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Simulado Especial 
4º Simulado Polícia Rodoviária Federal 

 

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-14-02  
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PORTUGUÊS 
Carlos Roberto 

TEXTO 1 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, 
na tarde desta quarta-feira (10), centenas de caixas de 
cigarros contrabandeados do Paraguai. Após uma 
denúncia anônima, a PRF encontrou 1.250 caixas, com 50 
pacotes em cada uma delas, contendo 10 maços por 
unidade, perfazendo 625.000 maços de cigarros. O 
produto estava armazenado no interior de um galpão, 
localizado nas proximidades do Terminal Rodoviário 
Urbano de passageiros de Itacibá, em Cariacica/ES, 
município da região metropolitana de Vitória/ES. Equipes 
do Comando de Operações Especializadas (COE) da PRF 
encontravam-se na altura do km 04 da BR 262, em 
Cariacica/ES, quando receberam denúncia anônima sobre 
uma carreta baú com irregularidades. Ao empreenderem 
buscas na região, flagraram a carreta no interior de um 
galpão nas proximidades do Terminal de Itacibá. Além da 
carreta, encontrava-se no local uma Van Ducato, já 
carregada com diversas caixas de cigarros para 
distribuição. No galpão, foram localizadas ainda centenas 
de caixas com pacotes do produto contrabandeado do 
Paraguai, que seriam distribuídos na grande Vitória e no 
norte do Estado. A carga, avaliada em  
R$ 3.125.000,00 após venda no varejo, foi apreendida e 
encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em São 
Torquato, Vila Velha/ES. 

https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias 

 

Com base no texto acima, julgue os itens de 1 a 5. 

 

01.  No trecho "A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
apreendeu, na tarde desta quarta-feira (10), 
centenas de caixas de cigarros contrabandeados do 
Paraguai.", poder-se-ia suprimir, sem prejuízo 
gramatical, os parênteses da sigla PRF.   

 

02.  No trecho "A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
apreendeu, na tarde desta quarta-feira (10), 
centenas de caixas de cigarros contrabandeados do 
Paraguai.", poder-se-ia suprimir, sem prejuízo 
gramatical, a vírgula após o verbo apreender.   

 

03.  O trecho "...centenas de caixas de cigarros 
contrabandeados do Paraguai." exerce a função 
sintática de complemento verbal direto do verbo 
apreender. 

04.  No trecho "A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
apreendeu, na tarde desta quarta-feira (10), 
centenas de caixas de cigarros contrabandeados do 
Paraguai.", o advérbio "contrabandeados" poderia 
ser flexionado no gênero feminino para concordar 
com o substantivo "caixas", sem prejuízo gramatical 
e semântico do texto. 

 

05.  O trecho “Após uma denúncia anônima, a PRF 
encontrou 1.250 caixas, com 50 pacotes em cada 
uma delas, contendo 10 maços por unidade, 
perfazendo 625.000 maços de cigarros." poderia ser 
reescrito, sem prejuízo gramatical, com o intuito de 
evitar o registro demasiado de gerúndio, da 
seguinte forma: “Após uma denúncia anônima, a 
PRF encontrou 1.250 caixas, com 50 pacotes em 
cada uma delas, as quais continham 10 maços por 
unidade e perfaziam 625.000 maços de cigarros.". 

 

Julgue os itens de 6 a 12 quanto aos aspectos 
gramaticais. 

 

06. Nunca houveram tantas campanhas de 
conscientização para evitar o aumento dos 
acidentes de trânsito. 

 

07.  Falharam a previsão e os resultados obtidos pela 
PRF na operação de ontem. 

 

08.  Já fazem três meses que o resultado da operação 
foi divulgado àimprensa. 

 

09.  Numa votação ocorrida no Senado Federal, 
definiram-se as punições aos condutores de 
veículos, que transgredirem as normas constantes 
do Código de Trânsito Brasileiro. 

 

10.  De tão banais, essas condutas acabaram sendo 
encaradas com certa benevolência, como se fossem 
normais. Com a votação do Senado, tais atitudes 
passam a ser punidas rigorosamente. 
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11. Na frase "O condutor e o passageiro atentos ao 
que leem ou veem não têm o direito de utilizar o 
senso crítico, bastando-lhes cumprir a lei.", os 
verbos ler, ver e ter foram empregados na terceira 
pessoa do plural, sendo escorreito, também, o uso 
do acento diferencial para os dois primeiros. 

 

12. No trecho "Nosso trabalho é predominantemente 
em rodovias federais.", o vocábulo 
"predominantemente" corresponde, 
morfologicamente, a um advérbio de modo e 
poderia ser registrado entre vírgulas. 

 

 

TEXTO 2 

Existem mais bicicletas do que carros no Brasil. 
São cerca de 50 milhões de “bikes” contra 41 milhões de 
automóveis, segundo dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). Apesar disso, apenas 1,8% das 
viagens diárias no País corresponde aos ciclistas, enquanto 
25% são feitas com automóveis, segundo a Agência 
Nacional de Transportes Públicos (ANTP). O risco de 
morte é um dos principais motivos para esses números. A 
quantidade de atropelamentos de ciclistas cresceu 45%, 
passando de 1.064 óbitos em 2012 para 1.545 em 2018, 
conforme a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego 
(Abramet). Quase 10 mil internações hospitalares foram 
registradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde 
2012, o que gerou R$ 115 milhões em gastos para tratar 
traumas ocasionados em colisões com motocicletas, 
automóveis, ônibus, caminhões e outros veículos. 

A Abramet aponta que a ausência de 
infraestrutura adequada nas cidades combinada com a 
falta de campanhas educativas e de prevenção voltadas aos 
ciclistas é o principal motivo do crescimento dos 
indicadores de acidentes fatais. O perfil do usuário de 
bicicletas mudou bastante. Diversos fatores estimularam a 
migração de outros modais de transporte para o ciclismo: 
o excesso de congestionamento nos grandes centros, o 
preço do combustível e o custo módico das “bikes”. 

Antes associada ao lazer e à prática de 
exercícios, a bicicleta passou a ser utilizada como opção de 
transporte urbano, sendo também adotada para serviços 
profissionais, em especial os de entrega. Com isso, as 
empresas de aluguel de “bikes” se consolidaram no País 
como uma alternativa de mobilidade urbana, e os 
fabricantes registraram crescimento acelerado da 
produção nos últimos dois anos. 

A principal recomendação para diminuir os 
acidentes é fazer a manutenção de espaços físicos  

 

diferenciados para o deslocamento das bicicletas, como 
ciclovias e ciclofaixas. O ideal é que a circulação de ciclistas 
seja totalmente segregada da via comum. Caso não seja 
possível, as faixas especiais devem ser sinalizadas e 
respeitadas pelos demais veículos, como automóveis e 
motocicletas. 

https://summitmobilidade.estadao.com.br/guia-do-transporte-
urbano/por-que-o-atropelamento-de-ciclistas-disparou-no-brasil/ 

 

 

Com base no texto acima, julgue os itens de 13 a 
20. 

 

13. O trecho “Existem mais bicicletas do que carros 
no Brasil." poderia ser reescrito, sem prejuízo 
gramatical, da seguinte forma: "Devem haver mais 
bicicletas do que carros no Brasil.". 

 

14. O trecho “Apesar disso, apenas 1,8% das viagens 
diárias no País corresponde aos ciclistas ..." poderia 
ser reescrito, sem prejuízo gramatical, da seguinte 
forma: “Apesar disso, apenas 1,8% das viagens 
diárias no País correspondem aos ciclistas ..."  

 

15. O trecho “... um dos principais motivos para esses 
números.” exerce a função de predicativo do sujeito, 
haja vista estar conectado a ele por um verbo de 
ligação. 

 

16. No trecho "Quase 10 mil internações hospitalares 
foram registradas pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) desde 2012...”, o agente da passiva "pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS)" exerceria a função 
de sujeito caso a oração fosse transformada para a 
voz ativa. 

 

17. No trecho “... para tratar traumas ocasionados em 
colisões...", poderia ser registrada, sem prejuízo 
gramatical, a preposição "de" após o verbo "tratar". 

 

 

 

 

 



5 
4º Simulado Polícia Rodoviária Federal – Pós-Edital 14/02/21 

 

 

18. No trecho “O perfil do usuário de bicicletas 
mudou bastante", caso o sujeito fosse flexionado no 
plural (Os perfis dos usuários), o verbo (mudou) e o 
advérbio que o acompanha (bastante) também 
deveriam ser flexionados para concordar em 
número com o sujeito da oração. 

 

19. As aspas da palavra "bike", registrada algumas 
vezes no texto, poderiam ser suprimidas, visto que 
se trata de uma palavra popularmente utilizada no 
português brasileiro.  

 

20. No trecho “... as faixas especiais devem ser 
sinalizadas e respeitadas...", o verbo "ser" poderia 
ser flexionado no plural para concordar com "faixas 
especiais".  

 

 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

Brunno Lima 

21. Considerando que a soma dos n primeiros termos 
de determinada progressão aritmética seja igual a 
4𝑛2 + 2𝑛, então o centésimo termo dessa 
progressão é inferior a 800. 

 

Considerando que 5 indivíduos tenham idades, em 
anos, correspondentes aos números inteiros 
positivos a1, a2, a3, a4 e a5, que os números a1, a2 e a5 
estejam, nessa ordem, em progressão geométrica 
com soma igual a 93 e que os números a1, a3 e a4 
estejam, nessa ordem, em progressão aritmética de 
razão 26 e soma igual a 87, julgue os quatro itens a 
seguir. 

 

22. A soma a2 + a3 + a4 é igual a 99.  

 

23. A razão da progressão formada pelos números a1, 
a2 e a5, nessa ordem, é um número fracionário não 
inteiro.  

 

24. O indivíduo mais novo tem menos de 5 anos de 
idade.  

 

 

 

25. A idade do indivíduo mais velho é superior a 80 
anos.  

 

Augusto, Rogério e Tiago são Policiais Rodoviários 
Federais e têm suas idades, em anos, dispostas em 
progressão aritmética, sendo Augusto o mais novo 
dos três, e Tiago, o mais velho. Sabendo que a soma 
dessas idades, em anos, é 75 e que o produto das 
idades de Rogério e Tiago é 750 anos, julgue os três 
itens seguintes. 

 

26. A idade de Augusto é inferior a 22 anos. 

 

27. O produto das idades de Augusto e Rogério, em 
anos, é inferior a 500.  

 

28. Se Rogério fosse 1 ano mais novo, as idades em 
anos, de Augusto, Rogério e Tiago estariam, nessa 
ordem, em progressão geométrica. 

 

 

INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

Sobre conceitos de sistemas operacionais Windows, 
julgue o próximo item. 

 

29. No Sistema Operacional Windows, os arquivos 
ocultos não podem ser gerenciados pelo explorador 
de arquivos, mas ocupam espaço em disco 
igualmente aos arquivos visíveis. 

 

Acerca das tecnologias e conceitos de rede, sobre 
navegador de internet Google Chrome e das 
técnicas de acesso a e-mails na internet, analise as 
afirmativas que se seguem. 

 

30. A Intranet é uma rede de computadores que 
disponibiliza um conjunto de serviços análogo à 
Internet. Diferente da Internet, uma Intranet não 
usa o conjunto de protocolos TCP/IP, mas os 
protocolos do modelo OSI. 
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31. É possível combinar pesquisas avançadas no 
motor de buscas Google, como, por exemplo, 
escrever no campo de pesquisas filetype:PDF 
site:www.estrategiaconcursos.com.br para 
pesquisar no site do Estratégia Concursos apenas 
arquivos com a extensão .PDF. 

 

32. Os endereços de correio eletrônico (e-mail) são 
padronizados quanto à sua composição para 
possibilitar a correta identificação e o envio das 
mensagens pela internet. A estrutura 
ranielison@provedora.br pode ser considerado um 
endereço de e-mail de acordo com a padronização. 

 

Sobre composição de dados em big data e 
computação em nuvem, analise as assertivas a 
seguir. 

33. A estruturação da bigdata é formada pela 
variabilidade dos dados existentes, sendo 
impossível classificá-los para utilização em tomadas 
de decisões 

 

34. A computação em nuvens, cloud computing, é 
composta por software e hardware, cujo fim 
consiste em aprimorar tanto a infraestrutura como 
os serviços de software. 

 

 

FÍSICA 
Vinícius Silva 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 35 E 36 

Considere um rebocador puxando um veículo sobre 
uma estrada. Em um primeiro trecho da viagem, é 
aplicada uma força de 1.000N ao veículo, que se 
deslocam a 36km/h. No segundo trecho, é aplicada 

uma força de 2.000N e a velocidade é 5 m s.  Julgue 
os itens abaixo. 

 

35. A potência desenvolvida na segunda situação é 
maior que na primeira. 

 

 

 

 

36. para que o veículo se desloque com velocidade 
constante há a presença de uma força de resistência 
ao seu movimento. 

 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 37 E 38 

Um motor é capaz de desenvolver uma potência de 
500W. Se toda essa potência for usada na realização 
do trabalho para a aceleração de um veículo em 
uma estrada horizontal, julgue os itens abaixo. 

 

37. a potência desse motor vai aumentar a energia 
potencial do veículo ao longo da estrada. 

 

38. ao final de 2,0 minutos sua energia cinética terá, 
em joules, um aumento igual a 2,5.102.    

 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 39 E 40 

A montadora de determinado veículo produzido no 
Brasil apregoa que a potência do motor que equipa 
o carro é de 100HP (1HP = 750W). Em uma pista 
horizontal e retilínea de provas, esse veículo, 
partindo do repouso, atingiu a velocidade de 
144km/h em 20s. Sabendo que a massa do carro é 
de 1 000 kg, julgue os itens abaixo. 

 

39. A energia cinética do veículo é constante durante 
o movimento. 

 

40. o rendimento desse motor, nessas condições 
expostas, é maior que 30%.    
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ÉTICA E CIDADANIA 
Antônio Daud 

Tendo por base a disciplina atinente à moralidade no 
serviço público e a legislação referente à política de 
governança da administração pública federal, julgue 
os cinco itens a seguir. 

 

41. Sabe-se que o servidor público federal necessita 
manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa, embora tal exigência não constitua 
dever expresso na legislação.  

 

42. Governança pública consiste no conjunto de 
mecanismos de liderança, estratégia e controle 
postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão, assegurando-se que sejam 
tomadas decisões que atendam ao interesse da 
sociedade.  

 

43. Capacidade de resposta, prestação de contas e 
responsabilidade são princípios da governança 
pública.  

 

44. O Comitê Interministerial de Governança (CIG), 
que tem por finalidade assessorar o Presidente da 
República na condução da política de governança da 
administração pública federal, se reunirá, em 
caráter ordinário, trimestralmente e, em caráter 
extraordinário, sempre que necessário.  

 

45. A estratégia consiste em um dos mecanismos 
para o exercício da governança pública e 
compreende práticas relacionadas à motivação, 
responsabilidade, integridade a serem exercidas 
nos principais cargos das organizações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOPOLÍTICA 
Leandro Signori 

“Desde a pré-história, os movimentos migratórios 
das sociedades humanas foram constantes, ora por 
motivos naturais, como fenômenos climáticos, 
esgotamento de recursos de coleta vegetal ou de 
caça etc., ora por conflitos políticos, como guerras 
entre tribos ou nações, cujos perdedores se viam 
ameaçados ou obrigados a abandonar seus 
territórios. [...] 

[...] No Brasil, a quase totalidade dos movimentos 
migratórios ocorridos em sua história estiveram 
relacionados com condições socioeconômicas. As 
faixas de renda dessas populações são quase 
sempre muito baixas.” 

 

Utilizando o texto como referência inicial, julgue os 
itens seguintes a respeito de temas da geopolítica 
brasileira: 

 

46. A composição de nordestinos na população do 
Sudeste é considerável, sendo decorrente do grande 
fluxo migratório dessa população para a região que 
se verifica de forma mais contundente a partir da 
década de 1950 e tem seu fim na década de 1990, 
quando a região Nordeste passa a receber de volta 
seus imigrantes e registra saldo migratório positivo, 
em função da industrialização e melhoria nas 
condições de vida da região. 

 

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

 

48. As projeções demográficas indicam, para as 
próximas décadas, um acelerado crescimento da 
população de idosos, resultante do aumento da 
expectativa de vida, o que gera alterações no 
mercado com novas demandas econômicas para 
atender essa crescente população.  
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49. O fenômeno da urbanização no Brasil está 
estreitamente associado à questão das migrações 
do campo para a cidade, caracterizando-se pela sua 
exclusividade intrarregional, que se verificam, de 
forma mais contundente, a partir dos anos 1960. 

 

50. Especialmente a partir da década de 1960, os 
esforços de expansão da ocupação do Centro-Oeste 
brasileiro trouxeram muitas alterações ao ambiente 
do Cerrado, provocando destruição em larga escala, 
sendo este bioma atualmente um dos mais 
degradados do país. 

 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
Roberto Witte 

Off-Duty CHP Modesto Officer Saves Man’s Life 
With CPR In Home Depot 

MODESTO (CBS13) — A casual Thursday 
morning trip to Home Depot for Cristian Ewell and her 
husband Leonid Kasperovich took a near-deadly turn in a 
heartbeat last week. 

“We were looking at some garden stuffs when all 
of sudden he put up his hands to rest. But instead of 
resting, he fell face-first into the lumber and began to 
hyperventilate,” Ewell said. 

Ewell didn’t know it then, but her husband was 
suffering a heart attack. 

“At first, it was a sense of, ‘Oh my gosh. He’s 
going. I’m losing him,’ and I was holding his head in my 
hands watching him go,” Ewell said. “He saved my 
husband’s life.” 

That man was off-duty CHP-Modesto officer 
Matthew Denton, who jumped into action. 

“She said he’s not breathing, he’s not breathing. 
At that point, I notice that he begins to turn blue,” Denton 
said. 

After he turned Kasperovich on his side to clear 
his lungs off blood, Denton said he began doing CPR* on 
Kasperovich while instructing Ewell how and when to do 
mouth-to-mouth. 

It worked. Kasperovich was saved and taken to 
the hospital by paramedics shortly after. The family is 
forever for Denton’s actions. 

“It wasn’t about being a police officer. It was 
about being a human being. And I knew if I didn’t act and I 
didn’t use the skills that I knew how to do, that I was 
trained to do, this man would most likely lose his life,” 
Denton said. 

 

 

“We’d be at a morgue. We’d be at a funeral 
parlor right now if it weren’t for Officer Denton,” Ewell 
said. 

https://sacramento.cbslocal.com/2020/10/07/chp-modesto-cpr-home-
depot/  

 

 

Considering the text above, judge the following 
items.  

 

51. According to the text, a man has had previous 
signs that he could have some heart trouble and has 
been saved because he took some action in advance. 

 

52. The author of the text states that officer Matthew 
Denton was working as a police officer when he 
rescued Leonid Kasperovich. 

 

53. The pronoun “He” (third paragraph) refers to the 
CHP-Modesto officer Matthew Denton.  

 

54. The expression “all of a sudden’ coud be replaced 
by “suddenly” without changing the meaning of the 
sentence.  

 

55. The authors of the text state that during the 
insurrection one officer died and twelve were 
injured.  
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 
Alexandre Herculano 

56. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

O Conselho Nacional de Trânsito é coordenador do 
Sistema Nacional de Trânsito e órgão máximo 
normativo e consultivo. 

 

57. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Em caso de urgência e de relevante interesse público, 
o Presidente do Contran poderá editar deliberação, 
ad referendum do Conselho e com prazo de 
validade máximo de 90 dias, para estabelecer 
norma regulamentar, assim só poderá a reedição 
para enquadramento emergencial. 

 

58. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Os condutores das categorias C, D e E deverão 
submeter-se a exames toxicológicos no caso de 
renovação da Carteira Nacional de Habilitação.  
Caso seja reprovado no exame, terá a suspensão do 
direito de dirigir por até três meses. 

 

59. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

No caso de transferência de propriedade, expirado o 
prazo de 15 dias sem que o novo proprietário tenha 
tomado as providências necessárias à efetivação da 
expedição do novo Certificado de Registro de 
Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar 
ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia 
autenticada do comprovante de transferência de 
propriedade, devidamente assinado e datado, sob 
pena de ter que se responsabilizar solidariamente 
pelas penalidades impostas e suas reincidências até 
a data da comunicação. 

 

 

 

 

 

 

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

O percentual de cinco por cento do total dos valores 
arrecadados destinados à Previdência Social (do 
Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre – DPVAT) será repassado mensalmente 
ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito 
para aplicação exclusiva em programas destinados 
à prevenção de acidentes.   

 

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

O condutor que se utilize de veículo para a prática do 
crime de roubo, condenado em decisão judicial 
transitada em julgado, terá cassado seu documento 
de habilitação ou será proibido de obter a 
habilitação para dirigir veículo automotor pelo 
prazo de 5 anos.         

 

62. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Quem praticar homicídio culposo na direção de 
veículo automotor, sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa, terá sua pena 
aumentada de um terço à metade.  

 

63. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

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

 

64. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

A ausência de notificação do infrator no prazo 
máximo de 30 dias da infração de trânsito implica 
na decadência do direito de punir do Estado. 
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65. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a 
circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não 
houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou 
quando não for possível a utilização destes, nos 
bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de 
circulação regulamentado para a via, com 
preferência sobre os veículos automotores. 

 

66. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Os condutores das categorias C, D e E deverão 
comprovar resultado negativo em exame 
toxicológico para a obtenção e a renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação. No caso de 
resultado positivo é garantido o direito de 
contraprova e de recurso administrativo com efeito 
suspensivo. 

 

67. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e 
respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer 
tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos 
que não se relacionem com a mensagem da 
sinalização, salvo quando há prévia aprovação do 
órgão com circunscrição sobre a via. 

 

68. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou 
interromper a livre circulação de veículos e 
pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será 
iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade 
de trânsito com circunscrição sobre a via. 

 

69. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no 
local de residência ou domicílio do examinado, será 
preliminar e renovável a cada 10 anos, para 
condutores com idade igual ou inferior a 50 anos. 

 

 

 

70. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio 
físico e/ou digital, à escolha do condutor, em 
modelo único e de acordo com as especificações do 
Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos 
neste Código, conterá fotografia, identificação e 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
do condutor, terá fé pública e equivalerá a 
documento de identidade em todo o território 
nacional. 

 

71. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Quando não for imediata a identificação do infrator, o 
principal condutor ou o proprietário do veículo terá 
o prazo de 30 dias, contado da notificação da 
penalidade, para apresentá-lo, na forma em que 
dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o 
fizer, será considerado responsável pela infração o 
principal condutor ou, em sua ausência, o 
proprietário do veículo. 

 

72. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

O Registro Nacional Positivo de Condutores, 
administrado pelo órgão máximo executivo de 
trânsito da União, tem a finalidade de cadastrar os 
condutores que não cometeram infração de trânsito 
na direção veicular. A abertura de cadastro requer 
autorização do órgão executivo de trânsito. 

 

73. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Quando não for possível sanar a falha no local da 
infração, o veículo, desde que ofereça condições de 
segurança para circulação, deverá ser liberado e 
entregue a condutor regularmente habilitado, 
mediante recolhimento do Certificado de 
Licenciamento Anual, contra apresentação de 
recibo, assinalando-se ao condutor prazo prazos 
mínimos, para regularizar a situação, e será 
considerado notificado para essa finalidade na 
mesma ocasião. 
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74. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Na notificação de autuação e no auto de infração, 
quando valer como notificação de autuação, deverá 
constar o prazo para apresentação de defesa prévia, 
que não será inferior a 15 dias, contado da data de 
expedição da notificação. 

 

75. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

O recurso de penalidade em segunda instância, sendo 
penalidade imposta por órgão ou entidade da 
União, será analisado e julgado por colegiado 
especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari, 
pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e 
por mais um Presidente de Junta. 

 

76. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação 
nas categorias C, D ou E sem realizar o exame 
toxicológico, após 30 dias do vencimento do prazo 
estabelecido é infração gravíssima com suspensão 
do direito de dirigir. 

 

77. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de 
Trânsito, no que se refere à política de segurança no 
trânsito, envolvendo o Pnatrans, deverá voltar-se 
prioritariamente para o cumprimento de metas 
anuais de redução do índice de acidentes de 
trânsito, apurado por Estado e por ano, detalhando-
se os dados levantados e as ações realizadas por 
vias federais, estaduais e municipais.               

 

78. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Os estabelecimentos onde se executem reformas ou 
recuperação de veículos e os que comprem, vendam 
ou desmontem veículos, usados ou não, são 
obrigados a possuir livros de registro de seu 
movimento de entrada e saída e de uso de placas de 
experiência, conforme modelos aprovados e 
rubricados pelos órgãos de trânsito. 

 

79. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

No caso de crime de trânsito, aplicada a pena de 
suspensão para dirigir veículo automotor ou a 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
será sempre comunicada pela autoridade judiciária 
ao CONTRAN, e ao DENATRAN. 

 

80. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Compete ao CONTRAN criar, implantar e manter 
escolas públicas de trânsito, destinadas à educação 
de crianças e adolescentes, por meio de aulas 
teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e 
comportamento no trânsito. 

 

81. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem 
diurna deverão manter acesos os faróis nas 
rodovias de pista simples situadas fora dos 
perímetros urbanos, mesmo durante o dia. 

 

82. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Poderão ser convidados a participar de reuniões do 
Contran, sem direito a voto, representantes de 
órgãos e entidades setoriais responsáveis ou 
impactados pelas propostas ou matérias em exame. 

 

83. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Se a infração for cometida em localidade diversa 
daquela do licenciamento do veículo, o recurso 
poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade 
de trânsito da residência ou domicílio do infrator. 
Assim, a autoridade de trânsito que receber o 
recurso deverá remetê-lo, de pronto, à autoridade 
que impôs a penalidade acompanhado das cópias 
dos prontuários necessários ao julgamento. 
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84. Julgue o item com base na lei 5.970/73. 

Em caso de acidente de trânsito, a autoridade ou 
agente policial que primeiro tomar conhecimento 
do fato poderá autorizar, independentemente de 
exame do local, a imediata remoção das pessoas que 
tenham sofrido lesão, bem como dos veículos nele 
envolvidos, se estiverem no leito da via pública e 
prejudicarem o tráfego. 

 

85. Julgue o item com base no Código de Trânsito 
Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071/20. 

Forçar passagem entre veículos que, transitando em 
sentidos opostos, estejam na iminência de passar 
um pelo outro ao realizar operação de 
ultrapassagem é infração gravíssima podendo o 
infrator pagar o dobro da multa se houver 
reincidência no período de até 12 meses da infração 
anterior. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Thállius Moraes 

Acerca das regras doutrinárias e jurisprudenciais dos 
poderes da Administração Pública, da prática e 
controle dos seus atos administrativos, considere as 
próximas assertivas.  

86. O exercício do poder de polícia é limitado à 
prática de atos concretos, não podendo se dar por 
meio de atos normativos. 

 

87. A presunção de legitimidade e veracidade é o 
atributo que assegura que os fatos narrados para a 
prática do ato são verdadeiros, mesmo que eivado 
de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário. 

 

88. Na administração pública, o controle interno de 
caráter administrativo pode ser exercido sobre atos 
de um órgão por outro órgão integrante do mesmo 
Poder.  

 

Considerando as disposições previstas na Lei 
8.112/90, que trata do regime jurídico único dos 
servidores públicos civis federais, analise as 
próximas assertivas. 

 

89. Situação hipotética: Servidor público civil 
federal pretende o deslocamento no âmbito do 
quadro de sua carreira, com mudança de sede, para 
acompanhar sua esposa, servidora pública militar, 
que foi deslocada de ofício para outra localidade, 
por interesse da administração pública. Assertiva: 
Nesse caso, para acompanhar sua esposa, o servidor 
deverá pedir remoção, pleito que estará a critério 
da administração pública. 

 

90. Ao instaurar processo administrativo disciplinar 
contra servidor público civil federal, a autoridade 
competente deve designar, para compor a comissão 
processante, três servidores estáveis, devendo o seu 
presidente ocupar cargo efetivo superior ou de 
mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou 
superior ao do indiciado. 

 

Conforme rege a Lei nº 12.855/2013, que trata da 
indenização devida a ocupante de cargo efetivo das 
Carreiras e Planos Especiais de Cargos que 
especifica, em exercício nas unidades situadas em 
localidades estratégicas vinculadas à prevenção, 
controle, fiscalização e repressão dos delitos 
transfronteiriços, julgue o próximo item. 

 

91. A indenização de fronteira não poderá ser paga 
cumulativamente com diárias, indenização de 
campo ou qualquer outra parcela indenizatória 
decorrente do trabalho na localidade, casos em que 
o servidor receberá a verba indenizatória de maior 
valor. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Nelma Fontana 

A respeito do Poder Executivo, julgue os itens 
abaixo. 

 

92. No sistema presidencialista de governo, o chefe 
do Executivo acumula as funções de chefe de 
Estado, chefe de Governo e chefe da Administração 
Pública. 
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93. Eletividade e representatividade popular são 
inerentes à forma republicana de governo, que 
atribui ao povo a titularidade do poder e o seu 
exercício aos representantes eleitos. 

 

A respeito dos remédios constitucionais, julgue 
os próximos itens. 

 

94. Habeas data não é o instrumento hábil para 
requerer cópia integral de processo administrativo, 
na hipótese de negativa do Poder Público, por quem 
deseja exercer os direitos ao contraditório e à 
ampla defesa. 

 

95. Partido político que conta com apenas com um 
deputado federal eleito e nenhum senador tem 
legitimidade para impetrar mandado de segurança 
coletivo em defesa de direito líquido e certo violado. 

 

96. Qualquer brasileiro, nato ou naturalizado, tem 
legitimidade para propor ação popular em defesa 
do meio ambiente.   

 

97. Habeas corpus é garantia constitucional do direito 
de liberdade de locomoção e pode ser utilizada 
tanto preventivamente como repressivamente. 

 

DIREITO PENAL 
Antônio Pequeno 

98. Acerca de arrependimento posterior, 
arrependimento eficaz e crime impossível, julgue o 
item a seguir. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Zé Penteado realizou práticas abortivas em sua 
namorada, que não se encontrava grávida. 
Nessa situação, restou configurado o crime 
impossível em face da ineficácia absoluta do meio. 

 

99. Julgue o próximo item, relativo ao instituto da 
tentativa. 

Crime culposo não admite tentativa. 

 

 

 

 

100. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, 
crimes omissivos, arrependimento posterior e 
crime impossível, julgue o item a seguir. 

Configura-se tentativa cruenta no caso de o agente 
não conseguir atingir a pessoa ou a coisa contra a 
qual deveria recair sua conduta. 

 

101. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, 
crimes omissivos, arrependimento posterior e 
crime impossível, julgue o item a seguir. 

Configura crime impossível a tentativa de subtrair 
bens de estabelecimento comercial que tem sistema 
de monitoramento eletrônico por câmeras que 
possibilitam completa observação da 
movimentação do agente por agentes de segurança 
privada. 

 

102. Considerando o posicionamento doutrinário e 
jurisprudencial dominante, julgue os itens 
subseqüentes, relativos à parte geral do Código 
Penal. 

O erro de tipo é aquele que recai sobre os elementos 
ou circunstâncias do tipo, excluindo-se o dolo e, por 
conseqüência, a culpabilidade. 

 

103. No que é pertinente ao erro de tipo e ao erro de 
proibição, julgue o item abaixo. 

Considere a seguinte situação hipotética. Um agente, 
por equívoco, pegou um relógio de ouro que estava 
sobre o balcão de uma joalheria, pensando que era 
o seu, quando, na realidade, pertencia a outro 
comprador. Nessa situação, o agente responderá 
pelo crime de furto culposo. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Priscila Silveira 

104. Em matéria Penal, através das provas, as partes 
pretendem influenciar o convencimento do 
julgador, além de demonstrar a veracidade de 
determinado fato. O Código de Processo Penal 
disciplina o tema, trazendo previsões gerais e 
regras próprias para as provas em espécie. Sobre o 
tema, de acordo com as previsões do Código de 
Processo Penal, com relação ao caráter inquisitório 
do inquérito policial, os elementos informativos não 
poderão ser mencionados na sentença, nem mesmo 
para corroborar a decisão do juiz fundamentada em 
provas, ainda que sejam cautelares, não repetíveis e 
antecipadas. 

 

105. Com relação aos objetos de prova, atos de prova 
e classificação da prova, julgue o item a seguir. Há 
diferença nos atos de prova daqueles meros atos de 
investigação (produzidos na fase pré-processual).  

Assim, são atos de prova aqueles que estão dirigidos 
a convencer o juiz de uma afirmação.  

  

106. Acerca dos meios de provas, suas espécies, 
classificação e valoração, julgue o item a seguir. O 
sistema de apreciação de provas adotado pelo 
Código de Processo Penal foi o da íntima convicção 
do magistrado, sendo vedado o sistema de prova 
tarifada e o da livre convicção.  

 

107. Prova é todo elemento pelo qual se busca 
mostrar a existência e veracidade de um fato, cuja 
finalidade é influenciar o julgador. Nesse sentido, 
analise o item que segue. Todos os fatos devem ser 
provados, incluindo-se os fatos notórios, inúteis e 
aqueles com presunção legal.  

 

108. A respeito das provas, disciplinadas nos artigos 
155 a 250 do Código de Processo Penal, julgue o 
item subsequente. O juiz, no ordenamento 
brasileiro, não pode determinar a produção de 
prova, de ofício. A atividade probatória é de 
iniciativa das partes, cabendo ao juiz deferi-las ou 
indeferi-las, tendo em vista a pertinência. 

  

 

 

109. A prova emprestada tem natureza documental e 
sua validade depende de que tenha sido produzida 
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em 
outro processo judicial ou procedimento 
administrativo que envolvessem as mesmas partes. 
Assim sendo, considere o item que segue. 
Consideram-se provas emprestadas aptas a lastrear 
a condenação os elementos colhidos diretamente 
pelo MP, desde que se tenha dado a oportunidade 
ao acusado de exercer a ampla defesa durante a 
produção da prova originária, sendo dispensada a 
renovação do contraditório.  

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
Marcos Girão 

Conforme a Lei nº Lei nº 5.553/1968, que dispõe 
sobre a apresentação e uso de documentos de 
identificação pessoal. julgue os itens 110 e 111. 

 

110. Como regra geral, a nenhuma pessoa física, bem 
como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público 
ou de direito privado, é lícito reter qualquer 
documento de identificação pessoal, ainda que 
apresentado por fotocópia autenticada. Quando, 
para a realização de determinado ato, for exigida a 
apresentação de documento de identificação, a 
pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis, os dados que 
interessarem devolvendo em seguida o documento 
ao seu exibidor. 

 

111. Situação hipotética. Em uma das 
Superintendências da PRF é indispensável, como 
procedimento padrão de identificação de visitantes, 
a apresentação de documento de identidade. Ao 
receber o documento de identidade de um visitante, 
as recepcionistas simplesmente anotam os 
respectivos dados e imediatamente devolvem o 
documento ao interessado. Assertiva. Não há erro 
no procedimento de identificação adotado pelas 
recepcionistas dessa Superintendência.  
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De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente 
(Lei nº 8.069/90), julgue o item. 

112. Nos dias atuais, é plenamente possível a 
infiltração de agentes de polícia na internet com o 
fim de investigar os crimes de pedofilia tipificados 
no Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde que 
autorizado judicialmente, tal procedimento será 
admitido ainda que a prova possa ser obtida por 
outros meios, mas não poderá exceder o prazo de 
90 (noventa) dias.      

 

Conforme a Lei nº 8.072/1990, que trata sobre os 
Crimes Hediondos, julgue o item. 

113. Com as recentes mudanças na legislação 
brasileira, promovidas pela Lei nº 13.964/19, o 
chamado Pacote Anticrimes, os crimes de 
organização criminosa, de comércio ilegal de armas 
de fogo e de tráfico internacional de arma de fogo, 
acessório ou munição, em todas as suas 
modalidades, passaram a ser classificados como 
crimes hediondos.  

 

114.  Situação hipotética. Natal Carnaval, policial 
rodoviário federal lotado no Estado do Ceará, ao 
participar de operação em rodovia federal 
destinada ao combate do tráfico de animais 
silvestres, ordenou a parada de um caminhão que 
transportava carga superdimensionada e que 
transitava pela via escoltado por empresa 
particular. O PRF Carnaval constatou que a empresa 
que realizava o serviço de escolta não era 
credenciada junto à Polícia Rodoviária Federal e, 
portanto, tomou as providências cabíveis. 
Assertiva. Nesse contexto, é correto afirmar que a 
operação da PRF foi corretamente concebida, já que 
o combate a crimes ambientais se insere na esfera 
de atribuições da corporação, e que a conduta do 
PRF Carnaval foi adequada, pois há irregularidade 
na atuação da empresa particular em virtude da 
ausência de credenciamento para o serviço de 
escolta. 

 

115. É correto afirmar que à Polícia Rodoviária 
Federal compete executar o policiamento, a 
fiscalização e a inspeção do trânsito e do transporte 
não só de pessoas como também de cargas e de 
bens, além de realizar investigações que sejam  

 

imprescindíveis à elucidação dos acidentes de 
trânsito. 

 
 

DIREITOS HUMANOS 
Lilian Novakoski 

Acerca dos Direitos Humanos e a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, julgue: 

 

116. Nos países onde a pena de morte é imposta, esta 
não poderá ser aplicada para delitos políticos, salvo 
crimes comuns conexos com delitos políticos que 
geram violações de direitos humanos.  

 

117. Em determinado Estado signatário da 
Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH), está prevista na legislação interna que, em 
casos de crimes, poderá ser aplicada em 
cumprimento de pena, após devido processo legal, 
execução de trabalhos na penitenciária. Tal 
previsão viola a CADH, que não permite qualquer 
forma de trabalho forçado.  

 

118. Aquele que é acusado de um delito, tem o 
direito de ser ouvido, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 
acusação que lhe é imposta.  

 

119. Um Estado X, signatário da CADH, está em 
guerra civil e o Estado suspendeu, 
temporariamente, direito de circulação dentro do 
território e, em razão da destruição de diversos 
prédios públicos, incluindo presídios, revogou 
previsão legal de separação de presos condenados e 
processados e dos reclusos menores e adultos, 
mantendo todos em um único local. O Estado, 
informou o Secretário-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, cumprindo assim, com todos 
os requisitos formais para suspensão de garantias, 
o que torna o ato em conformidade com o previsto 
na CADH.   
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120. Carmenlita, que fora condenada pelo 
assassinato do seu marido, ficou presa em uma 
penitenciária masculina, no Estado do Paraná, de 
janeiro de 2020 até dezembro de 2020, sofrendo 
diversos abusos por parte de presos e torturas 
pelos agentes penitenciários. Ao sair da instituição 
e relatar a uma ONG o que ocorrera, foi orientada a 
denunciar os agentes penitenciários, que a 
torturaram e foram coniventes com os abusos, junto 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
Frente a grave violação que sofreu, Carmenlita 
poderá denunciar os agentes, que serão punidos 
internacionalmente pelos atos de tortura que 
praticaram, por ser este crime repudiado 
internacionalmente.  
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Preencha o Gabarito! 
 

 
http://bit.ly/Simulado-PRF-14-02  

NÃO É ASSINANTE? 

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

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com 

mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no 

link e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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