veículo de testes feito de massa de 
modelar é perfeitamente inelástica. Desconsiderando 
a resistência do ar, julgue os itens que seguem.  
 
39. Os impulsos devidos aos choques de cada um dos 
veículos de testes com o solo são iguais.    
 
TEXTO PARA A QUESTÃO 40.  
Um motorista está dirigindo seu automóvel a uma 
velocidade constante quando percebe um obstáculo. 
Aciona os freios de tal maneira que o carro desliza 
em linha reta com as rodas travadas até parar. A 
figura abaixo representa o movimento do automóvel 
durante a frenagem. Considerando que a única força 
dissipativa que age no sistema é a força de atrito 
entre o pneu e o solo e sendo a massa total do 
conjunto automóvel-motorista igual a duas 
toneladas, julgue o item que segue. 
 

 
    
 

 
40. O coeficiente de atrito cinético entre o pneu e o 
asfalto é 0,5.  
 

 
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO  

Thállius Moraes 

Considerando os conceitos de Ética e Moral, 
analise as próximas assertivas. 

41. A Ética é o ramo da filosofia que trata da reflexão 

sobre o modo de agir do ser humano conforme 

determinada estrutura de valores. 

 

42. A cultura é um dos elementos que formam a 

moral de uma sociedade. 

 
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. O Código de Ética estabelecido por esse Decreto é 

aplicável aos órgãos do Poder Executivo da União, 

não alcançando o Poder Judiciário, o Poder 

Legislativo e os entes da Administração Indireta 

Federal.  

 

44. A Comissão de Ética, que é composta por três 

servidores estáveis, aplicará a penalidade de 

advertência ao servidor que violar os dispositivos do 

Código de Ética. 

 
GEOPOLÍTICA BRASILEIRA 

Leandro Signori 

"Desde a última semana de julho, o Pantanal arde em 
chamas. O bioma, declarado um patrimônio mundial 
pela ONU (Organização das Nações Unidas), enfrenta 
o que é considerado seu maior incêndio desde 2006, 
com a origem do fogo ainda desconhecida. 

Em três semanas, as chamas destruíram em torno de 
200 mil hectares de vegetação – uma área com 50 mil 
hectares a menos do que o tamanho da cidade de São 
Paulo. Não há previsão para que a situação seja 
controlada.” 
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Disponível em: https://www.nexojornal.com.br. 
Acesso em 14/09/2020. 

Com base no enunciado e nos seus conhecimentos a 
respeito do tema e dos múltiplos aspectos a ele 
relacionados, julgue os itens a seguir: 

 

45. Classificado como um bioma, pelo IBGE, e como 
uma faixa de transição, segundo a classificação dos 
domínios morfoclimáticos, o Pantanal é uma imensa 
planície sedimentar de áreas alagáveis, apresenta 
uma vegetação rica e variada, que inclui a fauna típica 
de outros biomas brasileiros, como o Cerrado, a Mata 
Atlântica e a Floresta Amazônica. 

 

46. O Pantanal tem sido significativamente 
degradado devido às pressões exercidas por 
atividades econômicas, sobretudo o desmatamento, 
devido à crescente urbanização da região, e o 
turismo. 

 

47. Embora consideradas nocivas para a atmosfera, 
pois liberam gás carbono, intensificando o efeito 
estufa, o método das queimadas é um ótimo 
fertilizante para o solo do pantanal, caracterizado por 
ser naturalmente pobre em nutrientes. 

 

48. Uma das principais causas dos incêndios no 
Pantanal está relacionada à ação humana, 
intensificada pela falta de chuvas no bioma, que tem 
associação com o desmatamento na Amazônia. 

 
HISTÓRIA DA PRF 

Leandro Signori 

A respeito das atividades da Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) na atualidade, julgue os itens a seguir: 

 

49. A fiscalização de trânsito e estradas é a principal 

atividade exercida pela Polícia Rodoviária Federal, 

inserindo-se entre as grandes ações de segurança 

pública nacional, uma vez que o Brasil possui uma 

das maiores malhas viárias do planeta. 

 

 

50. A fiscalização de trânsito busca, com absoluta 

prioridade, o controle de irregularidades 

administrativas, como coibir a circulação de veićulos 

irregulares e reprimir as mais diversas modalidades 

criminosas.    

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  
Marcos Girão 

Considerando o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, 

julgue os próximos itens.  

51. Para que se configure a infração de trânsito de 

deixar de manter ligado, nas situações de 

atendimento de emergência, o sistema de iluminação 

vermelha intermitente de um veículo de polícia, faz-

se necessário que tal veículo esteja em movimento. 

Caso esteja parado, não há que se falar em 

desrespeito às normas de trânsito. 

 

52. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

via urbana é uma espécie do gênero via terrestre de 

trânsito rápido.  

 

53. Situação hipotética. O Agente de Polícia do 

Estado do Ceará, Covydiano do Ente, recém-

empossado no cargo, perguntou ao seu colega PRF, 

Pandemiro Fikemcaza, se a Polícia Civil do seu Estado 

fazia parte do Sistema Nacional de Trânsito. O PRF 

Fikemkasa afirmou que sim, ressaltando que, no 

âmbito do SNT, as polícias civis só podem executar 

fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio 

firmado, como agente do órgão ou entidade 

executivos de trânsito ou executivos rodoviários, e 

concomitantemente com os demais agentes 

credenciados. Assertiva. PRF Pandemiro Fikemcaza 

fez uma afirmação de todo equivocada. 

 

54. Os órgãos e entidades componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 

respectivas competências, objetivamente, por danos 

causados aos cidadãos em virtude tanto de ação, 

como de omissão ou de erro na execução e  
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manutenção de programas, projetos e serviços que 

garantam o exercício do direito do trânsito seguro. 

 

55. O CTB veda ao motorista profissional dirigir por 

mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos 

de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou 

de transporte rodoviário de cargas. Além disso, 

estabelece ainda que deverão ser observados 30 

(trinta) minutos para descanso dentro de cada 4 

(quatro) horas na condução de veículo rodoviário de 

passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o 

do tempo de direção.  

 

56. Situação hipotética. Jeimes Médison transitava 

com seu veículo por uma rodovia federal de grande 

movimento, quando, de repente, o veículo 

apresentou pane elétrica, interrompendo a marcha 

em uma das pistas de rolamento. Jeimes conseguiu 

empurrá-lo até a faixa de rolamento da direita, 

buscou em no porta-malas sua caixa de ferramentas e 

iniciou imediatamente o reparo do veículo, sem, 

contudo, posicionar o triângulo de emergência para 

sinalizar a imobilização do automóvel. O Policial 

Rodoviário Federal,  João Tailer, passava pelo trecho, 

quando avistou o veículo parado, com o capô aberto, 

com alguém tentando repará-lo, mas sem qualquer 

sinalização de emergência aposta na via. O PRF Tailer 

estacionou a viatura, abordou Jeimes e o autuou por 

infração de trânsito. Assertiva. O PRF agiu 

corretamente, pois Jeimes Médison, ao não sinalizar 

corretamente a emergência, cometeu infração de 

trânsito que tem natureza grave e que é sujeita à 

penalidade de multa e à medida administrativa de 

remoção do veículo. 

 

57. As provas ou competições desportivas, inclusive 

seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão 

ser realizadas mediante prévia permissão da 

autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via 

e dependerão apenas de autorização expressa da 

respectiva confederação desportiva ou de entidades  

 

estaduais a ela filiadas e de caução ou fiança para 

cobrir possíveis danos materiais à via. 

 

58. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente 

e por curto período de tempo, com o objetivo de 

advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada 

exclusivamente em duas situações: para indicar a 

existência de risco à segurança para os veículos que 

circulam no sentido contrário ou para indicar a 

intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. 

 

59. 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 pelo CONTRAN para os itens de 

segurança e pelo CONAMA para emissão de gases 

poluentes e ruído. Cabe ressaltar, no entanto, que 

estarão isentos dessa inspeção, durante 3 (três) anos 

a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos 

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. 

 

60. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é 

crime participar, na direção de veículo automotor, 

em via pública, de exibição ou demonstração de 

perícia em manobra de veículo automotor, não 

autorizada pela autoridade competente, gerando 

situação de risco à incolumidade pública ou privada. 

Tal crime é punível com pena de detenção de seis 

meses a dois anos e multa.  

 

61. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em 
seu texto alguns equipamentos considerados como 

obrigatórios para veículos automotores, a serem 

regulamentados pelo CONTRAN. São eles: cinto de 

segurança, encosto de cabeça para todos os tipos de 

veículos automotores; dispositivo destinado ao 

controle de emissão de gases e de ruído;  
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equipamento suplementar de retenção (air bag) 

frontal para condutor e passageiro do banco 

dianteiro e traseiros; alarme e ar-condicionado. 

 

62.  Não está correto afirmar que, a depender da 

condições de trânsito, tanto nas interseções como em 

suas proximidades, será possível o condutor efetuar 

ultrapassagem. 

 

63. As Juntas Administrativas de Recursos e 

Infrações (JARI) integram o Sistema Nacional de 

Trânsito e têm como uma de suas atribuições a de 

encaminhar aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito e executivos rodoviários informações sobre 

problemas observados nas autuações e apontados em 

recursos, e que se repitam sistematicamente. 

 

64. Versa o Código de Trânsito Brasileiro que o 

pagamento da multa poderá ser efetuado até a data 

do vencimento expressa na notificação, por oitenta 

por cento do seu valor. No entanto, caso o infrator 

opte pelo sistema de notificação eletrônica, se 
disponível, ainda que tenha apresentado defesa 

prévia, poderá efetuar o pagamento da multa por 

60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer 

fase do processo, até o vencimento da multa. 

 

65. Situação hipotética. Em determinado trecho de 

uma via, certo condutor ultrapassou um ciclista de 

forma bastante  imprudente, simplesmente por não 

ter reduzido a velocidade do seu veículo de forma 

compatível com a segurança do trânsito. Assertiva. É 

correto afirmar que tal condutor cometeu infração de 

trânsito de natureza gravíssima, punível com multa 

no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três 

reais e quarenta e sete centavos). 

 

66. Está correto afirmar que nas vias rurais, a 

circulação de pedestres deverá ocorrer sempre na 

pista de rolamento, com prioridade sobre os veículos,  

 

pelos bordos da pista, em fila única, em sentido 

contrário ao deslocamento de veículos. 

 

67. Acerta quem afirma que, em caso de veículos 

novos, o primeiro licenciamento deve ser feito logo 

após a emissão do Certificado de Registro do Veículo. 

 

68. Não está correto afirmar que, no ato da 

fiscalização, quando for possível ter acesso ao 

sistema informatizado para verificar se o veículo está 

devidamente registrado, o porte do Certificado de 

Registro de Veículo será dispensado. 

 

69. Como providência mais educativa, a autoridade 

de trânsito deverá impor a penalidade de advertência 

por escrito nos casos de infração de natureza leve ou 

média, passível de ser punida com multa, não sendo 

reincidente o infrator, na mesma infração, nos 

últimos doze meses. 

 

70. Se determinado réu for reincidente na prática de 

crime de trânsito, a autoridade judiciária deverá 

aplicar obrigatoriamente a penalidade de suspensão 

da permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor, e sem prejuízo das demais sanções penais 

cabíveis.  

 

71. Para o condutor que tem um verdadeiro caso de 

amor com buzinas, é bom saber que existem regras 

para o uso desse equipamento. O CTB determina que 

o condutor do veículo só poderá fazer uso da buzina, 

desde que em toque breve, para fazer as advertências 

necessárias a fim de evitar acidentes e sempre 

quando for conveniente advertir a um condutor que 

se tem o propósito de ultrapassá-lo.  

 

72. Desde que por expressa autorização judicial, a 

aplicação da penalidade de suspensão ou de  



11 
15º Simulado Especial – PRF – 20/09/2020 

 

 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor poderá ser iniciada 

ainda que o sentenciado, por efeito de condenação 

penal, esteja recolhido a estabelecimento prisional.  

 

73. Vários estudos no últimos anos apontam que a 

atenção do condutor que fala ao celular enquanto 

dirige diminui em 50%, além de atrapalhar o 

manuseio da direção. O CTB prevê como infração de 

trânsito de natureza média dirigir veículo com 

apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer 

sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do 

veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do 

veículo. Estabelece, no entanto, que a infração será de 

natureza gravíssima, se o condutor utilizar sua(s) 

mãos(s) para segurar ou manusear aparelho celular 

enquanto dirige seu veículo. 

 

74. Situação hipotética. O Sr. Coronardo das Dores, 

ao saber que chegaria bastante atrasado no trabalho, 

conduziu o seu veículo com bastante pressa, 

esquecendo-se de usar o cinto de segurança durante 

todo o trajeto. Além disso, avançou o sinal vermelho 

de um dos semáforos por onde passou. Assertiva. O 

Sr. Coronardo cometeu duas infrações de natureza 

grave e, por isso, caso seja devidamente apenado, 

pagará o valor de multas no total de R$ 390,46 

(trezentos e noventa reais e quarenta e seis 

centavos).     

 

75. Situação hipotética. O servidor público Abraão 

Líncon trabalha no órgão que, no âmbito do Sistema 

Nacional de Trânsito, é o responsável por 

implementar as medidas da Política Nacional de 

Segurança e Educação de Trânsito e por realizar o 

patrulhamento ostensivo, executando operações 

relacionadas com a segurança pública, com o objetivo 

de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o 

patrimônio da União e o de terceiros. Assertiva. O 

servidor Líncon trabalha na Polícia Rodoviária 

Federal. 

 

76. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

constitui infração de natureza grave deixar de 

guardar a distância lateral de um metro e cinquenta 

centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta. 

 

77. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

compete aos órgãos executivos de trânsito dos 

municípios implantar, manter e operar o sistema de 

sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 

controle viário. 

 

78. Certa pessoa idosa, sem portar a credencial que 

comprove tal condição, estacionou em vaga especial 

destinada a tal público em estacionamento localizado 

dentro de um shopping. Considerando a situação 

hipotética e com base no Código de Trânsito 

Brasileiro, por se tratar de área de estacionamento de 

estabelecimento privado, ainda que de uso coletivo, o 

ato não configurou infração de trânsito. 

 

79. O CTB prevê algumas situações que majoram as 

penas dos crimes de homicídio culposo e de lesão 
corporal culposa na direção de veículo automotor. 

Uma delas, presente no inciso IV do §1º do art. 302, é 

a de ter praticado qualquer desses crimes no 

exercício de sua profissão ou atividade, conduzindo 

veículo de transporte de passageiros. Segundo a 

jurisprudência, apesar dessa majorante referir-se ao 

transporte profissional de passageiros, é correto 

afirmar que não é necessário que, no momento do 

fato, haja passageiros no veículo. 

 

80.  Ao condutor do veículo caberá sempre a 

responsabilidade pela infração referente à prévia 

regularização e preenchimento das formalidades e 
condições exigidas para o trânsito do veículo na via 

terrestre, conservação e inalterabilidade de suas 

características, componentes, agregados, habilitação 

legal e compatível de seus condutores, quando esta 

for exigida, e outras disposições que deva observar. 

Já ao proprietário caberá a responsabilidade pelas  
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infrações decorrentes de atos praticados na direção 

do veículo. 

 

 De acordo com a Resolução CONTRAN nº 643/2016, 

julgue os próximos itens. 

81. Os veículos de transporte rodoviários de carga 

com Peso Bruto Total superior a 4.536 kg, ônibus, 

micro-ônibus, motorcasa, 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 afixados conforme o que 

versa a Resolução CONTRAN nº 643/16. 

 

82. Os dispositivos retrorrefletivos a serem 

instalados nos veículos objeto de regulamentação da 

citada norma deverão ser afixados na superfície da 

carroceria por meio de parafusos, rebites, por 

autoadesivos ou cola, podendo a afixação ser 

provisória. 

 

Julgue os itens seguintes, tendo em vista o disposto 

na Resolução CONTRAN nº 735/2018. 

83. O trânsito de Combinações para Transporte de 

Veículos - CTV e de Combinações de Transporte de 

Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP de que trata a 

citada Resolução será do amanhecer ao pôr do sol, e 

sua velocidade máxima de 80 km/h. Não se aplica tal 

restrição quanto ao horário de trânsito para 

combinações cujo comprimento seja de no máximo 

19,80 m (dezenove metros e oitenta centímetros). 

 

84. À luz do que regula a Resolução CONTRAN no 

92/99, é correto afirmar que ao final de cada período 

de doze horas, as informações, registradas no 

tacógrafo, ficarão à disposição da autoridade policial 

ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre 

a via, pelo prazo de noventa dias. 

 

 

Julgue os itens subsequentes, tendo em vista as 

disposições da Resolução CONTRAN nº 723/2018. 

85. A penalidade de suspensão do direito de dirigir 

será imposta nos seguintes casos: sempre que o 

infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no 

período de 12 (doze) meses; ou por transgressão às 

normas estabelecidas no CTB, cujas infrações 

preveem, de forma específica, a penalidade de 

suspensão do direito de dirigir. 

 

86. A Resolução nº 723/2018 traz os prazos 

prescricionais para a aplicação das penalidades de 

suspensão e de cassação do direito de dirigir. No 

entanto, estabelece também que a interrupção da 

prescrição da pretensão punitiva se dará com a 

notificação de instauração do processo 

administrativo, com a aplicação da penalidade de 

suspensão do direito de dirigir ou de cassação do 

documento de habilitação, ou com o julgamento do 

recurso na JARI (Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações), se houver. 

 

Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução 

CONTRAN nº 211/2006. 

87. A exigência de portar Autorização Especial de 

Trânsito – AET para circular em vias públicas se dará 

apenas para Combinações de Veículos de Carga - CVC, 

com mais de duas unidades, incluída a unidade 

tratora, que possuam peso bruto total a partir de 74 t 

ou comprimento total acima de 19,80 m. 

 

88. O caminhão-trator poderá ser de tração simples 

(4x2) nas Combinações com Peso Bruto Total 

Combinado – PBTC inferior a 57 toneladas. 

 

89. Segundo estabelece a Resolução CONTRAN nº 

798/20, que revogou a Resolução nº 396/11, os 

medidores de velocidade do tipo fixo não podem, em 

nenhuma hipótese, ser afixados em árvores,  
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marquises, passarelas, postes de energia elétrica, ou 

qualquer outra obra de engenharia. 

 

90. Segundo estabelece a Resolução CONTRAN no 

253/07, que dispõe sobre os medidores de 

transmitância luminosa, o auto de infração para 

quem desrespeita as regras nela dispostas, além do 

disposto no art. 280 do CTB,  deverá  conter,  dentre 

outros dados, expresso em valores percentuais, o 

valor considerado do índice de transmitância 

luminosa para fins de aplicação de penalidade. Para  

obtenção  do  valor  considerado,  deverá  ser  

subtraído à  medição realizada o percentual relativo 

de 7%. 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

Considerando as disposições previstas na Lei 
8.112/90, que trata do regime jurídico único dos 
servidores públicos civis federais, analise a 
próxima assertiva 
91. A licença para tratar de interesses 
particulares, requerida pelo servidor, será 
discricionariamente concedida pela 
Administração, pelo prazo máximo de até três 
anos consecutivos, sem remuneração, desde que 
o servidor não esteja em estágio probatório. 
 
Considerando as disposições doutrinárias acerca 
dos atos administrativos e dos poderes da 
Administração, julgue os próximos itens. 
92. Atos compostos são aqueles formados pelas 
manifestações de vontade de dois ou mais órgãos 
distintos, sendo praticado um único ato, como a 
aposentadoria, por exemplo. 
 
93. O chefe de uma repartição pública que 
revogar um ato praticado por um de seus 
subordinados, por entender que tal ato deixou de 
ser conveniente e oportuno ao interesse público, 
faz uso do poder hierárquico. 
 
Acerca do controle judicial dos atos da 
Administração Pública,  analise a próxima 
assertiva. 

 
94. É vedado que o controle judicial seja 
realizado de forma preventiva, pois essa 
modalidade de controle verifica somente a 
conformidade do ato praticado com o 
ordenamento jurídico. 
 
Considerando as disposições da Lei 8.666/93, que 
trata das licitações públicas, julgue o próximo 
item. 
95. Situação hipotética: A empresa X celebrou um 
contrato com a Administração para a realização 
de uma obra. Contudo, como essa empresa entrou 
em falência, a Administração rescindiu esse 
contrato, de modo que uma parcela dessa obra 
ficou pendente. Assertiva: Nesse caso, o 
remanescente dessa obra, poderá ser contratado 
diretamente, com dispensa de licitação, desde que 
atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive 
quanto ao preço, devidamente corrigido. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Adriane Fauth 

96. Em relação aos direitos fundamentais, julgue: 

São assegurados o contraditório e a ampla defesa aos 

litigantes em processo judicial ou administrativo e 

aos acusados em geral. 

 

97. Em relação aos direitos fundamentais, julgue: 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor 

iniciativa popular que vise anular ato lesivo ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

 

98. No que diz respeito ao poder executivo, julgue. 

Situação hipotética: O Presidente da República, no 

exercício de sua função e em decorrência dela, 

cometeu crime contra a vida de um parlamentar.  

Assertiva: O Presidente, por ser Chefe de Estado, 

deverá ser julgado pelo STF, mas apenas após o 

término de seu mandato. 

 

99. Sobre o tema Segurança Pública, julgue o item. 
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A lei disciplinará a organização e o funcionamento 

dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de 

maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 

 

100. Os índios e suas comunidades têm legitimidade 

para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e 

portanto, prescinde da intervenção do Ministério 

Público em todos os atos do processo. 

DIREITO PENAL 
Priscila Silveira 

101. Gilberto Lúcio, depois de provocado por ato 

injusto de Patrício César, retira-se e vai para sua casa, 

mas, decorridos cerca de trinta minutos, ainda 

influenciado por violenta emoção, resolve armar-se e 

voltar ao local do fato, onde reencontra Patrício 

César, no qual desfere um tiro, provocando-lhe a 

morte. Nesta hipótese, Gilberto Lúcio pode invocar 

em seu favor a excludente da legítima defesa real.  

 

102. Em uma embarcação pública estrangeira, em 

mar localizado no território da Argentina, o 

presidente do Brasil sofre um atentado contra sua 

vida pela conduta de Pedro Heleno, uruguaio 

residente no Brasil, que conseguiu se infiltrar no 

navio passando-se por funcionário da cozinha, já 

planejando o cometimento do delito. O presidente do 

Brasil, porém, é socorrido e se recupera, enquanto 

Pedro Heleno é identificado e preso na Bahia, um mês 

após os fatos. Diante da situação narrada, poderá ser 

aplicada a lei brasileira, ainda que o autor do crime 

tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. 

 

103. Júlio passeava com seu filho de 4 anos em um 

parque quando um cão pitbull feroz, sem coleira e 

desacompanhado, quando o animal começou o 

ataque na criança, Júlio pegou um pedaço de madeira 

no chão, e arremessou na direção do animal, que 

fugiu. Contudo, a madeira acabou acertando a canela 

de Joaquina, que estava caminhando no parque e que 

no momento do golpe passava atrás do animal, 

ocasionando nela um ferimento de natureza leve. 

Diante da situação hipotética, Júlio agiu abarcado  

 

pela legítima defesa, e deve ser absolvido do crime de 

lesão corporal ocasionado em Joaquina. 

 

104. Robson ingressa na residência de Lourdes e 

subtrai o cofre que se encontra na sala, levando-o 

para um local distante. Como desconhecia o segredo 

do cofre, utiliza-se de um machado para abri-lo, e 

subtrai as joias que estavam em seu interior. Após 

abandonar o cofre violado, leva as joias para Lucas, 

dono da Loja LS Joalheria LTDA, que efetua a compra 

sem se importar em apurar a origem das joias 

adquiridas. Algum tempo depois o fato é descoberto e 

a notícia é levada para apuração do Delegado de 

Polícia. Nessa situação hipotética, Robson e Lucas 

deverão responder, respectivamente, pelos crimes de 

furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (Art. 

155, § 4º, I, do CP) e receptação qualificada (Art. 180, 

§ 1º, do CP). 

 

105. Bárbara recebeu, inadvertidamente, uma nota 

falsa de R$ 20,00 (vinte reais) e não se recorda mais 

de quem a obteve. A nota em questão foi recusada em 

diversas oportunidades em estabelecimentos 

comerciais que dispunham de equipamento 

apropriado à verificação da autenticidade de papel-

moeda. Mesmo assim, e sentindo-se injustiçada por 

ter recebido a nota falsa de boa-fé, como se 

verdadeira fosse, continuou a repassá-la em outros 

estabelecimentos. Nesse caso, Bárbara não cometeu 

crime algum, pois recebeu as notas em questão de 

boa-fé, oq que torna o fato atípico.  

 

106. Ricardo, servidor público, desviou para reforma 

da repartição pública de onde trabalha, determinada 

quantia que dispunha em razão de seu cargo que 

estava regularmente destinada à compra de 

computadores para as escolas do munícipio. Na 

situação hipotética acima descrita, trata-se de crime 

de peculato-desvio, independentemente de Ricardo 

ter-se apropriado da quantia para proveito próprio 

ou não. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Fernando Bezerra 

107. Consoante às normas vigentes no Código de 

Processo Penal, pode-se afirmar que: 

Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado 

estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a 

devolução dos autos, para ulteriores diligências, que 

serão realizadas no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

 

108. Tendo em vista o Código de Processo Penal, 

analise a afirmativa subsequente. 

O exame de corpo de delito não poderá ser feito nos 

finais de semana. 

 

109. Em relação ao tema Busca e Apreensão, é 

correto afirmar que não será permitida a apreensão 

de documento em poder do defensor do acusado, 

salvo quando constituir elemento do corpo de delito. 

 

110. Acerca da prisão em flagrante, pode-se afirmar 

que: 

Quando o acusado se recusar a assinar, não souber 

ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante 

será assinado por uma testemunha, que tenha ouvido 

sua leitura na presença deste.   

 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

Paulo Guimarães 

111. A perda da função pública e a interdição de seu 

exercício pelo dobro do prazo da condenação 

decorrente da prática de crime de tortura previsto na 

Lei n. 9.455/1997 são de imposição facultativa do 

julgador, tratando-se de efeito genérico da 

condenação. 

 

112. Nos crimes de abuso de autoridade é admitida 

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. 

 

113. De acordo com a Lei n. 10.826/2003 (Estatuto 

do Desarmamento) o certificado de Registro de Arma 

de Fogo legitima a propriedade da arma de fogo, mas 

apenas 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. 

 

114. É tipo penal previsto na Lei n. 10.826/2003 

(Estatuto do Desarmamento) utilizar simulacro de 

arma de fogo para prática de crime ou contravenção 

penal. 

 

115. Jorge, maior e capaz, pequeno empresário, 

contratou Lucas como empregado em sua empresa e, 

sem justo motivo, retém em seu poder, já há mais de 

cinco dias, o comprovante de quitação de Lucas com 

o serviço militar. Nessa situação hipotética, de acordo 

com a Lei n. 5.553/1968, a retenção sem justo motivo 

do comprovante de quitação de serviço militar será 

enquadrada como crime punível com pena de prisão 

simples. 

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. Para alguns autores, o fato de os direitos 
humanos possuírem estrutura aberta impede que 
sejam delimitados seus fundamentos. 

 

117. A corrente universalista dos direitos humanos 
entende que, apesar de ser possível compartilhar 
valores, não há como justificar superioridade de um 
valor ou de uma cultura em relação às outras, posto 
que todas merecem igual consideração. 

 

118. Em regra, os direitos humanos podem sofrer 
limitações para que se adequem a outros valores  
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coexistentes na ordem jurídica. No entanto, a 
doutrina entende que alguns direitos não podem ser 
relativizados: a vedação à tortura e à escravidão. 

 

119. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou 
pela possibilidade de o Judiciário determinar obras 
em penitenciárias visando a oferecer condições 
dignas àqueles que estão encarcerados. Em 
contrapartida, não é admitida a indenização por 
danos morais quando o preso estiver submetido a 
situação degradante a superlotação na prisão. 

 

120. O Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH-3), além dos eixos e diretrizes estabelecidos, 
previu a instituição do Comitê de Acompanhamento e 
Monitoramento do Programa, mas este foi revogado 
em 2019. 
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Preencha o Gabarito! 
 

http://bit.ly/Simulado-PRF-20-09  
  

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 

 
 

 
 

http://bit.ly/Simulado-PRF-20-09
http://bit.ly/Simulado-PRF-20-09
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

