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Simulado Especial 
6º 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-28-02  
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PORTUGUÊS 
Adriana Figueiredo 

O Brasil no Sistema de Solução de Controvérsias da 
OMC  

O Sistema de Solução de Controvérsias é um dos eixos 
centrais da ação do Brasil na área comercial. Com 33 casos 
como demandante, 16 como demandado e 147 
participações como terceira parte em contenciosos sobre 
os mais variados temas, o Brasil está entre os seis 
principais usuários do sistema, atrás apenas dos EUA, da 
União Europeia, do Canadá, da China e da Índia. 
Atualmente, o Brasil é parte principal em 5 contenciosos, 
como demandante. Essa intensa atuação conferiu ao País 
uma influência crescente na definição de vários dos 
compromissos assumidos no âmbito da OMC, tendo-se 
revelado instrumental para a eliminação de barreiras às 
exportações brasileiras e para a estratégia de 
desenvolvimento nacional. 

O Itamaraty conta, desde 2001, com equipe dedicada 
exclusivamente à preparação e acompanhamento dos 
contenciosos na OMC, com o objetivo de facilitar a 
participação do Brasil no SSC. Atuando em estreita 
articulação com o setor privado brasileiro e outras áreas 
do Governo, a Divisão de Contenciosos Comerciais 
(DCCOM) é responsável, entre outros, pelo 
acompanhamento permanente dos casos em andamento 
(elaboração de petições, participação em consultas e 
audiências, pesquisa e análise de jurisprudência), como 
também pela condução das discussões pré-contencioso 
(receber as ponderações de setores afetados, elaboração 
de pareceres jurídicos, coordenação com os setores e 
órgãos governamentais envolvidos) e, não menos 
importante, o monitoramento da implementação dos 
contenciosos. 

A decisão de iniciar um contencioso na OMC é tomada pela 
Câmara de Comércio Exterior (“CAMEX”), tendo presente 
análise preliminar sobre a viabilidade jurídica do caso e 
parecer de diversas áreas do Governo sobre os interesses 
econômicos e políticos em jogo. 

 Fonte: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/politica-
externa-comercial-e-economica/comercio-
internacional/o-sistema-de-solucao-de-controversias-da-
omc. Acesso em 23/02/2021 (com adaptações). 

 

 

 

1. “O Brasil está entre os seis principais usuários do 
sistema, atrás apenas dos EUA, da União Europeia, do 
Canadá, da China e da Índia” (primeiro parágrafo). 
Uma interpretação correta desse trecho está 
exemplificada na seguinte reescritura: “Os seis 
principais usuários do sistema são 1º EUA, 2º União 
Europeia, 3º Canadá, 4º China, 5º Índia e 6º Brasil”. 

 

2. No trecho “A decisão de iniciar um contencioso na 
OMC é tomada pela Câmara de Comércio Exterior 
(“CAMEX”)” (terceiro parágrafo), o vocábulo 
“decisão” pode ser substituído, sem prejuízo à 
correção e ao sentido, por “resolução”. 

 

3. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência 
do texto, o trecho “O Itamaraty conta, desde 2001, 
com equipe dedicada exclusivamente à preparação e 
acompanhamento dos contenciosos na OMC, com o 
objetivo de facilitar a participação do Brasil no SSC”, 
no segundo parágrafo, poderia ser reescrito como 
“Com o intuito de facilitar a participação do Brasil no 
SSC, o Itamaraty conta, desde 2001, com equipe 
dedicada exclusivamente ao preparo e 
acompanhamento dos contenciosos na OMC”. 

 

4. Os sentidos e a correção gramatical do texto 
seriam mantidos se fosse suprimido o 
vocábulo “dos” imediatamente após a palavra 
“vários” em “Essa intensa atuação conferiu ao País 
uma influência crescente na definição de vários dos 
compromissos assumidos no âmbito da OMC” (1º 
parágrafo). 

 

5. A correção gramatical do texto seria mantida se o 
trecho “Essa intensa atuação conferiu ao País uma 
influência crescente na definição de vários dos 
compromissos assumidos" (primeiro parágrafo) 
fosse reescrito da seguinte maneira: “Essa intensa 
atuação conferiu uma influência crescente na 
definição de vários dos compromissos assumidos ao 
nosso País”. 

 

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/politica-externa-comercial-e-economica/comercio-internacional/o-sistema-de-solucao-de-controversias-da-omc
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/politica-externa-comercial-e-economica/comercio-internacional/o-sistema-de-solucao-de-controversias-da-omc
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/politica-externa-comercial-e-economica/comercio-internacional/o-sistema-de-solucao-de-controversias-da-omc
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/politica-externa-comercial-e-economica/comercio-internacional/o-sistema-de-solucao-de-controversias-da-omc
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Julgue os itens 6 a 15, com base no Manual de 
Redação da Presidência da República (MRPR). 

6. São atributos da redação oficial: clareza e precisão, 
objetividade, concisão, coesão e coerência, 
impessoalidade, formalidade e padronização e uso da 
norma padrão da língua portuguesa. 

 

7. O uso excessivo de adjetivos como 
“impressionante” e “esmagadora” no período 
“Apurado, com impressionante agilidade e precisão, 
naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à 
população acreana, verificou-se que a esmagadora e 
ampla maioria da população daquele distante estado 
manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da 
alteração realizada pela Lei nº 11.662/2008” 
constitui um defeito no atributo “formalidade e 
padronização”. 

 

8. De acordo com o disposto no MRPR, o pronome de 
tratamento Vossa Excelência deve ser corretamente 
abreviado como V. Exa. para todas as autoridades. 

 

9. Para a correta concordância com os pronomes de 
tratamento, um enunciado como “Vossa Senhoria 
deverá assinar o documento” será reescrito como 
“Vossa Senhoria devereis assinar o documento”. 

 

10. João ocupa o cargo de Revisor de Textos na 
Presidência da República e, ao ler um documento sob 
sua responsabilidade, deparou-se com o seguinte 
vocativo, dirigido a uma ministra do Supremo 
Tribunal Federal: 

 

11. Os três expedientes atualmente uniformizados 
pelo Manual de Redação da Presidência da República 
no chamado “padrão ofício” são o memorando, o 
aviso e o ofício. 

 

 

 

12. A redação oficial é elaborada sempre em nome do 
serviço público e sempre em atendimento ao 
interesse geral dos cidadãos. Sendo assim, os 
assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem 
ser tratados de outra forma que não a estritamente 
impessoal. 

 

Com relação a comunicações oficiais e padrão ofício, 
julgue o item a seguir, com base no Manual de 
Redação da Presidência da República. 

Brasília, X de novembro de 20XX. 

 
Assunto: Convite para cerimônia de posse do 
presidente do Superior Tribunal Militar 

 
Senhor Juiz-Auditor titular da 12.ª Circunscrição 
Judiciária Militar, 

 
Convido-o para a cerimônia de posse do presidente 
do Superior Tribunal Militar, a realizar-se na sede do 
órgão, em Brasília, no dia 1.º de março de 20XX. 

 
Por favor, confirme sua presença até o dia 1.º de 
fevereiro de 20XX. 

13. Caso o documento hipotético em questão tenha 
sido enviado por um servidor ocupante de cargo no 
nível de assessoria, o fecho deverá ser 
“Respeitosamente,”. 

 

Com base na informação acima e no que ensina o 
Manual de Redação da Presidência da República 
(MRPR), julgue os itens 14 e 15: 

XXXXX n.º 134/2014/GR 

Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 

A Vossa Excelência o Senhor 
Antonio Carlos Gustavo 
Ministro da Educação 
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Ministério da Educação 
Esplanada dos Ministérios 
70.160-900 – Brasília.DF 

14. Em obediência aos preceitos do MRPR, o 
pronome de tratamento no endereçamento – Vossa 
Excelência — deveria ser substituído por Sua 
Excelência. 

 

15. Caso o expediente exemplificado fosse 
endereçado a um militar de baixa patente ou a um 
servidor público estatutário (civil) que não seja 
Ministro nem ocupe altos cargos políticos ou eletivos, 
o pronome usado no endereçamento seria “A Sua 
Senhoria o Senhor”. 

 

UM CRIADO trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, 
enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a 
bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os 
metais que amava de coração; não gostava de bronze, mas 
o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço, e assim 
se explica este par de figuras que aqui está na sala, um 
Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, 
escolheria a bandeja – primor de prataria, execução fina e 
acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol; e 
não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de 
Cristiano; por mais que lhe dissesse que estava 
acostumado aos seus crioulos de Minas, e não queria 
línguas estrangeiras em casa, o amigo Palha insistiu, 
demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. 
Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria 
pôr na sala, como um pedaço da província, nem o pôde 
deixar na cozinha, onde reinava um francês, foi degradado 
a outros serviços. 

- Quincas Borba está muito impaciente? perguntou Rubião 
bebendo o último golo de café, e lançando um último olhar 
à bandeja. 

-Me parece que sim. 

- Lá vou soltá-lo. 

Não foi. Deixou-se ficar, algum tempo, a olhar para os 
móveis. Vendo as pequenas gravuras inglesas, que 
pendiam da parede por cima dos dois bronzes, Rubião 
pensou na bela Sofia, mulher do Palha, deu alguns passos, 
e foi sentar-se no puff, ao centro da sala, olhando para 
longe... 

 

"Foi ela que me recomendou aqueles dois quadrinhos, 
quando andávamos, os três, a ver coisas para comprar. 
Estava tão bonita! Mas o que eu mais gosto dela são os 
ombros, que vi no baile do coronel. Que ombros! Parecem 
de cera; tão lisos, tão brancos! Os braços também; oh! os 
braços! Que bem feitos!" 

Rubião suspirou, cruzou as pernas, e bateu com as borlas 
do chambre sobre os joelhos. Sentia que não era 
inteiramente feliz; mas sentia também que não estava 
longe a felicidade completa. Recompunha de cabeça uns 
modos, uns olhos, uns requebros sem explicação, a não ser 
esta, que ela o amava, e que o amava muito. Não era velho, 
ia fazer quarenta e um anos, e, rigorosamente, parecia 
menos. Esta observação foi acompanhada de um gesto; 
passou a mão pelo queixo barbeado todos os dias, coisa 
que não fazia dantes, por economia e desnecessidade. Um 
simples professor! Usava costeletas, (mais tarde deixou 
crescer a barba toda) – tão macias, que dava gosto passar 
os dedos por elas. E recordava assim o primeiro encontro, 
na estação de Vassouras, onde Sofia e o marido entraram 
no trem da estrada de ferro, no mesmo carro em que ele 
descia de Minas; foi ali que achou aquele par de olhos 
viçosos, que pareciam repetir a exortação do profeta. 
Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Não trazia 
ideias adequadas ao convite, é verdade; vinha com a 
herança na cabeça, o testamento, o inventário, coisas que é 
preciso explicar primeiro, a fim de entender o presente e o 
futuro. Deixemos Rubião na sala de Botafogo, batendo com 
os adornos do roupão nos joelhos, e cuidando na bela 
Sofia. Vem comigo, leitor; vamos vê-lo, meses antes, à 
cabeceira do Quincas Borba. 

Assis, Machado de. Quincas Borba. In: Obra Completa. vol. 
I, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994 (com adaptações). 

16. A correção e o sentido original do texto seriam 
mantidos se o trecho “Rubião pegou na xícara e, 
enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente 
mirando a bandeja, que era de prata lavrada” (1º 
parágrafo) fosse assim reescrito: Rubião pegou na 
xícara e ia disfarçadamente mirando a bandeja, que 
era de prata lavrada, enquanto lhe deitava açúcar  

 

17. A correção gramatical e o sentido seriam 
mantidos, caso o trecho “Tivesse, porém, de escolher, 
escolheria a bandeja – primor de prataria, execução 
fina e acabada”, no primeiro parágrafo, fosse assim 
reescrito: “Caso tenha de escolher, contudo, 
escolheria a bandeja, que é um primor de prataria, 
execução fina e acabada”. 
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18. O trecho “mas sentia também que não estava 
longe a felicidade completa.” (7º parágrafo) poderia 
ser reescrito, sem prejuízo à correção gramatical, da 
seguinte forma: todavia, também sentia que  não 
estava longe da felicidade completa.  

 

19. No primeiro quadrinho, o período “Aqui diz que a 
TV é um veículo de cultura” poderia ser reescrito, na 
forma de discurso direto, da seguinte maneira: Aqui 
diz: “a TV é um veículo de cultura”. 

 

20. No último quadrinho a fala da personagem 
Mafalda reproduz uma linguagem mais próxima do 
cotidiano, mais coloquial. Se reescrevermos essa fala, 
adequando-a à norma padrão da língua portuguesa e 
mantendo a correspondência entre os tempos 
verbais, teremos: “Se eu fosse a cultura, saltaria do 
veículo e iria a pé”. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Jhoni Zini 

21. Mesmo com a informatização dos processos, 
ainda é grande o volume de papéis consumidos nas 
instituições públicas, o que demanda grandes 
espaços para seu armazenamento. Por exemplo, uma 
caixa na forma de um paralelepípedo retângulo 
medindo 31 cm de largura, 25 cm de altura e 42 cm 
de comprimento armazena 10 resmas de papel A4. 
Nesse caso, para armazenar 2500 dessas caixas em 
um contêiner, é necessário que a capacidade desse 
contêiner seja de superior a 80m3 

 

 

22. Em um supermercado, são encontradas duas 
marcas de molho de tomate, X e Y, cujas embalagens 
são cilindros circulares retos. O raio da base da 
embalagem da marca X é o dobro do raio da base da 
embalagem da marca Y; a altura da embalagem da 
marca X é a metade da altura da embalagem da 
marca Y. Uma lata de molho de tomate da marca X 
custa R$ 4,00 e uma lata da marca Y custa R$ 2,00. As 
figuras a seguir ilustram a situação descrita. 

  

 

Se ambos os produtos tiverem qualidades 
semelhantes, então, considerando-se a relação entre 
preço e capacidade de cada lata, será mais vantajoso 
para o comprador adquirir o molho de tomate da 
marca X 

 

23. Em um supermercado, são encontradas duas 
marcas de molho de tomate, X e Y, cujas embalagens 
são cilindros circulares retos. O raio da base da 
embalagem da marca X é o dobro do raio da base da 
embalagem da marca Y; a altura da embalagem da 
marca X é a metade da altura da embalagem da 
marca Y. Uma lata de molho de tomate da marca X 
custa R$ 4,00 e uma lata da marca Y custa R$ 2,00. As 
figuras a seguir ilustram a situação descrita. 
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Se o valor de d for 6 cm  e o valor de h for 10 cm, 
então o valor a capacidade da embalagem da marca X 
será inferior a 1L. 

 

24. Em um supermercado, são encontradas duas 
marcas de molho de tomate, X e Y, cujas embalagens 
são cilindros circulares retos. O raio da base da 
embalagem da marca X é o dobro do raio da base da 
embalagem da marca Y; a altura da embalagem da 
marca X é a metade da altura da embalagem da 
marca Y. Uma lata de molho de tomate da marca X 
custa R$ 4,00 e uma lata da marca Y custa R$ 2,00. As 
figuras a seguir ilustram a situação descrita. 

  

 

Se o valor de d for 6 cm  e o valor de h for 10 cm, 
então o valor o volume da embalagem da marca y 
será igual a 180 π cm3 

 

 

 

25. O tanque para água de um veículo de combate a 
incêndio tem a forma de um paralelepípedo 
retângulo e está completamente cheio. No combate a 
um incêndio, gastou-se 1/4 de sua capacidade. No 
combate a um segundo incêndio, gastou-se 5/6 do 
que sobrou. Nesse caso, depois de extintos os dois 
incêndios, restou, no tanque, água até uma altura 
superior a 1/10 da altura original. 

 

26. Se as dimensões do tanque fossem 12m, 2m e 1m, 
então, nesse caso, depois de extintos os dois 
incêndios, sobrariam ainda no tanque mais de 2500L. 

 

27. A caixa d’água de um hospital tem a forma de um 
cilindro circular reto com 12 metros de altura e 
capacidade para 36000 litros de água. Considere que 
essa caixa d’água, completamente vazia, foi enchida à 
vazão constante e, 120 minutos depois de iniciado o 
enchimento, a água atingiu a altura de 3 metros. Com 
base nessas informações e supondo que nenhuma 
torneira abastecida pela caixa seja aberta durante o 
processo de enchimento, julgue o item a seguir. 

 Após os 120 minutos havia na caixa menos de 
10.000 L. 

 

28. A caixa d’água de um hospital tem a forma de um 
cilindro circular reto com 12 metros de altura e 
capacidade para 36000 litros de água. Considere que 
essa caixa d’água, completamente vazia, foi enchida à 
vazão constante e, 120 minutos depois de iniciado o 
enchimento, a água atingiu a altura de 3 metros. Com 
base nessas informações e supondo que nenhuma 
torneira abastecida pela caixa seja aberta durante o 
processo de enchimento, julgue o item a seguir. 

A vazão em que a caixa foi enchida foi de 1,25L por 
segundo. 
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INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

Sobre ações maliciosas e controle de segurança 
dessas operações, avalie as assertivas abaixo. 
29. Dentre os programas maliciosos existentes, que 
seguem os conceitos e características similares de 
práticas no mundo natural, podemos citar o 
Ransomware, que é considerado um sequestrador, 
pois pode restringir o acesso a arquivos, pastas, 
aplicativos, unidades de armazenamento inteiras ou 
até mesmo impedir o uso do sistema operacional. 
Além disso, para poder liberar estes recursos, 
mensagens exigindo pagamentos (resgates) são 
exibidas na tela do usuário. 
 
Acerca de administração de sistemas Windows e 
noções de redes Internet, julgue os itens a seguir. 
30. No Windows, ao se clicar a opção Esvaziar 
Lixeira, os arquivos são enviados para uma área de 
transferência, onde permanecerão por tempo 
definido pelo usuário, para que possam ser 
recuperados em caso de necessidade. 
 
31. A Internet atual é composta de muitas LANs e 
WANs ligadas por dispositivos de conexão e 
comutação. 
 
Sobre controle e operações de Big Data e IoT, analise 
as assertivas abaixo. 
32. A estruturação da bigdata é formada pela 
variabilidade dos dados existentes, sendo impossível 
classificá-los para utilização em tomadas de decisões 
 
33. Operações de negócios ajustadas pela 
transformação digital descartam totalmente 
atividades humanas nas organizações. 
 
Em relação a computação em nuvem, Cloud 
Computing, julgue os próximos itens. 
34. No modelo de serviço PaaS em cloud computing, 
o cliente tem controle remoto dos recursos de rede e 
segurança, dos servidores, dos sistemas operacionais, 
das áreas de armazenamento, das aplicações 
disponibilizadas e das configurações de hospedagem 
das aplicações. 
 

FÍSICA 
Vinícius Silva 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 35 E 36. 

O sistema de airbag de um carro é formado por um 
sensor de aceleração, uma bolsa inflável e outros 
acessórios secundários. O sensor, ao detectar uma 
grande desaceleração, faz a bolsa inflar rapidamente, 
protegendo, assim, o motorista. Considere uma 
situação em que um carro, inicialmente a 90km/h, é 
dirigido por um motorista de massa 80kg. Esse carro 
sofre uma colisão frontal. Ao término da interação do 
motorista com o airbag, o motorista está em repouso. 
Despreze o intervalo de tempo para a bolsa inflar. 
 
35. A quantidade de movimento do motorista 
mantém-se constante durante a colisão. 
 
36. Considerando que o tempo de colisão entre o 
motorista e o airbag foi de 0,5s; o módulo da força 
resultante média exercida pelo airbag sobre o 
motorista é superior ao peso de uma pessoa de 
150kg. (considere g = 10m/s2) 
 
37. O trabalho realizado por essa força resultante 
sobre o motorista durante a colisão, em módulo, é 
igual a 25kJ. 
 
38. O airbag atua aumentando o tempo de 
desaceleração do motorista.  
 
39. Analise o gráfico que mostra a variação da 
velocidade escalar em função do tempo, de um 
automóvel de massa 1.200kg que se desloca em uma 
pista retilínea horizontal. 
 

 
 
A intensidade média da força resultante sobre esse 
automóvel, no intervalo de tempo entre zero e quatro 
segundos, é de 3kN.  
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40. Observe no gráfico a variação, em newtons, da 
intensidade da força F  aplicada pelos motores de um 
veículo em seus primeiros 9 s  de deslocamento. 

 

 
 
Nesse contexto, a intensidade do impulso da força, 
em N s,  equivale a 3,6 x 104. 
 

ÉTICA E CIDADANIA 
Tiago Zanolla 

A respeito de ética e cidadania, julgue os itens a 
seguir: 

41. A atitude de ceder o lugar a uma pessoa idosa na 
fila de uma instituição constitui um exemplo de 
comportamento relacionado à cidadania. 

 

42. A efetivação da cidadania e a consciência coletiva 
da cidadania são indicadores do desenvolvimento 
moral de uma sociedade, mas não tem relação com a 
ética. 

 

43.  O conhecimento dos direitos pelos indivíduos de 
uma sociedade configura um dos elementos 
indispensáveis para o exercício da cidadania. 

 

44.  A cidadania expressa um conjunto de direitos 
que dá à pessoa a possibilidade de participar 
ativamente da vida e do governo de seu povo.  

 

45. Como cidadão e integrante da sociedade, a 
posição que ocupa o servidor público justifica sua 
missão em favor do bem comum. 

 

GEOPOLÍTICA 
Leandro Signori 

Com relação à integração do Brasil ao processo de 
internacionalização da economia, julgue os itens a 
seguir. 

 

46. O Brasil possui um papel na Nova Divisão 
Internacional do Trabalho caracterizado pela 
produção de commodities e de bens industrializados 
de alto valor agregado. 

 

47. As grandes corporações multinacionais 
constituem, atualmente, um dos mais importantes 
agentes da reorganização do espaço capitalista no 
território brasileiro, exercendo papel principal nas 
políticas públicas de melhorias da estrutura urbana e 
da qualidade de vida. 

 

48. Por se caracterizar como um país de exportações 
de matérias-primas e produtos semimanufaturados e 
com baixo grau de industrialização, conhecimento e 
tecnologia agregados aos produtos, o Brasil 
apresenta poucos reflexos da globalização. 

 

Entre agosto de 2019 e julho de 2020, a área 
desmatada na Amazônia foi de 11.088 km², de acordo 
com números oficiais do governo federal divulgados 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).  

De acordo com o Inpe, trata-se de um aumento de 
9,5% em relação ao período anterior (agosto de 2018 
a julho de 2019), que registrou 10.129 km² de área 
desmatada. 

Quatro estados respondem por 80% da floresta 
derrubada. Com 5.191 km² de área desmatada, o Pará 
teve a maior participação, concentrando quase 
metade do desmatamento na atual temporada. Mato 
Grosso, Amazonas e Rondônia ultrapassaram os mil 
km² de desmatamento e foram, nesta ordem, os 
estados que mais contribuíram com o aumento da 
taxa de desmate depois do Pará. 
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A respeito da questão ambiental no Brasil, julgue os 
itens a seguir: 

49. A destruição da Floresta Amazônica está 
relacionada a um modelo de desenvolvimento 
econômico baseado na produção de matérias-primas, 
marcado pela concentração fundiária, por 
monoculturas agrícolas e pelo extrativismo mineral. 

 

50. Devido à intensa devastação da grande extensão 
de florestas litorâneas do país, conhecida como Mata 
Atlântica, esse ambiente natural está hoje reduzido a 
pequenos fragmentos de sua área original que 
continua sendo pressionado pela expansão das áreas 
urbanas e da agropecuária. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
Roberto Witte e Ena Smith 

Covid 19 coronavirus: Eight border checkpoints up 
and running as Auckland begins lockdown 

 

Motorists are being warned to expect long delays as 
police man highway checkpoints around Auckland's 
perimeter to enforce ramped up travel restrictions. 

Big queues are now forming around Mercer heading 
south with traffic gridlocked along the Waikato 
Expressway almost back to Pokeno. 

While police say there are no significant wait times at 
checkponits, TimeSaver Traffic reports the Mercer road 
block is by far the region's biggest chokepoint leading to a 
long queue of traffic.” 

Eight checkpoints on the outskirts of Auckland will be 
stopping vehicles and questioning drivers, ensuring there 
is no non-essential movement through the region. 

The New Zealand Transport Agency Waka Kotahi is 
warning people crossing the borders that they will have to 
wait. 

"Please expect delays at State Highway police 
checkpoints operating 24/7 both north and south of 
Auckland every day until alert levels change. 

Police say they will be highly visible across the region 
to provide reassurance and to educate people and ensure 
they are aware of the restrictions in place. 

"In Auckland, we will continue be visible and provide 
assurance to the community, and to checkpoints around 
the region's Super City boundaries." 

People are being advised to check whether they are 
eligible to travel between different areas of the country. 

People are being told to apply for an official business 
travel document. 

"Exemptions will be limited to critical activity only. 
Requests will need to meet criteria and many requests will 
not be approved," the website advises. 

For those wanting to travel across the border on a 
personal matter, the form will be processed by the 
Ministry of Health. 

 

https://www.nzherald.co.nz/nz/covid-19-coronavirus-
eight-border-checkpoints-up-and-running-as-auckland-

begins-snap-lockdown/6JKIZVM3BEFGMIXNXGEKFHRBYU/ 

  

Considering the text above, judge the following items.  

  

 

51. According to the text, the police and TimeSaver 
Traffic have quite different opinions concerning the 
time motorists spend at checkpoints. 

 

52. It is possible to infer that so as to travel on 
business freely, people need a particular sort of 
document.  

 

53. The pronoun “they” (par 8) refers to the police.  

 

54. The words “checkpoint” (par 1) and “chokepoint” 
(par 3) express similar ideas and the word “queues” 
(par 2) could be replaced by “lines”.  

 

55. As a whole, the text deals with the measures 
taken by the police in order to help drivers to drive 
more safely. 

 

  

https://www.nzherald.co.nz/nz/covid-19-coronavirus-eight-border-checkpoints-up-and-running-as-auckland-begins-snap-lockdown/6JKIZVM3BEFGMIXNXGEKFHRBYU/
https://www.nzherald.co.nz/nz/covid-19-coronavirus-eight-border-checkpoints-up-and-running-as-auckland-begins-snap-lockdown/6JKIZVM3BEFGMIXNXGEKFHRBYU/
https://www.nzherald.co.nz/nz/covid-19-coronavirus-eight-border-checkpoints-up-and-running-as-auckland-begins-snap-lockdown/6JKIZVM3BEFGMIXNXGEKFHRBYU/
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LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 

Adinoél Sebastião 

 

La llave de metal, ¿en peligro de extinción? 

Desde tiempos faraónicos, la gente utiliza llaves para 
asegurar sus pertenencias. La llave de metal ha 
demostrado ser extremadamente resistente, pero a 
medida que los dispositivos de llaves electrónicas se 
vuelven más y más populares, ¿tienen las humildes llaves 
de metal los días contados? 

Esta semana salió a la luz un problema con los autos de la 
marca Range Rover: parece que sus vehículos con 
arranque sin llave son atractivos para los criminales y se 
han vuelto difíciles de asegurar en la ciudad de Londres.  

Si se logra entrar en uno de esos carros es posible copiar 
su código de encendido sin llave utilizando un aparato que 
se vende por internet. 

A primera vista, este problema parece resultado del afán 
de querer sustituir un objeto de confianza y eficacia 
probadas por un sistema de alta tecnología que todavía no 
ha sido puesto a prueba. 

Pero los problemas de Range Rover son solo "dificultades 
iniciales", según Matthew Avery, director de investigación 
de Thatcham, una empresa de seguridad que pone a 
prueba automóviles de acuerdo a los estándares europeos.  

Fonte: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/10/141031_t
ecnologia_fin_llave_tradicional_obsoleto_ig (adaptado) 

 

Juzgue los ítems siguientes de acuerdo con el texto de 
arriba. 

 

51. El texto declara enfáticamente que las llaves de 
metal están en sus últimos días. 

 

52. El texto menciona un coche que se inicia sin una 
llave de metal. 

 

 

 

53. El último párrafo del texto comienza con una 
conjunción adversativa. 

 

54. El título del texto es una frase afirmativa. 

 

55. En el texto la palabra "solo" se puede traducir al 
portugués como "só". 

 

 

 

  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/10/141031_tecnologia_fin_llave_tradicional_obsoleto_ig
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/10/141031_tecnologia_fin_llave_tradicional_obsoleto_ig
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 
Marcos Girão 

Julgue os itens subsecutivos, relativos à Lei nº 
9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), já 
considerando as mudanças promovidas pela Lei nº 
14.071/20, quando for o caso. 

56. Conceitua-se como área de espera é a área 
delimitada por 2 (duas) linhas de retenção, destinada 
à espera de motocicletas, motonetas, ciclomotores e 
bicicletas motorizadas, junto à aproximação 
semafórica, imediatamente à frente da linha de 
retenção dos demais veículos. 

 

57. Quando dirigir veículo sem usar lentes corretoras 
de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese 
física ou as adaptações do veículo, impostas por 
ocasião da concessão ou da renovação da licença para 
conduzir, o condutor terá a sua CNH suspensa e 
deverá participar de curso de reciclagem.  

 

58. Situação hipotética. Hércules Quasímodo, após 
adquirir seu veículo novo, se esqueceu de efetuar o 
registro do veículo no prazo de trinta dias, junto ao 
órgão executivo de trânsito do seu Estado. Assertiva. 
O Sr. Quasímodo infelizmente cometeu uma infração 
cuja natureza prevê multa no valor de R$ 130,16 
(cento e trinta reais e dezesseis centavos).  

 

59. Situação hipotética. Armando Sempre, ao 
conduzir o seu veículo, parou sobre um ciclofaixa, 
prejudicando a circulação de ciclistas naquele trecho. 
Assertiva. O Sr. Sempre cometeu infração de natureza 
gravíssima. 

 

60.  Situação hipotética. Brusili da Silva estava 
trafegando à noite por uma rodovia não iluminada. 
Assertiva. De acordo com o CTB, a conduta correta de 
Brusili seria manter-se próximo à faixa divisória em 
pista única. 

 

 

 

61. Com as recentes mudanças promovidas no CTB, 
ficará a critério dos órgãos executivos de trânsito dos 
Estados ou do Distrito Federal a expedição da 
Carteira Nacional de Habilitação em meio físico e/ou 
digital. Em qualquer desses meios, a CNH deverá ter 
modelo único, atender os pré-requisitos 
estabelecidos no Código, conter fotografia, 
identificação e número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) do condutor, ter fé pública e 
equivaler a documento de identidade em todo o 
território nacional. 

 

62. Situação hipotética. Dois veículos estavam 
transitando por fluxos que se cruzavam e tais fluxos 
não apresentavam qualquer sinalização. Assertiva. 
Acerta quem afirma que terá preferência de 
passagem, no caso de uma rodovia, aquele que 
estiver em uma via perpendicular a ela. 

 

63. Situação hipotética. A condutora Clara-luz da 
Aurora tem 73 anos de idade e é devidamente 
habilitada na categoria que a permite conduzir 
veículos de transporte coletivo de passageiros. 
Assertiva. A Sra. da Aurora não precisará mais ser 
submetida a novo exame toxicológico a cada período 
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir da obtenção 
ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Ela 
deverá comprovar resultado negativo nesse exame 
apenas nas suas próximas renovações da CNH, ou 
seja, a cada 3 (três) anos. 

 

64. A penalidade de suspensão do direito de dirigir 
será imposta sempre que o infrator atingir, no 
período de 12 (doze) meses, a contagem de limite de 
20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) pontos. Para 
qualquer desses casos, os prazos para aplicação da 
penalidade de suspensão do direito de dirigir são de 
6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência 
no período de 12 (doze) meses pelos mesmos 
motivos, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos. 
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65. Situação hipotética. O PRF Geraldo Email 
presenciou um acidente de trânsito e estava 
precisando de ajuda para prestar socorro a uma das 
vítimas. A condutora Edna Boa Sorte estava 
transitando bem próximo ao local do acidente com 
seu veículo, quando foi solicitada pelo PRF Email a 
ajudá-lo na prestação do socorro. Edna Boa Sorte 
recusou-se a fazê-lo, acelerando a marcha do seu 
veículo para ir embora. Assertiva. A Sr. Boa Sorte não 
cometeu crime de trânsito, mas incorreu em infração 
cuja natureza enseja no cômputo de 5 (cinco) pontos 
na habilitação.  

 

66. Quando houver mudança de categoria ou for 
transferida a propriedade do veículo, será 
obrigatório recadastramento do chassi e do motor. 

 

Julgue os itens 67 e 68 de acordo com o que versa a 
Lei nº 14.071/20 sobre a nova composição do 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN): 

67. No que tange à composição do CONTRAN, 
segundo os moldes da Lei nº 14.071/20, é correto 
afirmar que nem não são todos os Ministros de 
Estado que deverão indicar suplente que seja 
servidor de nível hierárquico igual ou superior ao 
nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS. 

 

68. O CONTRAN é composto, dentre outros, pelo 
Ministro de Estado da Educação, Ministro de Estado 
do Meio Ambiente e Ministro de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  O quórum de 
votação e de aprovação no Contran é o de maioria 
absoluta e compete ao Ministro de Estado da 
Infraestrutura atuar como Secretário-Executivo do 
Contran. 

 

69. Situação Hipotética. Em consulta ao Prof. Girão, o 
aluno Jacinto Phadigas questionou de quem era a 
competência de fiscalização e de controle do 
processo de formação, de aperfeiçoamento, de 
reciclagem e de suspensão de condutores, de  

 

expedição e de cassação da Licença de Aprendizagem, 
Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de 
Habilitação. O ilustre professor o respondeu que  tal 
atribuição é compete aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição. Assertiva. O Professor Girão, que se só 
quer ser o Bunitão das Tapioca quando o assunto é 
CTB, errou em sua afirmação e acabou prejudicando 
o aprendizado do aluno. 

 

70. O condutor que se utilize de veículo para a 
prática do crime de receptação, caso condenado por 
esse crime 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 dois meses a cinco anos.  

 

71. 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. 

 

Julgue os próximos itens relativos à Resolução 
CONTRAN nº 92/1999. 

72. Na ação de fiscalização do tacógrafo, o agente 
deverá, dentre outros procedimentos, verificar e 
inspecionar se o condutor dispõe de disco ou fita 
diagrama reserva para manter o funcionamento do 
registrador instantâneo e inalterável de velocidade e 
tempo até o final da operação do veículo. 

 

73. 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. 
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Julgue os itens a seguir de acordo com a Resolução 
CONTRAN nº 210/06. 

74. Situação hipotética. Considere os veículos A, B e 
C, todos de transporte de passageiros e não 
articulados. O veículo A  tem motor central, o veículo 
B motor dianteiro e o veículo C, motor traseiro. O 
veículo A tem balanço traseiro correspondente a 68% 
da diferença entre seus eixos; o veículo B, com 
balanço traseiro de 71% da distância entre seus 
eixos; e o veículo C com balanço traseiro 
correspondente a 59% da distância entre os seus 
eixos. Assertiva. Apenas um dos veículos citados tem 
balanço traseiro com dimensão irregular quanto ao 
que estabelece a Resolução CONTRAN nº 210/06. 

 

Julgue os itens 75 a 77 de acordo com a Resolução 
CONTRAN nº 810/2020. 

75. Para uma caminhonete com estrutura em 
monobloco ser classificada com dano da categoria 
"grande monta", faz-se necessário que, no Relatório 
de Avarias preenchido por um agente da autoridade 
de trânsito, o total de itens assinalados na coluna 
"SIM" somados aos da coluna "NA" seja superior a 6 
(seis) itens. Ainda que isso aconteça, para que seja 
classificado também como veículo irrecuperável, 
outros requisitos precisam ser cumpridos. 

 

76. É possível às seguradoras e aos proprietários dos 
veículos não segurados transferir a propriedade do 
veículo classificado com danos de média monta para 
empresas ou entidades privadas cuja atividade 
principal seja a compra e venda de veículos 
sinistrados. Para tanto exige-se a apresentação do 
CRV, com a Autorização para Transferência de 
Propriedade de Veículo (ATPV) devidamente 
preenchida, sendo vedada a circulação do veículo em 
vias terrestres. 

 

77. O desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano 
de média monta, com a emissão de novos Certificado 
de Registro de Veículos (CRV) e Certificado de 
Licenciamento Anual (CLA), poderá ser realizado 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do  

 

Estado ou do Distrito Federal de domicílio ou 
residência do proprietário. 

 

Julgue os itens 78 e 79, tendo em vista o disposto na 
Resolução CONTRAN nº 735/2018. 

78.  É possível haver dispensa  de  Autorização 
Especial  de  Trânsito – AET para as Combinações  de  
Transporte  de  Veículos – CTV  e  as Combinações de 
Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas – CTVP 
com altura entre 4,71 m  (quatro  metros  e  setenta  e  
um  centímetros)  e  4,95  m  (quatro  metros  e  
noventa  e  cinco centímetros)  que  atendam  aos  
limites  de  largura  e  comprimento  previstos  na  
citada Resolução. No entanto, tal possibilidade ficará  
a critério dos órgãos e entidades executivos 
rodoviários da União, dos  Estados,  do  Distrito  
Federal  e  dos  Municípios, que deverão decidir a 
respeito.  

 

79.   O  trânsito   de   Combinações   para   Transporte   
de   Veículos – CTV e   de Combinações  de  
Transporte  de  Veículos  e  Cargas  Paletizadas – 
CTVP  de  que  trata  esta Resolução será do 
amanhecer ao pôr do sol, e sua velocidade máxima de 
80 km/h. No entanto, será  admitido  o  trânsito  
noturno  de qualquer CTV ou CTVP que  apresente  
comprimento superior  a  19,80  m  (dezenove  
metros  e  oitenta  centímetros)  nas  vias  com  pista  
dupla  e  duplo  sentido  de  circulação,  dotadas  de  
separadores  físicos,  que possuam duas ou mais 
faixas de circulação no mesmo sentido. 

 

Analise os item a seguir e julgue-o segundo o que 
dispõe a Resolução CONTRAN nº 253/07. 

80. A medição da transmitância luminosa das áreas 
envidraçadas de veículos deverá ser efetuada por 
meio de instrumento denominado Medidor de 
Transmitância Luminosa, o instrumento de medição 
destinado a medir, em valores nominais absolutos, a 
transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e 
outros materiais simples ou compostos. 
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81. Observe o veículo da figura a seguir. 

O veículo acima é do tipo boiadeiro articulado, mais 
conhecido como Romeu e Julieta. Tendo em vista as 
disposições emanadas pela Resolução CONTRAN nº 
211/06, é correto afirmar que só será permitida a 
concessão de Autorização Especial de Trânsito (AET) 
para esse veículo, se seu comprimento não extrapolar 
os 19,80m. 

 

Tendo em vista o disposto na Resolução CONTRAN nº 
290/08, julgue o item subsecutivo. 

82. Para efeito de registro, licenciamento e 
circulação, todos os veículos de tração, de carga e os 
de transporte coletivo de passageiros deverão ter 
indicação de suas características registradas para 
obtenção do CAT - Certificado de Adequação à 
Legislação de Trânsito. 

 

83. No contexto do Plano Nacional de Redução de 
Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), 
estabelecido no Anexo I da Resolução nº 740/18, a 
Polícia Rodoviária Federal analisa seus dados de 
acidentes por meio de ferramenta de inteligência de 
negócios integrada aos sistemas operacionais de 
atendimento de acidentes de trânsito. Tal ferramenta 
é o Sistema de Informações Gerenciais (SIGER) o qual 
permite inúmeras análises e direciona os esforços do 
órgão na prevenção de acidentes. 

 

84. Segundo versa a Resolução CONTRAN nº 809/20, 
quando ambos, proprietário vendedor e comprador, 
possuírem os requisitos necessários para assinatura 
eletrônica da ATPV-e, o preenchimento e a assinatura 
poderão ocorrer nos sistemas do órgão máximo 
executivo de trânsito da União ou dos órgãos ou 
entidades executivos de trânsito dos Estados e do  

 

Distrito Federal que disponibilizarem essa 
funcionalidade. Nesse caso, a assinatura eletrônica da 
ATPV-e pelo novo proprietário caracterizará a 
comunicação de venda eletrônica do veículo. 

 

85. Observe a figura a seguir. 

 

 

Com base na Resolução CONTRAN nº 806/20, é 
correto afirmar que a mensagem acima é a da 
Campanha Educativa de Trânsito de 2021, e que a 
ação de fazer campanhas para incentivar todos os 
condutores a respeitarem o pedestre e do mesmo 
modo, fazer com que todos os pedestres procurem 
sempre a faixa para atravessá-la, não é uma das 
planejadas para execução durante o mês de setembro 
do presente ano no contexto do tema “Pedestres e 
ciclistas: o que pode e o que não pode!”. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Thállius Moraes 

Considerando as disposições previstas na Lei 
8.112/90, que trata do regime jurídico único dos 
servidores públicos civis federais, e os 
entendimentos jurisprudenciais aplicáveis, 
analise as próximas assertivas. 
86. A independência existente entre as esferas 
administrativa e criminal não permite que a 
efetivação de penalidade de demissão imposta em 
processo administrativo disciplinar ocorra 
anteriormente ao trânsito em julgado da ação 
penal. 
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87. Existindo previsão em edital, a fase de provas 
e a fase de títulos terão natureza classificatória e 
eliminatória. 
 
Acerca das regras doutrinárias e jurisprudenciais 
dos poderes da Administração Pública, da prática, 
controle e responsabilização por seus atos 
administrativos, considere as próximas 
assertivas.  
88. O atributo da autoexecutoriedade caracteriza-
se pela obrigação de os administrados 
observarem os comandos emitidos por atos 
emanados com base no poder de polícia, 
independentemente de sua anuência. 
 
89. A teoria dos motivos determinantes também 
será aplicada aos atos discricionários cuja 
motivação, embora dispensada pelo ordenamento 
jurídico, tenha sido espontaneamente 
apresentada. 
 
90. A vedação ao controle judicial do mérito dos 
atos administrativos não impede que o Poder 
Judiciário avalie o mal uso da discricionariedade 
do administrador, em casos de violação do 
princípio da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 
 
91. Situação hipotética: Um policial, durante uma 
abordagem, disparou, acidentalmente, sua arma 
de fogo, ferindo um transeunte. Assertiva: O 
dever estatal de indenizar o transeunte ferido 
independe da demonstração de dolo ou de culpa 
do policial responsável pelo disparo. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Emerson Bruno 

92. A segurança viária compreende a educação, a 

engenharia e a fiscalização de trânsito, vetores que 

asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana 

eficiente. 

 

93. A competência da PRF, instituição permanente, 

organizada e mantida pela União, inclui o 

patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias 

federais. 

 

 

94. De acordo com a Constituição Federal de 1988 
(CF), é atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, 
entre outras funções, a de polícia judiciária. 

 

95. O meio ambiente é bem de uso especial, que a 
administração pública pode utilizar para a realização 
de suas atividades e a consecução de seus fins. 

 

96. A comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes é considerada entidade familiar. 

 

97. A remoção dos grupos indígenas de suas terras é 
proibida pela Constituição Federal, exceto em caso de 
catástrofe ou epidemia que ponha em risco a 
população indígena, ou ainda no interesse da 
soberania do País, desde que, em todos os casos, haja 
referendo do Congresso Nacional. 

 

 

DIREITO PENAL 
Antônio Pequeno 

98. Acerca dos crimes contra a pessoa, julgue o item 

seguinte. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Carlos e Carla, por enfrentarem grave crise conjugal, 
resolveram matar-se, instigando-se mutuamente. 
Conforme o combinado, João desfechou um tiro de 
revólver contra Maria e, em seguida, outro contra si 
próprio. Maria veio a falecer; João, apesar do tiro, 
sobreviveu. 

Nessa situação, Carlos responderá pelo crime de 
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. 

 

99. Situação hipotética: Um homem, em 31/12/2018, 
por volta das cinco horas da madrugada, com a 
intenção de obter vantagem pecuniária, explodiu um 
caixa eletrônico situado em um posto de 
combustível.  

Assertiva: De acordo com o STJ, ele responderá 
criminalmente por furto qualificado em concurso 
formal impróprio com o crime de explosão majorada. 
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100. Tanto ao agente, maior e capaz, que praticar o 
crime de estupro coletivo quanto ao agente, maior e 
capaz, que praticar o crime de estupro corretivo será 
aplicada a mesma majorante de pena in abstrato. 

 

101. Acerca dos crimes contra a incolumidade 

pública, julgue o item que se segue. 

Em se tratando dos crimes de incêndio e 
desabamento, só é admitida a modalidade dolosa. 

 

102. Considerando a jurisprudência do STJ e do STF e 
a legislação a respeito de crimes contra a fé pública, 
julgue o item abaixo. 

Utilização de papel-moeda grosseiramente falsificado 
configura crime de moeda falsa; admite-se, no 
entanto, a aplicação do princípio da insignificância 
caso sejam grosseiramente falsificadas cédulas de 
pequeno valor. 

 

103. No que se refere aos crimes em espécie, julgue o 

item que se segue. 

O agente que se tenha apropriado de valor inferior a 
um salário mínimo ao praticar o crime de peculato 
poderá ser beneficiado, pelo juiz, com a aplicação do 
princípio da insignificância. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Priscila Silveira 

104. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão 
determinada no mandado de prisão registrado no 
Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da 
competência territorial do juiz que o expediu. Porém, 
se o réu, sendo perseguido, passar ao território de 
outro município ou comarca, o executor não poderá 
efetuar a sua prisão, devendo ser o fato comunicado à 
autoridade local para que prossiga na diligência. 

  

 

 

105. No flagrante presumido, ficto ou assimilado, o 
agente é preso logo depois de cometer a infração, 
com instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele o autor da infração penal. 
Nesse caso, a lei exige que haja perseguição, ocasião 
em que a pessoa é encontrada logo depois da prática 
do ilícito com coisas que traduzam um veemente 
indício da autoria ou participação no crime.  

 

106. O flagrante esperado ocorre quando alguém 
(particular ou autoridade policial), de forma 
insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o 
objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo 
em que adota todas as providências para que o delito 
não se consume. Como adverte a doutrina, nessa 
hipótese de flagrante, o suposto autor do delito não 
passa de um protagonista inconsciente, cooperando 
para a ardilosa averiguação da autoria de crimes 
anteriores, ou da simulação da exterioridade de um 
crime. 

 

107. Acerca da disciplina sobre prisão em flagrante, 
analise o item a seguir.  Da lavratura do auto de 
prisão em flagrante deverá constar a informação 
sobre a existência de filhos, respectivas idades e se 
possuem alguma deficiência e o nome e o contato de 
eventual responsável pelos cuidados dos filhos, 
indicado pela pessoa presa. E, em até 24 (vinte e 
quatro) horas após a realização da prisão, será 
encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em 
flagrante e, caso o autuado não informe o nome de 
seu advogado, cópia integral para a Defensoria 
Pública e ao Ministério Público. 

 

108. Sobre a prisão em flagrante julgue o item 
subsequente. A falta de testemunhas da infração não 
impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse 
caso, com o condutor deverão assinar o auto pelo 
menos duas pessoas que tenham testemunhado a 
apresentação do preso à autoridade. E em caso de 
recusa do acusado a assinar o auto de prisão em 
flagrante por não saber ou não puder fazê-lo, o 
documento será assinado por duas testemunhas que  
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Ihe tenham ouvido a leitura na presença do acusado e 
do condutor. 

 

109. Segundo determina o Código de Processo Penal, 
logo que tiver conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local 
dos fatos, providenciando para que não se alterem o 
estado e conservação das coisas, até a chegada da 
imprensa, bem como apreender os objetos que 
tiverem relação com o fato, após liberados pelos 
peritos criminais, e colher todas as provas que 
servirem para o esclarecimento do fato e suas 
circunstâncias.  

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
Alexandre Herculano 

110. Julgue o item abaixo com base na lei 9.605/98 e 
nas principais jurisprudências. 

São circunstâncias, entre outras que atenuam a pena: 
o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 
e a colaboração com os agentes encarregados da 
vigilância e do controle ambiental. 

 

111. Julgue o item abaixo com base na lei 8.072/90 e 
nas principais jurisprudências. 

Os crimes hediondos são considerados ainda que não 
sejam consumados, ou seja, podem ser considerados 
hediondos os crimes na forma tentada. Assim, a 
tentativa de furto qualificado seria punida pela dos 
crimes hediondos. 

 

112. Julgue o item abaixo com base na lei 12.037/09 
e nas principais jurisprudências. 

Embora apresentado documento de identificação, 
poderá ocorrer identificação criminal quando o 
documento apresentado for insuficiente para 
identificar cabalmente o indiciado. 

 

 

113. Julgue o item abaixo com base no Decreto nº 
1.655, de 1995 e demais normas sobre as 
competências da PRF.  

O documento de identidade funcional dos servidores 
da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu 
portador franco acesso aos locais sob fiscalização do 
órgão, assegurando-lhes, quando em serviço, 
prioridade em todos os tipos de transporte e 
comunicação. 

 

114. Julgue o item abaixo com base na lei 12.850/13 
e nas principais jurisprudências. 

Considera-se organização criminosa a associação de 
4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem econômica, mediante a 
prática de infrações penais cujas penas máximas 
sejam superiores a 4 anos. 

 

115. Julgue o item abaixo com base na lei 13.869/19 
e nas principais jurisprudências. 

Cabe Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, pois 
será admitida ação privada se a ação penal pública 
não for intentada no prazo legal. Podendo gerar a 
chamada decência imprópria.  

 
 

DIREITOS HUMANOS 
Ricardo Torques 

Com base na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) de 1948 e o posicionamento 
doutrinário, julgue os itens abaixo sobre os direitos 
humanos: 

116. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
assegura o direito à propriedade, só ou em sociedade 
com terceiros, vedando, inclusive, a sua privação 
arbitrária. 
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117. De acordo com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à 
instrução gratuita em todos os graus, sendo 
obrigatória a instrução nos graus elementares e 
fundamentais. 

 

Considerando as disposições da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San 
José da Costa Rica), julgue os itens abaixo. 

118. O direito à vida deve ser protegido pela lei e, 
geralmente, desde o momento da concepção. Embora 
dedique especial amparo a tal direito, a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos não veda a pena 
de morte. 

 

119. Os indivíduos que ainda estão sendo 
processados devem ser mantidos, obrigatoriamente, 
em espaço distinto daqueles que já foram 
condenados. 

 

120. A Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos prevê a realização da audiência de 
custódia, embora não defina o prazo de apresentação 
do indivíduo à autoridade judiciária. 
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Preencha o Gabarito! 
 

 
http://bit.ly/Simulado-PRF-28-02 

 

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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