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Simulado Especial 
17º 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 - http://bit.ly/Simulado-PRF-17-10  
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PORTUGUÊS 
Janaina Arruda 

TEXTO I 

Grécia e China: dois países que hoje encaram os 

reflexos da grande crise financeira de 2008. Na Grécia, o 

impacto do colapso nos mercados financeiros globais 

provocados pela quebra do banco norte-americano Lehman 

Brothers, em setembro de 2008, foi imediato. Assim como 

outros países muito endividados, a Grécia sofreu uma fuga de 

capitais, entrou em colapso em 2010 e iniciou seu longo 

calvário de pacotes de socorro, ajuste fiscal, desemprego e 

recessão. Na China, a crise de 2008 produziu um efeito 

colateral cujos riscos à economia são sentidos hoje.  

O Globo, 9/7/2015, p. 19 (com adaptações) 

01. O texto apresenta informações sobre a crise 

financeira de 2008 e mostra detalhadamente alguns 

reflexos dessa crise na Grécia e na China.  

 

02. Segundo o texto, a fuga de capitais ocorreu com a 

Grécia em decorrência da crise e foi o grande centro 

de prejuízo da Europa.  

 

03. A expressão “longo calvário”, presente no texto, 

representa um uso conotativo da expressão para 

figurar as dificuldades enfrentadas pelo país.  

 

04. O pronome “cujos” no último período do texto, 

concorda com “riscos” e retoma o termo 

imediatamente anterior.  

 

05. A crase na última oração se justifica pela presença 

da preposição exigida pelo nome “riscos” e pela 

presença do artigo feminino singular que acompanha 

“economia”.  

 

06. Com os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, 

a expressão “Assim como outros países muitos 

endividados” poderia ser deslocada para depois do 

termo “recessão”.  

 

TEXTO II 

 

Um homem e uma mulher foram presos pelo 

assassinato de um lavrador de 27 anos de idade, sem 

passagem pela polícia, trabalhador, casado e pai de três filhos 

menores de 8 anos de idade. Os policiais relataram surpresa 

com a frieza dos acusados, que disseram não saber que a 

vítima havia morrido, após receber deles vários golpes de 

podão, uma arma de lâmina longa, usada para poda de 

árvores. Segundo testemunhas, o casal teria provocado a 

vítima que chegava a casa, mostrando o podão e dizendo: 

“Vem aqui, agora, se você for homem!”  

A vítima teria se armado também de outro podão e 

os dois homens se atracaram no meio da rua. A mulher 

acertou uma pedra na vítima e o homem aproveitou para lhe 

aplicar vários golpes com o podão. Os golpes resultaram na 

exposição do globo ocular, das vísceras e outros órgãos da 

vítima, que era uma pessoa franzina e morreu logo após dar 

entrada no hospital. A esposa e os filhos da vítima 

presenciaram a agressão da porta da casa. O pedido de prisão 

para o casal ressaltou o motivo fútil, o alto grau de 

agressividade dos envolvidos e a falta de compaixão, inclusive 

em crimes cometidos anteriormente pelo casal.  

Internet: (com adaptações). 

 

07. Infere-se do texto que o casal já havia cumprido 

pena anterior, uma vez que esse não fora o primeiro 

crime cometido por eles.  

 

08. No trecho “Os policiais relataram surpresa com a 

frieza dos acusados, que disseram não saber que a 

vítima havia morrido” os termos em destaque 

exercem a função sujeito e conjunção integrante, 

respectivamente. 

 

09. No trecho “Segundo testemunhas, o casal teria 

provocado a vítima que chegava a casa” ocorre um 

erro de regência, uma vez que a palavra “casa” 

deveria ser antecedida com o uso da crase.  

 

10. No trecho “Os golpes resultaram na exposição do 

globo ocular, das vísceras e outros órgãos da vítima” 

ocorre um erro de paralelismo.  

 

11. Conclui-se do texto que a surpresa dos policiais era 

em decorrência de o casal ter assassinado o homem 

de forma violenta. 
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12. O trecho “O pedido de prisão para o casal ressaltou 

o motivo fútil, o alto grau de agressividade dos 

envolvidos e a falta de compaixão” pode ser reescrito, 

sem prejuízo gramatical da seguinte forma: “O motivo 

fútil, o alto grau de agressividade dos envolvidos e a 

falta de compaixão foram ressaltados pelo pedido de 

prisão para o casal.  

 

13. O deslocamento do pronome “lhe” em “aproveitou 

para lhe aplicar vários golpes” para a posição enclítica 

causaria prejuízo gramatical ao período.  

 

TEXTO III 

 
De acordo com dados da Superintendência do 

Sistema Penal, 42,56% dos criminosos presos nas cadeias do 

Pará são rapazes e moças entre 18 e 24 anos de idade 

envolvidos com crimes violentos como assaltos e latrocínios. 

Boa parte desses rapazes e moças começou a carreira 

criminosa ainda na adolescência e chegam às casas penais 

com um longo histórico de violência e quase nenhuma 

disposição para mudar.  

Cerca de 90% dos meninos que passam pela casa 

que abriga os adolescentes que cometem crimes graves 

acabam chegando, na fase adulta, às cadeias e aos presídios 

do estado.  

Há 20 anos, a maioria dos presos era formada por 

adultos vindos da periferia da cidade, que não estudavam e 

não tinham emprego. Hoje, muitos presos são pessoas que 

passaram a infância e a adolescência nas gangues de rua, 

desprovidas das referências familiares.  

Chama a atenção a violência e a audácia dos 

criminosos mais jovens que, antes dos 15 anos, podem matar 

com requintes de crueldade. Os jovens encontram no crime 

uma fonte de prazer e se sentem poderosos quando matam 

ou torturam suas vítimas.  
Rita Soares. Internet: Acesso em 6/3/2004 (com adaptações) 

 

14. O texto é predominantemente descritivo em virtude 

dos dados apresentados no estudo realizado.  

 

15. O verbo destacado em “a maioria dos presos era 

formada por adultos vindos da periferia da cidade” 

poderia ser flexionado no plural, com as devidas 

concordâncias, para concordar com “presos”.  

 

 

16. De acordo com o texto, existe um percentual muito 

alto de jovens que cometem crimes graves chegarem 

a casas penais.  

 

17. No segundo parágrafo, a inserção de uma vírgula 

após o termo “adolescentes” e após “graves” 

apresentaria caráter explicativo ao trecho.  

 

18. No último parágrafo do texto, o verbo “Chama” está 

no singular por apresentar concordância com o seu 

sujeito posposto “a atenção”.  

 

19. A expressão “com requintes de crueldade”, 

presente no último parágrafo, apresenta sentido de 

intensidade da morte realizada pelos menores.  

 

20. A expressão “desprovidas das referências 

familiares”, presente no penúltimo parágrafo, tem 

como referente “pessoas”.  

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Guilherme Neves 

Os números x+1, 2x-1 e x+5, nessa ordem, são os três 

primeiros termos de uma progressão aritmética. Com 

base nessas informações, julgue os itens a seguir. 

 

21. O quarto termo dessa progressão aritmética é 11. 

 

22. A soma dos 100 primeiros termos dessa sequência é 

inferior a 10.000. 

 

23. A função 𝑓(𝑥) = 0,08𝑥 + 40 é uma função cujo 

gráfico passa pelo ponto (300,64). 
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Quando o reservatório de água de determinado 

município atingiu sua capacidade máxima, iniciou-se 

um período de seca, sem nenhuma chuva. As 

autoridades municipais, temendo desabastecimento, 

estabeleceram que seria iniciado um racionamento 

quando o nível do reservatório atingisse 20% de sua 

altura máxima. Decorridos x dias sem chuva, a altura 

do nível da água no reservatório foi estimada pela 

função 𝑦 = −0,1𝑥 + 16, em metros. Com base nessas 

informações, julgue os itens a seguir. 

 

24. Não havendo chuva por um longo período, o 

racionamento será iniciado em menos de 150 dias. 

 

25. Se não chover por um longo período de tempo e o 

racionamento não for iniciado, o nível da água será 

zero em menos de 6 meses. 

 

Diariamente, o tempo médio gasto pelos servidores de 

determinado departamento para executar suas 

tarefas é diretamente proporcional à quantidade de 

tarefas executadas e inversamente proporcional à sua 

produtividade individual diária P.  

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir 

 

26. Considere que na terça-feira a quantidade de 

tarefas a serem executadas por um servidor 

correspondia a 50% a mais do que a quantidade de 

tarefas executadas no dia anterior. Nesse caso, para 

que o servidor concluísse seu trabalho da terça-feira 

no mesmo tempo gasto para concluí-lo na segunda-

feira, a sua produtividade na terça-feira deveria 

aumentar em 50% em relação à produtividade da 

segunda-feira. 

 

 

 

 

 

27. Se, na segunda-feira, um servidor gastou 6 horas 

para executar todas as 15 tarefas a seu encargo e, na 

sexta-feira, ele gastou 7 horas para executar as suas 

18 tarefas, então, nessa situação, o servidor manteve 

a mesma produtividade nesses dois dias. 

 

28. Uma empresa vendeu um lote de peças e do valor 

total recebido pagou 30% em impostos. Do valor 

restante, a empresa usou 60% para pagamento de 

fornecedores, restando o valor final de R$ 3.360,00. O 

valor pago em impostos foi superior a 3.500 reais. 

 

 

INFORMÁTICA  
Ranielison Passos 

Considerando os conceitos de internet e intranet, cloud 
computing, redes de computadores e conceitos de 
utilização de motores de buscas, julgue as afirmativas 
abaixo. 

 
29. Os principais serviços de Cloud Computing públicos 

são considerados seguros, dentre outros fatores, por 
utilizarem criptografia nos dados e acesso controlado 
ao sistema. 

 
30. A Internet é mundialmente gerenciada pela 

Arpanet, um serviço norte americano para controle no 
uso da rede. 

 
Sobre noções básicas do sistema operacional Windows 

10, julgue o item abaixo. 
 
31. Em ambientes modernos de Windows, o sistema de 

arquivos NTFS é utilizado como substituto do FAT, 
sendo mais tolerante a falhas e com maior 
desempenho. 
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Sobre técnicas de operações em redes de 

computadores por navegadores de internet e correio 
eletrônico, julgue os itens. 

 
32. No Google Chrome a ação de favoritar páginas 

permite ao usuário encontrar facilmente seus sites 
preferidos, sendo possível agrupar esses endereços 
salvos em pastas de favoritos. 

 
33. Em ambientes de correio eletrônico, como no 

Microsoft Outlook, a pasta de Saída armazena os e-
mails já escritos e ainda não enviados pelo sistema. 

 
No que se refere à segurança da informação, julgue os 

próximos itens. 
 
34. O vírus do tipo bomba relógio possui gatilhos de 

ativação, que serão ativados apenas após a execução 
do arquivo pelo usuário. 

 
 

FÍSICA 
Vinícius Silva 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 35 E 36 

A equação horária de uma bicicleta com massa igual a 
10kg movendo-se ao longo de uma rodovia federal 
considerada horizontal é dada por x = 150 +2t onde x 
é dado em metros e t em segundos. Desprezando 
efeitos dissipativos, julgue os itens abaixo: 

 

35. O movimento do corpo é retilíneo e uniforme. 

 

36. A energia cinética do objeto para t = 5s é maior que 
50J   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 37 E 38  

Para subir pedalando uma ladeira íngreme, um ciclista 
ajusta as marchas de sua bicicleta de modo a exercer a 
menor força possível nos pedais. Assim ele consegue 
pedalar com muito menos esforço, porém ele é 
obrigado a dar muitas voltas no pedal para um 
pequeno deslocamento e demora mais tempo para 
chegar ao topo. 

 

Considerando o procedimento de trocar de marchas, 
apresentado no texto acima, julgue os itens abaixo. 

   

37. O trabalho mecânico desenvolvido pelo ciclista é 
menor com o procedimento acima, em relação a subir 
a ladeira em uma velocidade maior. 

 

38. Ao subir a ladeira mais rápido a potência 
desenvolvida é maior. 

 

 

39. Um veículo trafegando sobre uma estrada retilínea 
tem sua velocidade variando em função do tempo de 
acordo com o gráfico acima. 

Nessas condições, pode-se afirmar que a distância 
percorrida nos primeiros 6 segundos, será maior que 
três vezes maior que a distância percorrida entre 6 e 8 
segundos.   
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40. A nota técnica número 148/92, da Companhia de 
Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, já 
alertava para a importância do tempo de reação do 
motorista na frenagem, bem como para a necessidade 
de ser considerado esse tempo no cálculo de 
distâncias seguras até parar. O Físico Jearl Walker, da 
Universidade Estadual de Cleveland, define a distância 
percorrida até o carro parar como sendo aquela 
obtida pela soma da distância de reação, que é igual à 
velocidade inicial multiplicada pelo tempo de reação 
do motorista, com a distância de frenagem, que é a 
distância percorrida pelo carro enquanto está freando 
até parar. 

 

A tabela abaixo mostra os valores da velocidade inicial, 
da distância de reação, da distância de frenagem e da 
distância total até parar, para um veículo de teste. 
Considera-se ainda que a frenagem ocorreu com 
aceleração constante. 

 

Os dados da tabela permitem concluir que a aceleração 
retardadora a que o veículo foi submetido tem 
módulo igual a 8,00 m/s2. 

 
 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO  
Thállius Moraes 

Considerando os conceitos de Ética e Moral, analise a 
próxima assertiva. 

 

41. Os conceitos de ética e moral, que são sinônimos, 
estão relacionados a noções de certo e errado dentro 
do contexto das relações humanas. 

 

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. 

 

 

 

42. A moralidade da administração pública se 
caracteriza por limitar-se à distinção entre o bem e o 
mal, cujo objetivo é a busca do bem comum. 

 

43. Uma das regras deontológicas estabelecidas no 
Código de Ética é que o servidor público jamais 
poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. 

 

44. O servidor não pode, ainda que em espírito de 
solidariedade com os colegas de trabalho, conivente 
com erro ou infração ao Código de Ética. 

 
 

GEOPOLÍTICA BRASILEIRA 
Leandro Signori 

No final do mês de setembro, o Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama) revogou três resoluções sobre 
temas ambientais. Uma delas, a de nº 303, de 2002, protegia 
áreas de preservação permanente como restingas e 
manguezais, restringindo seu desmatamento e a ocupação. 

A medida foi muito criticada por especialistas em 
meio ambiente, que afirmam que as resoluções eram as 
únicas normas que de fato protegiam manguezais e restingas, 
essenciais para manutenção do equilíbrio ambiental no país e 
no mundo. 

A revogação pode colocar em risco uma das áreas 
protegidas mais antigas no Brasil. A primeira norma 
protegendo os manguezais foi um Regimento editado pela 
Coroa portuguesa em 4 de fevereiro de 1577, há 443 anos.” 

Disponível em: www.bbc.com. Adaptado. 

 

Sobre o assunto abordado pelo enunciado e seus 
múltiplos aspectos relacionados, julgue os itens a 
seguir: 

 

45. Os manguezais e as restingas são vegetações 
litorâneas, localizados na transição entre o mar e a 
terra. De acordo com as divisões do espaço natural 
brasileiro, não constituem biomas, mas ambos são 
classificados como ecossistemas e compõem o 
domínio morfoclimático da vegetação litorânea. 
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46. Os manguezais são formações com vegetação 
arbustiva e arbórea adaptada às inundações e à 
salinidade do oceano. Possuem significativa relevância 
ecológica, servindo como local de reprodução e 
desenvolvimento para muitas espécies, além de serem 
apontados como importantes agentes no contexto 
moderno das mudanças climáticas. 

 

47. A restinga é um tipo de vegetação adaptada a solos 
arenosos, com predominância de vegetação herbácea. 
Localiza-se na faixa litorânea, sendo importante para a 
fixação das dunas e proteção contra processos 
erosivos, como a força das marés, temporais, ressacas 
e outros fenômenos ambientais. 

 

48. Tanto nas restingas quanto nos mangues, a 
expansão imobiliária em áreas litorâneas, áreas de 
alto interesse comercial, tem comprometido a 
manutenção desses ambientes. No mangue, ainda se 
destaca a conversão de suas áreas para criadouros de 
espécies aquáticas, enquanto nas restingas, a 
expansão agropecuária, pelo fato de serem áreas 
planas, tem agravado a situação.  

 

 

HISTÓRIA DA PRF 
Leandro Signori 

Com relação à história da Polícia Rodoviária Federal e 

suas ações na atualidade, julgue os itens a seguir: 

 

49. A PRF foi criada pelo presidente Washington Luís, na 

primeira metade do século XX, juntamente com a 

instituição do primeiro Código Nacional de Trânsito, 

documento legal que define atribuições das diversas 

autoridades e órgãos ligados ao trânsito do Brasil e as 

suas diretrizes. 

 

50. A Polícia Rodoviária Federal atua na repressão das 

mais diversas modalidades criminosas, como na 

segurança das fronteiras para evitar a entrada de 

drogas, armas e indivíduos em restrições judiciais. 

 

 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  
Marcos Girão 

A respeito da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB), julgue os itens a seguir. 

 

51. Respeitadas as normas de circulação e conduta 
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, em 
ordem decrescente, os veículos de maior porte serão 
sempre responsáveis pela segurança dos menores. 

 

52. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será 
imposta sempre que o infrator atingir a contagem de 
20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses.  

 

Nesse caso, o condutor poderá ter a CNH suspensa, no 
período de 8 (oito) meses a 1 (um) ano.  

 

53. Situação hipotética. Dois veículos estavam 
transitando por fluxos que se cruzavam. Assertiva.  
Nesse caso, está certo afirmar que sempre terá 
preferência de passagem o veículo que estiver 
circulando pela rotatória. 

 

54. Se determinado condutor comete crime de trânsito 
utilizando o veículo sem placas, tem-se presente uma 
das circunstâncias que agravará a aplicação das 
penalidades previstas para esse delito. O mesmo 
acontece se o veículo estiver com placas falsas ou 
adulteradas. 

 

55. Situação hipotética. A motorista Edna Boa Sorte 
estava conduzindo um ônibus de transporte 
rodoviário de passageiros por uma rodovia de pista 
dupla não sinalizada com placa de velocidade máxima 
permitida. Conhecedora que é das regras de trânsito, 
a condutora Boa Sorte sabia que não poderia 
ultrapassar a velocidade máxima de 80 km/h naquele 
trecho da via. Assertiva. Boa Sorte acertou em sua 
conclusão. 
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56. A responsabilidade pela instalação da sinalização 
tanto nas vias internas pertencentes aos condomínios 
constituídos por unidades autônomas como nas vias e 
áreas de estacionamento de estabelecimentos 
privados e de uso coletivo é de seus respectivos 
proprietários. 

 

57. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, 
poderá o juiz decretar, como medida cautelar, em 
decisão motivada, a suspensão da permissão ou da 
habilitação para dirigir veículo automotor, ou a 
proibição de sua obtenção. Não está errado afirmar 
que essa decisão poderá ser realizada de ofício, a 
requerimento do Ministério Público ou mediante 
representação da autoridade policial. 

 

58. No âmbito do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), 
os órgãos ou entidades de trânsito dos Municípios são 
os que têm a competência de executar a fiscalização 
de trânsito, de autuar e de aplicar as medidas 
administrativas cabíveis e as penalidades de 
advertência por escrito e multa, por qualquer infração 
de circulação, parada e estacionamento praticada em 
áreas de estacionamentos de edificações de uso 
público e de edificações privadas de uso coletivo. 

 

59. Situação hipotética. Determinado condutor, 
trafegando com seu veículo por uma rodovia, 
ultrapassou pela contramão outro veículo em uma 
curva sem que tivesse visibilidade suficiente, quando 
foi abordado por um PRF. O PRF o informou que ele 
seria autuado por ter cometido infração de trânsito e 
que, respeitado o devido processo legal, em sendo 
aplicada a respectiva multa, ele pagaria o valor de R$ 
1.467,35 (hum mil quatrocentos e sessenta e sete 
reais e trinta e cinco centavos), cinco vezes o valor de 
multa para uma infração de natureza gravíssima. 
Assertiva. O PRF acertou em suas afirmações. 

 

 

 

 

 

 

 

60. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de 
Trânsito, no que se refere à política de segurança no 
trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o 
cumprimento de metas anuais de redução de índice 
de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos 
por grupo de habitantes. Tais índices deverão ser  
apurados anualmente, por Estado, detalhando-se os 
dados levantados e as ações realizadas por vias 
federais, estaduais e municipais. 

 

61. É o Presidente da República o único competente, 
segundo o CTB, para designar o ministério ou órgão da 
Presidência responsável pela coordenação máxima do 
Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado 
o DENATRAN e subordinado o órgão máximo 
consultivo e normativo de trânsito da União. 

 

62.  No SNT, implementar as medidas da Política 
Nacional de Trânsito, do Programa Nacional de 
Trânsito e da Política Nacional de Segurança e 
Educação de Trânsito é atribuição tanto da Polícia 
Rodoviária Federal como dos órgãos e entidades 
executivos rodoviários dos Municípios. 

 

63. Os veículos de transporte coletivo regular de 
passageiros, quando circularem em faixas próprias a 
eles destinadas, deverão utilizar-se de farol de luz 
baixa durante o dia e a noite. A regra se aplica aos 
ciclos motorizados, só que independentemente da 
faixa por onde transitem. 

 

64. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados 
ao CONTRAN, são constituídas por especialistas 
representantes de órgãos e entidades executivos da 
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos 
Municípios, em igual número, pertencentes ao 
Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas 
representantes dos diversos segmentos da sociedade 
relacionados com o trânsito. Esses especialistas serão 
indicados pelo dirigente do órgão máximo executivo 
de trânsito e designados pelo ministro ou dirigente 
coordenador máximo do Sistema Nacional de 
Trânsito. 
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65. Os ciclomotores devem ser sempre conduzidos pela 
direita da pista de rolamento, preferencialmente no 
centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da 
pista, sendo proibida a sua circulação nas vias de 
trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. 

 

66. É crime de trânsito deixar o condutor do veículo, na 
ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à 
vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por 
justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade 
pública. Se esse condutor perceber que a vítima está 
morta e, por isso, deixar de prestar o socorro, aí 
haverá atipicidade da conduta..  

 

67. Para fins da legislação de trânsito brasileira, é 
correto conceituar trânsito como a utilização das vias 
terrestres abertas à circulação por pessoas, veículos e 
animais, estejam eles isolados ou em grupos, 
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 
estacionamento e operação de carga ou descarga. 

 

68. O pagamento de multa por infração de trânsito 
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, poderá 
efetuar o pagamento da multa por 60% (sessenta por 
cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, 
até o vencimento da multa. Para ter direito a essa 
benesse, é fundamental que o infrator opte por não 
apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo 
o cometimento da infração. 

 

69. A conduta de entregar o veículo a uma pessoa que 
esteja com sua habilitação cassada é considerada 
infração de trânsito. No entanto, tal conduta também 
será também configurada como crime de trânsito, 
punível com detenção de seis meses a um ano ou 
multa, se essa pessoa causar algum perigo de dano 
enquanto conduzir o veículo. 

 

 

 

 

 

70. O condutor que se utilize de veículo para a prática 
de atos de contrabando terá cassado seu documento 
de habilitação ou será proibido de obter a habilitação 
para dirigir veículo automotor pelo prazo de cinco 
anos. Tais medidas, no entanto, só poderão ser 
aplicadas após a condenação por tal crime em decisão 
judicial transitada em julgado.  

 

71. A velocidade máxima permitida para a via será 
indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 
características técnicas e as condições de trânsito. 
Porém, se não existir sinalização regulamentadora em 
uma determinada estrada de pista dupla, a velocidade 
máxima para automóveis nessa via será de 110km/h. 

 

72. Se determinado condutor transita com o veículo em 
velocidade inferior à metade da velocidade máxima 
estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o 
trânsito, estará necessariamente cometendo infração 
de trânsito. Tal infração tem natureza média e será 
punível com multa. 

 

73. Para todos os crimes de trânsito tipificados no CTB, 
nas situações em que o juiz aplicar a substituição de 
pena privativa de liberdade por pena restritiva de 
direitos, esta deverá ser preferencialmente a de 
prestação de serviço à comunidade ou a entidades 
públicas, em algumas atividades específicas, como por 
exemplo a de 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. 

 

74. O Código de Trânsito Brasileiro 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. Versa, ainda, que deverão ser observados 30 
(trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas 
na condução de veículo rodoviário de passageiros, 
sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de 
direção. 

 

 



11 
17º Simulado Especial – PRF – 17/10/2020 

 

 

75. Observe a figura a seguir. 

 

Como se pode ver, há na figura vários dispositivos em 
amarelo dispostos ao longo da via, chamados de 
prismas. Segundo estabelece o Anexo II do CTB, 
atualizado pela Resolução CONTRAN nº 160/04, os 
prismas pertencem à espécie de dispositivo auxiliar 
chamada de dispositivo de canalização, cuja função é 
a de substituir a guia da calçada (meio-fio) quando 
não for possível sua construção imediata. Eles podem 
ser também da cor branca, a depender da marca viária 
que complementem. 

 

76. Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e 
operação de trânsito e as ambulâncias, além de 
prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, 
estacionamento e parada, quando em serviço de 
urgência e devidamente identificados por dispositivos 
regulamentares de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitente. As mesmas prerrogativas são 
atribuídas aos veículos prestadores de serviços de 
utilidade pública, desde que estejam em atendimento 
na via, devidamente sinalizados e identificados na 
forma estabelecida pelo CONTRAN. 

 

77. Situação hipotética. Determinado condutor trafega 
com seu veículo em velocidade incompatível com a 
segurança nas proximidades de um logradouro 
estreito. Assertiva. Tal conduta não poderá ser 
enquadrada como crime de trânsito, e sim como uma 
infração de trânsito. 

 

 

 

 

78. O condutor que comete homicídio culposo na 
direção de veículo automotor quando transitava a 50 
Km/h acima do limite regulamentado para a via 
perderá o direito à composição civil de danos e à 
transação penal, previstos na Lei nº 9.099/95, haverá 
necessidade de apuração por inquérito policial e a 
ação penal será pública incondicionada à 
representação da vítima. 

 

79. Considere as afirmativas a seguir a respeito o uso de 
faróis em veículos. Afirmação 1. O condutor manterá 
acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo 
estiver parado para fins de embarque ou 
desembarque de passageiros e carga ou descarga de 
mercadorias. Afirmação 2. Ainda que esteja em uma 
via não iluminada, nem sempre o condutor será 
obrigado a utilizar luz alta. Afirmação 3. O condutor 
deverá utilizar o pisca-alerta em imobilizações ou 
situações de emergência. Assertiva. Não há qualquer 
erro nas Afirmações 1, 2 e 3.  

 

80. Situação hipotética. O instrutor de trânsito, 
Armando Carnaval, afirmou em uma de suas aulas que 
a ultrapassagem de outro veículo em movimento 
deverá ser sempre feita pela esquerda, obedecida a 
sinalização regulamentar. Assertiva. O instrutor 
Carnaval está correto em sua afirmação. 

 

Conforme a Resolução CONTRAN nº 643/2016, julgue o 
próximo item. 

 

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. A Resolução CONTRAN nº 552/15 proíbe a utilização 
de cordas como dispositivo de amarração de carga. Tal 
regra é absoluta, não prevendo hipótese de exceção. 
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De acordo com a Resolução CONTRAN nº 723/2018, 
julgue os itens 83 e 84. 

 

83. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será 
imposta nos seguintes casos: sempre que o infrator 
atingir a contagem de 21 (vinte e um) 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. 

 

84. Cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, 
caso o condutor não realize ou seja  reprovado  no  
curso  de  reciclagem,  deverá  ser  mantida  a  
restrição  no  RENACH. É correto afirmar que tal 
restrição deverá  ser  impeditivo  para  devolução  ou  
renovação  do  documento  de  habilitação,  impressão 
de  2ª  via  do  documento  de  habilitação  físico  ou  
emissão  de  Permissão  Internacional  para Dirigir -
PID. 

 

Julgue os itens seguintes, tendo em vista o disposto na 
Resolução CONTRAN nº 92/99. 

 

85. A fiscalização das condições de funcionamento do 
registrador instantâneo e inalterável de velocidade e 
tempo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, 
será exercida pelo órgão ou entidade executivo 
estadual com circunscrição sobre a via.  

 

86. É correto afirmar que ao final de cada período de 
vinte e quatro horas, as informações, registradas no 
tacógrafo, deverão ficar à disposição da autoridade 
policial ou da autoridade administrativa com 
jurisdição sobre a via, pelo prazo de noventa dias. 

 

Julgue o item subsequente, tendo em vista as 
disposições da Resolução CONTRAN nº 371/2010. 

 

 

 

 

 

87. Aos proprietários e condutores de veículos serão 
impostas as penalidades, toda vez que houver 
responsabilidade solidária em infração dos preceitos 
que lhes couber observar, respondendo 
individualmente pela falta em comum que lhes for 
atribuída.   

 

88. A Resolução CONTRAN nº 798/20 classifica os 
medidores de velocidade em dois tipos: o fixo e o 
portátil. O medidor do tipo fixo é aquele dotado de 
registro de imagem instalado em local definido e em 
caráter duradouro, podendo ser especificado como 
controlador ou redutor. O redutor é o medidor, 
dotado ou não de display, destinado a fiscalizar a  
redução pontual de velocidade estabelecida em 
relação à velocidade diretriz da via, por meio de 
sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de 
vulnerabilidade dos usuários da via. 

 

89. Segundo versa a Resolução CONTRAN nº 520/15, a  
Autorização Especial de Trânsito (AET) deverá ser 
fornecida  pelo  órgão  executivo  de trânsito  da  
União,  dos Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito  
Federal  com  circunscrição  sobre a via e terá validade 
máxima de 1 (um) ano. 

 

90. De acordo com a Resolução CONTRAN nº 24/1998, 
além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos 
deverão ser identificados, no mínimo, com os 
caracteres VIS (número sequencial de produção) 
previsto na NBR 3 nº 6066, dentre outros 
compartimentos e componentes, em pelo menos dois 
vidros de cada lado do veículo, excetuados os quebra-
ventos. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

Acerca da Organização da Administração Pública e 
dos Agentes Públicos, analise os próximos itens. 

 
91. A existência de órgãos públicos que realizem 

atribuições predeterminadas, originárias da 
própria administração pública, caracteriza uma 
prestação descentralizada dos serviços públicos, 
com a manutenção do vínculo hierárquico. 

 
92. Situação hipotética: Genivaldo, servidor público 

federal, foi eleito para o cargo de Prefeito, de 
modo que foi afastado de seu cargo público para 
exercer o mandato eletivo. Assertiva: Nesse caso, 
Genivaldo continuará filiado ao regime próprio de 
previdência social do seu ente federativo de 
origem. 

 
Considerando as disposições doutrinárias acerca 

dos atos administrativos e do controle dos atos 
praticados pela Administração Pública julgue os 
próximos itens. 

 
93. Embora seja cabível prova em contrário, todos 

os atos administrativos são presumidamente 
válidos e os fatos narrados para sua prática 
considerados verdadeiros. 

 
94. Todos os atos administrativos podem ser 

submetidos à apreciação judicial, 
independentemente de ser um ato vinculado ou 
discricionário. 

 
 
Acerca das licitações públicas, levando em 

consideração as normas traçadas na Lei 8.666/93, 
julgue o próximo item. 

 
95. As hipóteses de contratação direta por dispensa 

de licitação pressupõem a inviabilidade de 
competição. 

 
 
 
 
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Adriane Fauth 

A despeito dos Direitos e garantias fundamentais, 

julgue o item que segue:  

 

96. Tratados e as convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados em sessão 

conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos e 

pelo quórum de três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. 

 

A respeito dos Direitos Políticos, julgue 

 

97. Situação hipotética: João e José são casados há 

pouco mais de 5 anos. José está no segundo mandato 

como prefeito da cidade de Apucarana, no Paraná; 

João, por sua vez, é bem engajado com trabalhos de 

cunho social na cidade e muito bem quisto pelos 

habitantes. 

No final do mandato de seu companheiro, João iniciou 

uma campanha visando suceder a prefeitura. 

Assertiva: Haja vista sua popularidade, João tem 

grandes chances de ser o novo prefeito da cidade de 

Apucarana, já que não existem impedimentos 

previstos na Constituição Federal. 

 

Sobre o tema Poder Executivo, julgue a assertiva 

 

98. O atual Presidente da República, antes da vigência 

do seu mandato, cometeu crime comum contra a 

honra de uma deputada federal. Nesse caso, em 

decorrência da imunidade presidencial, o processo 

deverá ser suspenso, suspendendo-se também o 

prazo prescricional do crime. 

 

No que diz respeito à Segurança Pública, julgue o item 
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99. É permitido aos Municípios que detenham a partir 

de 30 (trinta) mil habitantes a constituição de guardas 

municipais destinadas à proteção de seus bens, 

serviços e instalações. 

 

Sobre o tema Ordem Social, analise e julgue a assertiva 

a seguir 

 

100. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 

ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade. 

 

 

DIREITO PENAL 

Renan Araujo 

TEXTO-BASE para os itens 101 e 103 
 
Situação hipotética: Vicente transitava com seu veículo 

pela rodovia federal BR-101 quando foi abordado por 
um Policial Rodoviário Federal em uma blitz de rotina. 
Vicente, então, apresentou carteira nacional de 
habilitação falsificada, que havia adquirido há duas 
semanas. Quando Vicente percebeu que o Policial 
estava desconfiado da falsidade do documento, 
desferiu um forte soco no rosto do agente policial e 
empreendeu fuga. O policial foi socorrido por um 
companheiro que estava dentro da cabine e levado ao 
hospital, mas ficou incapacitado para o exercício de 
suas atividades rotineiras por 39 dias. 

 
Atento ao caso narrado, julgue os itens: 
 
 

101. Assertiva: Pela violência empregada, Vicente 
deverá responder pelo crime de lesão corporal 
gravíssima.  

 

102. Assertiva: a pena relativa à lesão corporal deverá 
ser aumentada de um a dois terços, por ter sido 
praticado o crime contra policial rodoviário federal no 
exercício da função. 

 

103. Assertiva: quanto à carteira nacional de habilitação 
falsificada, Vicente deverá responder pelo crime de 
falsificação de documento público. 

 

104. Sobre o fato típico e seus elementos, julgue o item 
a seguir: 

A existência de coação física irresistível afasta o fato 
típico, ante a ausência de conduta penalmente 
relevante, assim como ocorre nas hipóteses de 
aplicação do princípio da insignificância. 

 

105. Sobre os crimes contra o patrimônio, julgue o item 
a seguir: 

A subtração de coisa alheia móvel após reduzir-se a 
vítima à situação de impossibilidade de resistência 
configura o crime de roubo impróprio, que tem a 
mesma pena do roubo próprio. 

 

106. Sobre os crimes contra a administração pública, 
julgue o item a seguir: 

Aquele que trabalha para empresa privada, contratada 
ou conveniada para executar atividade típica da 
administração pública, é considerado equiparado a 
funcionário público para fins penais, podendo ser 
responsabilizado, por exemplo, pelo crime de 
concussão. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Priscila Silveira 

107. Joana estava sendo investigada pela morte de seu 
marido Timóteo, pois segundo algumas testemunhas, 
ela juntamente com sua filha Valentina, teriam 
contratado Joesley para ceifar com a vida de Timóteo. 
Concluídas as investigações, o Delegado de Polícia 
relatou o Inquérito Policial e concluiu não existirem 
provas de que mãe e filha teriam de fato contratado o 
matar de aluguel encaminhou os autos do Inquérito 
ao titular da ação penal, o qual foi arquivado por falta 
de provas para o oferecimento da denúncia. Nessa 
situação hipotética, a autoridade policial não poderá 
proceder a novas pesquisas, mesmo que tiver notícia 
de outras provas que sirvam de base para imputar a 
autoria do homicídio à Joana e Valentina. 
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108. Jonatas está sendo investigado pelo crime de 
falsidade ideológica, pois recebeu uma multa por 
excesso de velocidade na Rodovia Anchieta sentido 
litoral de Santos-SP, mas indicou outro condutor para 
não receber os pontos na carteira de habilitação. 
Intimado a comparecer na Delegacia para prestar 
declarações, fica preocupado com as medidas que 
poderiam ser determinadas pela autoridade policial, 
razão pela qual procura seu advogado. Diante da 
situação hipotética, a defesa técnica de Jonatas não 
poderá ter acesso às peças de informação constantes 
do inquérito, ainda que já documentadas, em razão do 
caráter sigiloso do procedimento.  

 

109. Giovani, Policial Civil de SP, munido de mandado 
de prisão preventiva, ingressa às 16 horas na 
residência de G Bola de fogo, conhecido por diversos 
roubos a cargas de fraldas geriátricas, com o objetivo 
de efetuar a prisão do acusado. Ao adentrar na 
residência do procurado, verifica em cima do sofá da 
sala um revólver calibre 38 com numeração raspada. 
De acordo com a situação narrada, o policial civil 
deverá apreender, de imediato, a arma de fogo, tendo 
em vista que houve flagrante delito e um encontro 
fortuito de provas de outra infração penal. 

 

110. Péricles estava no portão de sua casa, quando 
avistou um indivíduo que depois se descobriu chamar 
Félix, aproximando-se de seu vizinho Augusto que 
andava de bicicleta na rua. O meliante anunciou o 
roubo empregando grave ameaça à vítima, ocasião 
em que Péricles se aproximou e exarou voz de prisão 
diante da flagrância delitiva. À luz da sistemática afeta 
aos direitos e garantias constitucionais, a prisão é 
ilegal, vez que  Félix só poderia ser preso por ordem 
do Delegado de Polícia munido de rodem judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
 Antônio Pequeno 

111. Roberval Taylor estava portando droga para 

consumo próprio sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar. Essa 

conduta, segundo a Lei sobre Drogas (Lei n.º 

11.343/06), pode submeter Roberval, entre outras, às 

seguintes penas advertência sobre os efeitos das 

drogas e prestação de serviços à comunidade. 

 

112. Com relação aos crimes de tortura, julgue os 

próximos itens. É considerado crime de tortura 

submeter alguém, com emprego de violência ou grave 

ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 

forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de 

caráter preventivo.  

 

113. De acordo com a lei 13869/2019, nova lei de abuso 

de autoridade, os crimes previstos nesta Lei são de 

ação penal pública condicionada à representação. 

 

114. A respeito dos delitos tipificados na legislação 

extravagante, julgue o item a seguir, considerando a 

jurisprudência dos tribunais superiores. O porte de 

arma de fogo sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, ainda que a 

arma esteja desmuniciada ou comprovadamente 

inapta a realizar disparos, configura delito de porte 

ilegal de arma de fogo. 

 

115. Julgue o item que se segue, relativo ao estatuto do 

desarmamento 

O registro de arma de fogo na PF, mesmo após prévia 

autorização do SINARM, não assegura ao seu 

proprietário o direito de portá-la. 
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DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
Ricardo Torques  

116. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um 

tratado internacional, característica formal que lhe 

confere força vinculante a todos os países, ao 

contrário das recomendações internacionais, que não 

são dotadas de força vinculante.   

 

117. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1689 é um importante documento que reconheceu 

os direitos humanos de 1ª geração. Essa Declaração 

foi imposta ao Rei da Inglaterra em sequência ao 

movimento conhecido como Revolução Gloriosa.  

 

118. Em relação à responsabilidade do Estado por 

violação de direitos humanos, a regra é a de que para 

que haja responsabilidade é necessária a 

comprovação de culpa anônima, ou seja, a não 

prestação ou prestação defeituosa de serviço público.      

 

119. O Supremo Tribunal Federal, apreciando a validade 

do artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, que prevê a 

possibilidade de requisição administrativa de bens e 

serviços de pessoas naturais e jurídicas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus, garantido o pagamento 

posterior de indenização justa, assentou a 

constitucionalidade do dispositivo, considerando, 

dentre outas razões, que a Constituição Federal 

alberga o postulado da função social da propriedade.   

 

120. A polícia federal e a polícia rodoviária federal 

integram o Sistema Único de Segurança Pública – Susp 

– na qualidade de integrantes estratégicos, de acordo 

com previsão da Lei nº 13.675/2018.  
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Preencha o Gabarito! 
 
 

http://bit.ly/Simulado-PRF-17-10   
 

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-17-10
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

