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Olá, 

Esse simulado foi montado para que você possa testar os seus conhecimentos para a prova da 

Polícia Rodoviária Federal. São 60 questões e elas foram tiradas de edições anteriores da 

banca Funcab, realizadora atual do concurso, portanto tem grandes chances de caírem 

questões parecidas na prova que você irá fazer. 

Dicas para um bom aproveitamento do simulado: 

1) Reserve um horário que você realmente tenha disponibilidade para sentar e resolver o 

simulado. Lembre-se de ser um local em que ninguém vá te atrapalhar, afinal a ideia é 

você simular o dia da prova. 

2) Desligue celular, tablete, computador, enfim, qualquer aparelho que possa tirar sua 

concentração. 

3) Já deixe separado um lápis, uma borracha e água, é muito importante beber líquido 

durante a prova 

4) Marque a hora que você começar e a hora que terminar. Saiba quanto tempo você 

levou para fazer as 60 questões. Isso é importante para você saber quanto tempo leva 

pra fazer cada questão. 

5) O gabarito está no final do simulado. Ao terminar confira as questões para saber 

quantas você acertou. Após isso, reveja as questões erradas, e confira o porque você 

errou. Anote o conteúdo e lembre-se de revisar nos seus estudos para não errar 

novamente durante a prova. 

6) O ideal é fazer mais de 85% dessa prova. 

Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo nosso email contato@eloconcursos.com.br ou 

rodrigo@eloconcursos.com.br 

Bons estudos! 

 

Att, 

Rodrigo Schluchting 

Diretor Elo Concursos 
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1) O fragmento transcrito que possui um exemplo de 
onomatopeia é: 
 
 a) “– Émesmo? – respondeu ele. – Pentium II?” 
 b) “Mas tudo durou pouco, porque um certo escritor 
amigomeume telefonou.” 
 c) “–Clic – fiz eu do outro lado.” 
 d) “– E como você fica aí, dando risada?” 
 e) “Bobagem, como logo se veria.” 
 
2) Em todas as frases abaixo o termo destacado foi usado 
corretamente com valor anafórico, EXCETO: 
 
 a) “Digo ISSO porque, com seu equipamento obsoleto [...]” 
 b) “– Você é um bom escritor, pode crer, digo ISTO com 
sinceridade.” 
 c) “Era dos mais modernos em existência, NO QUAL me 
viciei [...]” 
 d) “ [ . . . ] ESSE equipamento seu es tará completamente 
obsoleto.” 
 e) “Entre todo mundo QUE eu conheço [...]” 
 

 
 
3) Pelas características funcionais e organizacionais, o texto 
2 pode ser classificado como: 
 a) narração descritiva. 
 b) epistolar subjetivo. 
 c) descrição científica. 
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 d) argumentação opinativa. 
 e) relato histórico. 
 
4)A divisão silábica está correta em: 
 
 a) o-bser-var 
 b) har-mo-nio-as 
 c) er-ro-ne-a-men-te 
 d) es-tran-ha-mos 
 e) au-xi-lia-mos 
 
5) A palavra, cuja acentuação gráfica obedece à regra 

diferente das demais, é: 

 

 a) insuportável. 

 b) hierárquicas. 

 c) máximo. 

 d) árvores. 

 e) súbita. 

 

6) Assinale a alternativa em que a grafia de todas as 

palavras está correta. 

 

 a) excessão - consciência - púdico - fragelo. 

 b) enchente - rúbrica -monge - ascensão. 

 c) esplêndido - detenção - imprecindível - piscina. 

 d) concessão -marron - pichação - ascensão. 

 e) canjica - tigela - regimento - necessidade. 

 

7) Assinale a alternativa que completa, correta e 

respectivamente, as lacunas da frase abaixo. 

 

Na fazenda ____ que cheguei e que percorri ____ cavalo, vi 

plantações abandonadas ____ pragas. 

 

 a) a - a - às 

 b) a - à - às 

 c) à - à - as  

 d) a - à - as 

 e) à - a – as 

 

8) Dentre as propostas de substituição do complemento de 

“condenados” – em “estamos condenados à brevidade, à 

transitoriedade” (§ 2) – aquela em que se mantém o acento 

grave no “a” é: 

 

 a) a uma existência em que tudo é breve e transitório. 

 b) a viver um tempo em que tudo é breve e transitório. 

 c) a experiência de uma vida em que tudo é breve e 

transitório. 

 d) a essa vida em que tudo é breve e transitório. 

 e) a toda uma vida em que tudo é breve e transitório. 

 

9) O termo em destaque é adjunto adverbial de 

intensidade em: 

 

 a) pode aprender e assimilar MUITA coisa  

 b) enfrentamos MUITAS novidades  

 c) precisa de um parceiro com MUITO caráter  

 d) não gostam de mulheres MUITO inteligentes  

 e) assumimos MUITO conflito e confusão  

 

10) O adjetivo em destaque é predicativo do objeto direto – 

como em: “Achei-a bonita” – na seguinte alternativa: 

 a) No meu encontro com altas executivas, aquele incidente 

acabou SIMBÓLICO 

 b) Conheço mulheres altamente CAPACITADAS, com bons 

cargos e salários invejáveis  

 c) os homens não gostam de mulheres muito 

INTELIGENTES  

 d) Nem sempre temos como deixar as crianças bem 

ATENDIDAS  

 e) se antes omarido chegava CANSADO 

 

11) Conhecendo a regência do verbo CONFIAR, percebe-se 

que, ao redigir o período abaixo, o autor optou pela 

omissão da preposição:  

 

“Nosso futuro é a aglomeração urbana e as sociedades se 

dividem entre as que se preparam – conscientemente ou 

não – para um mundo desigual e apertado e as que confiam 

que as cidadelas resistirão às hordas sem espaço.” 

 

 a) a 

 b) com 

 c) de 

 d) para 

 e) em 

 

12) Apenas uma das opções abaixo está correta quanto à 

concordância nominal. Aponte-a. 

 

 a) O Brasil apresenta bastante problemas sociais. 

 b) A situação ficou meia complicada depois das mudanças. 

 c) É necessário segurança para se viver bem. 

 d) Esses cidadãos estão quite com suas obrigações. 

 e) Os soldados permaneceram alertas durante a 

manifestação. 

 

13) A alternativa que transcreve uma frase do texto em que 

foi feita uma construção INADEQUADA, quanto à 

concordância, é: 

 

 a) “(...) Eu sei que era você; devagarzinho, sem a gente 

sentir... Agora está aí, né?... Tá vendo o resultado?” 

 b) “(...) – Uai, essa que você pegou estava vivinha na hora 

que eu cheguei, e você ainda esqueceu o tanque cheio 

d'água(...)” 

 c) “(...) Eu soquei a ponta da faca naquelas coisas que faz o 

peixe nadar, sabe? Pois acredita que ela ainda ficou 

mexendo?(...)” 

 d) “(...) Aí eu peguei o cabo da faca e esmaguei a cabeça 

dele, e foi aí que ele morreu.(...)” 

 e) “(...) Quando eu cheguei, ela estava toda folgada, 

nadando. Você não está acreditando? Juro. Ela estava toda 

folgada, nadando.(...)” 

 

14) Fernando, Bruno, Gilberto, Sérgio e Cláudio são agentes 

administrativos da SUDECO e vão dividir, no setor onde 

trabalham não necessariamente nessa ordem, as tarefas de 

arquivamento, atendimento ao público, controle de 

materiais, avaliações de documentos e conferência. Para 

ser justo com todos, o chefe do setor fez um sorteio 
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aleatório para definir uma única tarefa para cada um dos 

cinco agentes administrativos. Na hora do almoço, os cinco 

agentes administrativos fizeram as seguintes previsões a 

respeito do sorteio: 

 

– Fernando disse: “Acho que eu farei a conferências, Bruno 

fará os arquivamento Sérgio fará o atendimento ao público 

e Cláud fará avaliações de documentos.”  

 

– Bruno disse: “Acho que Fernando fará avaliaçõe de 

documentos ou fará atendimento ao público.”  

 

– Gilberto disse: “Acho que Sérgio fará a conferências ou 

fará controle demateriais.”  

 

– Sérgio disse: “Acho que farei avaliações d documentos.”  

 

– Cláudio disse: “Acho que o atendimento a público será 

feito pormimou por Bruno.” 

 

Considerando que, na hora do resultado, todos haviam 

errado todas as previsões, é correto afirmar que as tarefas 

sorteadas para Fernando, Bruno, Gilberto e Sérgio foram, 

respectivamente: 

 

 a) controle de materiais, atendimento ao público, 

avaliações de documentos e arquivamento. 

 b) controle de materiais, avaliações de documentos, 

conferências e arquivamento. 

 c) arquivamento, atendimento ao público, conferências e 

avaliações de documentos. 

 d) controle de materiais, avaliações de documentos, 

atendimento ao público e arquivamento. 

 e) arquivamento, atendimento ao público, controle de 

materiais e avaliações de documentos. 

 

15) Partindo das premissas:  

 

• Todo agente administrativo é concursado.  

• Todo agente administrativo tem Ensino Médio completo.  

• Reinaldo é concursado.  

• Vanessa é administradora.  

 

Pode-se concluir que: 

 

 a) Reinaldo é agente administrativo 

 b) Vanessa é concursada. 

 c) Reinaldo é engenheiro 

 d) Há pessoas com Ensino Médio completo que são 

concursadas 

 e) Vanessa e Reinaldo são colegas de trabalho. 

 

16) Dizer que “Augusto é agente administrativo ou Simone 

não é supervisora” é logicamente equivalente a dizer que: 

 

 a) Augusto não é agente administrativo e Simone é 

supervisora 

 b) Se Simone é supervisora, então Augusto é agente 

administrativo. 

 c) Se Augusto não é agente administrativo, então Simone é 

supervisora 

 d) Se Augusto é agente administrativo, então Simone não é 

supervisora 

 e) Augusto é agente administrativo se e somente se 

Simone não é supervisora 

 

17) Indique a alternativa que corresponde a um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil que, 

segundo a Constituição Federal de 1988, representa um 

status e se apresenta, simultaneamente, como objeto e um 

direito fundamental das pessoas. 

 

 a) A soberania. 

 b) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

 c) A dignidade da pessoa humana 

 d) A cidadania. 

 e) O pluralismo político 

 

18) No que diz a Constituição Federal de 1988, a respeito 

daAdministração Pública, é correto afirmar que: 

 

 a) as funções de confiança serão exercidas exclusivamente 

por servidores investidos em cargos em comissão. 

 b) só poderá ser aberto um novo concurso, quando o 

concurso anterior estiver com prazo de validade expirado. 

 c) o servidor público somente perderá o cargo em virtude 

de sentença judicial transitada em julgado. 

 d) é vedada a contratação por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público. 

 e) se extinto o cargo, o servidor estável ficará em 

disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo 

de serviço, até ser aproveitado em outro cargo 

 

19) Quais são os orçamentos compreendidos na Lei 

Orçamentária Anual que têm entre suas funções a de 

reduzir desigualdades inter-regionais, segundo o critério 

populacional? 

 

 a) Fiscal e de investimento. 

 b) Fiscal e especial. 

 c) Da seguridade social e de investimento. 

 d) Fiscal e da seguridade social. 

 e) De investimento e de capital. 

 

20) A Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legal idade, 

impessoal idade, moral idade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

 

 a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

somente aos brasileiros natos ou naturalizados que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

 b) A investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração. 

 c) O prazo de validade do concurso público será de até 

quatro anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
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 d) Durante o prazo prorrogável previsto no edital de 

convocação, aquele aprovado em concurso público de 

provas ou de provas e títulos será convocado sem 

prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 

emprego, na carreira. 

 e) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 

nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 

lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

 

21) É uma das atribuições do poder hierárquico: 

 

 a) aplicar penalidades funcionais a seus agentes. 

 b) apurar cometimento de ilícitos administrativos pelos 

seus agentes. 

 c) chamar a si funções originalmente atribuídas a um 

subordinado. 

 d) explicar a lei para sua correta execução 

 e) condicionar e restringir o uso e gozo de bens em 

benefício da coletividade. 

 

22) Em relação aos Princípios do Direito Administrativo, 

assinale a alternativa correta. 

 

 a) O princípio da legalidade a que está submetida a 

Administração Pública, significa que os agentes públicos 

podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. 

 b) O princípio da impessoalidade, apesar de não estar 

previsto expressamente na Constituição Federal, rege de 

forma relativa a atividade administrativa estatal 

 c) Decorre do princípio da autotutela o poder da 

Administração de anular, de ofício, os seus atos ilegais. 

 d) Os princípios da conveniência e oportunidade regem 

todos os atos administrativos 

 e) O administrador público, na edição de seus atos, não 

está submetido ao princípio da razoabilidade. 

 

23) No que se refere à regulamentação normativa acerca 

da Administração Direta e Indireta, assinale a alternativa 

correta. 

 

 a) A Administração Direta caracteriza-se pela 

descentralização, fenômeno através do qual os seus órgãos 

adquirem personalidade jurídica autônoma 

 b) As empresas públicas e as sociedades de economia 

mista integram a Administração Indireta. 

 c) Os órgãos que compõem a Administração Indireta, uma 

vez criados, desvinculam-se totalmente do Ente Público que 

as criou. 

 d) As sociedades de economia mista podem ser criadas por 

ato do Poder local, independentemente de previsão legal 

autorizadora 

 e) As autarquias integram a Administração Direta e não 

precisam ser criadas por lei. 

 

24) É uma das atribuições do poder hierárquico: 

 

 a) aplicar penalidades funcionais a seus agentes. 

 b) apurar cometimento de ilícitos administrativos pelos 

seus agentes. 

 c) chamar a si funções originalmente atribuídas a um 

subordinado. 

 d) explicar a lei para sua correta execução 

 e) condicionar e restringir o uso e gozo de bens em 

benefício da coletividade. 

 

25) Roberto, servidor público lotado na Superintendência 

de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, costuma 

chegar atrasado ao trabalho. Assinale a alternativa que 

contenha o dever que Roberto está desrespeitando, ao 

chegar atrasado ao trabalho, como servidor público. 

 

 a) Manter conduta compatível com a moralidade pública 

 b) Cumprir as ordens superiores, exceto as 

manifestamente ilegais. 

 c) Ser leal a instituição que servir. 

 d) Ser assíduo e pontual ao serviço. 

 e) Observar as normas legais. 

 

26) As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 

serão, via de regra, precedidas de: 

 

 a) aprovação pelo Poder Legislativo 

 b) parecer favorável do Ministério Público. 

 c) licitação. 

 d) aprovação do Tribunal de Contas da União. 

 e) análise do Poder Judiciário 

 

27) De acordo com a Lei nº 8.666/1993, especificamente 

em seu artigo 6º, “toda atividade destinada a obter 

determinada uti l idade de interesse para a Administração” 

é considerada: 

 

 a) serviço 

 b) obra. 

 c) compra. 

 d) execução direta. 

 e) execução indireta. 

 

28) Em relação aos Servidores Públicos da União, segundo a 

Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta. 

 

 a) Um dos requisitos básicos para a investidura em cargo 

público é possuir nacionalidade brasileira ou estrangeira. 

 b) Não é necessário, para investidura em cargo público, 

estar quite comas obrigações eleitorais. 

 c) Um dos requisitos básicos para a investidura em cargo 

público é possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos. 

 d) A investidura em cargo público ocorre com a aprovação 

no concurso público respectivo 

 e) É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor empossado 

em cargo público entrar em exercício, contados da data da 

posse. 

 

29) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o 

cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio 

probatório por quantos meses? 
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 a) 6 (seis). 

 b) 12 (doze). 

 c) 18 (dezoito). 

 d) 24 (vinte e quatro). 

 e) 30 (trinta) 

30) “É a situação de direito ou de fato que determina ou 

autoriza a realização do ato administrativo.” Das 

alternativas a seguir, assinale a que corresponde à 

definição apresentada. 

 

 a) Forma. 

 b) Motivo 

 c) Finalidade. 

 d) Competência. 

 e) Objeto. 

 

31) Considere os nomes a seguir: 

 

1. Alberto Soares Júnior 

2. João Castelo Branco  

3. Everaldo Santo Cristo 

4. Dr. Alexandre Silva 

5. Maria Cardoso Silva 

 

O nome arquivado corretamente, segundo o método 

alfabético, é: 

    a) Júnior, Alberto Soares 

    b) Branco, João Castelo 

    c) Santo Cristo, Everaldo 

    d) Silva, Dr.Alexandre 

    e) Cardoso Silva, Maria 

 

32) Entre as rotinas que envolvem o arquivamento de um 

documento na fase corrente, assinale a que tem como 

procedimento a leitura do último despacho, verificando se 

o documento destina-se ao arquivamento ou se deverá 

obedecer a uma outra rotina de trâmite. 

 

    a) Inspeção. 

    b) Ordenação. 

    c) Empréstimo. 

    d) Consulta. 

    e) Codificação. 

 

33) É o conjunto organizado de documentos produzidos ou 

recebidos pela instituição ao longo de suas atividades, com 

a finalidade de organizá-los e facilitar- lhes o acesso. 

 

    a) Biblioteca. 

    b) Informação. 

    c) Arquivo. 

    d) Museu. 

    e) Depósito. 

 

34) A organização de arquivos, como de qualquer outro 

setor de uma instituição, pressupõe o desenvolvimento de 

várias etapas de trabalho. NÃO se caracteriza como uma 

das etapas da organização de arquivos: 

 

    a) levantamento de dados 

    b) conhecimento de pessoas. 

    c) análise dos dados coletados. 

    d) planejamento. 

    e) implantação e acompanhamento. 

 

 

 

35) Toda fonte de luz, seja ela natural ou artificial, emite 

radiação nociva aos materiais de acervos, provocando 

consideráveis danos em função da oxidação por ela 

ocasionada. São medidas preventivas, que devem ser 

adotadas para proteção dos acervos, COM EXCEÇÃO DE: 

 

    a) não expor um objeto valioso por tempo prolongado. 

    b) proteger objetos com filtros especiais. 

    c) não colocar lâmpadas no interior das vitrines. 

    d) manter nível de intensidade da luz o mais forte 

possível. 

    e) utilizar vitrines que não danifiquem os documentos. 

 

36) O sistema direto de arquivamento consiste na busca 

direta ao local de guarda do documento, sem o auxílio de 

índice ou quaisquer outros instrumentos de pesquisa. São 

métodos utilizados nesse sistema de arquivamento: 

 

    a) numérico e cronológico. 

    b) duplex e decimal. 

    c) demográfico e numérico. 

    d) cronológico e decimal. 

    e) alfabético e geográfico. 

 

37) Em aplicativos para criação e edição de planilhas 

eletrônicas, B2 representa: 

 

    a) uma tecla de atalho. 

    b) uma fórmula. 

    c) uma célula. 

    d) uma coluna 

    e) uma linha. 

 

38) A web contém milhões de sites e bilhões de páginas. 

Estas páginas são conectadas através de: 

 

    a) tabelas. 

    b) portas USB. 

    c) guias. 

    d) hyperlinks. 

    e) URLs 

 

39) Sobre cópia de arquivos, somente NÃO é possível 

copiar um arquivo para: 

 

    a) um http. 

    b) um local da rede 

    c) um dispositivo USB 

    d) área de trabalho do Windows 

    e) uma pasta. 

 

40) Considere que o espaçamento entre linhas de um 

parágrafo num documento criado no Microsoft Office Word 
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2007 seja “1,5 linha”. Isso significa que o espaçamento 

entre as linhas do parágrafo é: 

 

    a) 1,5 pontos. 

    b) uma vez e meia maior que o espaçamento de linha 

simples. 

    c) uma vez e meia menor que o espaçamento de linha 

simples. 

    d) pelo menos 1,5 pontos. 

    e) até 1,5 pontos. 

 

41) No Microsoft Office Word 2007, há três recursos que 

alteram o texto enquanto alguém digita: 

 

    a) AutoFormatação, AutoCorreção e AutoCompletar. 

    b) AutoFormatação, Correção Ortográfica e Ajuste. 

    c) AutoCorreção, DigitaçãoDinâmica e Ajuste. 

    d) AutoCompletar,DigitaçãoRápida e Ajuste. 

    e) AutoFormatação,Ajuste e AutoCompletar. 

 

42) Considerando os padrões de funcionamento adotados 

pelos principais aplicativos de correio eletrônico existentes 

no mercado, é correto afirmar que: 

 

    a) mensagens não lidas são destacadas na lista de 

mensagens coma cor de fonte azul. 

    b) um ou mais arquivos podem ser anexados a um e-mail, 

ainda que o formato da mensagem seja “texto sem 

formatação”. 

    c) o duplo-clique exclui a mensagem selecionada. 

    d) destinatários em cópia oculta são conhecidos somente 

por quem o enviou e pelo destinatário principal. 

    e) destinatários em cópia oculta não possuem privilégio 

para reencaminhar uma mensagem. 

 

43) Para acessar as informações disponíveis na Internet, é 

indispensável o uso de: 

 

    a) uma fibra ótica. 

    b) um framework. 

    c) um firewall. 

    d) um browser. 

    e) uma ferramenta de busca. 

 

44) Considerando os padrões de funcionamento adotados 

pelos principais navegadores da Internet existentes no 

mercado, é correto afirmar: 

 

    a) A tecla F5 abre uma nova guia. 

    b) A Home Page corresponde à página inicial de um site. 

    c) O recurso “Favoritos” lista as últimas páginas 

acessadas. 

    d) A navegação entre sites somente pode ser feita 

abrindo uma nova janela. 

    e) Ao digitar um texto na Barra de Endereços, o 

navegador utilizará o provedor de pesquisa padrão para 

realizar a pesquisa. 

 

45) Existem diversas formas de infecção de um computador 

por códigos maliciosos, EXCETO: 

 

    a) pela exploração de vulnerabilidades existentes nos 

programas instalados. 

    b) pela autoexecução de mídias removíveis infectadas, 

como . 

    c) pelo acesso a páginas maliciosas, utilizando 

navegadores vulneráveis. 

    d) pela ação direta de atacantes que incluem arquivos 

contendo códigos maliciosos 

    e) pela utilização de firewalls 

 

46) 1. Conforme estabelece a Constituição Federal, as 

funções de polícia judiciária e de preservação da ordem 

pública cabem, respectivamente 

 

a) à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros.  

b) à Polícia Militar e às Polícias Civis.  

c) às Polícias Civis e à Polícia Militar.  

d) às Polícias Civis e às Guardas Municipais.  

e) à Polícia Federal e às Guardas Municipais.  

 

47) 2. A Constituição Federal de 1988 trata da segurança 

como direito fundamental (art. 5o, caput e art. 6o, caput) e 

da segurança pública como dever do Estado (art. 144), que 

deve garantir a preservação da ordem pública e da  

incolumidade das pessoas e do patrimônio. Especifica 

órgãos responsáveis atribuindo-lhes competências próprias 

e vinculação diferenciada aos entes componentes da 

federação. Nesse arranjo  

 

a) as altas taxas de criminalidade apontam para a 

necessidade do uso intensivo e extensivo das forças 

militares como instrumento governamental privilegiado de 

intervenção no meio urbano. Dessa forma, constitucionais 

as políticas públicas municipais de uso de policiais militares 

para fiscalização do comércio ambulante informal.  

b) não há competências estanques e isoladas não havendo 

impedimento constitucional para que todos os entes da  

federação trabalhem no sentido de garantir a segurança 

das pessoas estabelecendo políticas de segurança pública  

numa sociedade em que a violência e a insegurança são 

avassaladoras.  

c) as competências são meramente indicativas nada 

impedindo que outras sejam acrescidas por legislação  

infraconstitucional. Assim, não há que se falar em 

inconstitucionalidade de guarda municipal que tenha por 

atribuição garantir a incolumidade dos munícipes.  

d) compete às polícias militares a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública, às polícias civis, as funções 

de polícia judiciária e a apuração das infrações penais e às 

guardas municipais a proteção dos bens, serviços e 

instalações dos municípios.  

e) a atribuição de atividades de policiamento ostensivo e de 

preservação da ordem pública às Forças Armadas, com a  

possibilidade de revistar pessoas, veículos, embarcações e 

detenção de indivíduos suspeitos em áreas de fronteira não  

podem ser consideradas inconstitucionais diante do efetivo 

absolutamente insuficiente da polícia federal.  

 

48) Segundo a Constituição Federal e a propósito da 

atuação das polícias militares, é correto afirmar que  
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a) incumbe-lhes a polícia judiciária.  

b) subordinam-se ao Presidente da República.  

c) são forças auxiliares e de reserva do Exército.  

d) respondem pelo patrulhamento ostensivo das ferrovias 

federais.  

  

49) Órgão permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se na forma da lei, ao  

patrulhamento ostensivo das rodovias.  

 

a) Policia Ferroviária Federal.  

b) Policia Militar.  

c) Policia Federal.  

d) Policia Rodoviaria Federal.  

e) Policia Civil.  

 

50) De acordo com o Art. 144 da Constituição Federal, a 

segurança pública é uma obrigação do Estado, porém 

direito e responsabilidade de todos. Ela deve ser exercida 

para a preservação da ordem pública, da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. Dentre os diversos organismos de 

segurança pública, são responsáveis pela apuração das 

infrações penais de interesse da União e dos entes 

federados, respectivamente,  

 

a) Agência Brasileira de Inteligência e Polícias Civis.  

b) Polícias Civis e Polícias Militares.  

c) Polícias Civis e Força Nacional de Segurança.  

d) Departamento de Policia Federal e Agência Brasileira de 

Inteligência.  

e) Departamento de Polícia Federal e Polícias Civis. 

 

51) 14. Considerando as normas constitucionais a respeito 

da segurança pública é correto dizer que  

 

a) às polícias civis compete a apuração das infrações penais, 

inclusive as militares, entre outras atribuições.  

b) às polícias militares compete a polícia judiciária, entre 

outras atribuições.  

c) as polícias militares e corpos de bombeiros militares são 

forças auxiliares e reserva do Exército.  

d) à polícia federal cabe a repressão ao tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, que não poderá ser exercida 

pelas polícias civis.  

e) cabe à polícia militar exercer as funções de polícia 

marítima, aeroportuária e de fronteira, entre outras 

atribuições.  

 

52) A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 

da ordem pública e da (o)  

 

a) sociedade  

b) desempenho cultural e social  

c) valorização dos profissionais da segurança  

d) integridade das pessoas  

e) incolumidade das pessoas e do patrimônio.  

 

53) São órgãos da segurança pública, exceto:  

 

a) Polícia Federal  

b) Polícia Militar  

c) Guarda Municipal  

d) Polícia Rodoviária Federal  

e) Bombeiros Militares  

  

54) Segundo a CF/88, a Polícia Rodoviária Federal é um 

órgão:  

 

a) Permanente  

b) Transitório  

c) Estratégico  

d) Simples  

e) De Política Judiciária  

  

55) Segundo as legislações, bem como a Constituição 

Federal, a Polícia Rodoviária Federal fará:  

 

a) o patrulhamento ostensivo das rodovias federais  

b) o policiamento nas vias urbanas e rurais  

c) investigações quando solicitado pelo governador de um 

Estado  

d) o policiamento nos estádios brasileiros  

e) o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, e o 

credenciamento dos serviços de escolta 

 

56) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das 

rodovias e estradas federais, EXCETO:  

 

a) Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, no 

âmbito de suas atribuições.  

b) Assegurar a livre circulação nas rodovias federais e 

estaduais  

c) Realizar o patrulhamento ostensivo.  

d) Remoção de veículos.  

e) Escolta de veículos.  

 

57) Segundo o Decreto 6.061/2007, o Ministério da Justiça, 

órgão da administração federal direta, e tem como área  

de competência:  

 

a) os direitos dos índios.  

b) política nacional das bibliotecas.  

c) assistência jurídica, exceto a extrajudicial.  

d) combate contra saúde precária.  

e) defesa dos bens estrangeiros.  

 

58) Segundo o Decreto 6.061/2007, são órgãos de 

assistência direta e imediata ao Ministro de  

Estado, EXCETO:  

 

a) Gabinete  

b) SPOA  

c) Arquivo Nacional  

d) Consultoria Jurídica  

e) Comissão de Anistia  

 

59) Segundo o Decreto nlHl.655/95, a PRF exercerá os 

poderes de autoridade de polícia:  

 

a) de trânsito  

b) de trânsito e judiciária  

http://www.eloconcursos.com.br/
http://www.eloconcursos.com.br/
www.EloConcursos.com.br


Simuladão da PRF 
 

  
Página 8 

 
  

www.EloConcursos.com.br 

c) de trânsito e administrativa  

d) administrativa  

e) judiciária  

 

60) Segundo o Decreto nHH.655/95, a PRF poderá atuar nos 

seguintes crimes, EXCETO:  

 

a) contra o patrimônio  

b) contra o meio ambiente  

c) contra a licitação pública  

d) contra a vida  

e) contra a ecologia 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 

1)C 2)B 3)D 4)C 5)A 6)E 

7)A 8)C 9)D 10)D 11)E 12)C 

13)D 14)D 15)D 16)B 17)D 18)E 

19)A 20)E 21)C 22)C 23)B 24)C 

25)D 26)C 27)A 28)E 29)D 30)B 

31)C 32)A 33)C 34)B 35)D 36)E 

37)C 38)D 39)A 40)B 41)A 42)B 

43)D 44)E 45)E 46)C  47)D 48)C 

49)D 50)E 51)C 52)E 53)C 54)A  

55)E 56)B 57)A 58)C 59)A 60)C 
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