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(  LÍNGUA PORTUGUESA )

Texto 1

Inauguração da Avenida
[ - ]
Já lá se vão cinco dias. E ainda não houve 

aclamações, ainda não houve delírio. O choque foi 
rude demais. Acalma ainda não renasceu.

Mas o que há de mais interessante na vida 
dessa mó de povo que se está comprimindo e 
revoluteando na Avenida, entre a Prainha e o 
Boqueirão, é o tom das conversas, que o ouvido de 
um observador apanha aqui e ali, neste ou naquele 
grupo.

Não falo das conversas da gente culta, dos 
“doutores” que se julgam doutos.

Falo das conversas do povo -  do povo rude, 
que contempla e critica a arquitetura dos prédios: 
“Não gosto deste... Gosto mais daquele... Este é mais 
rico... Aquele tem mais arte... Este é pesado... Aquele 
é mais elegante...”.

Ainda nesta sexta-feira, à noite, entremeti-me 
num grupo e fiquei saboreando uma dessas 
discussões. Os conversadores, à luz rebrilhante do 
gás e da eletricidade, iam apontando os prédios: e -  
cousa consoladora -  eu, que acompanhava com os 
ouvidos e com os olhos a discussão, nem uma só vez 
deixei de concordar com a opinião do grupo. Com um 
instintivo bom gosto subitamente nascido, como por 
um desses milagres a que os teólogos dão o nome de 
“mistérios da Graça revelada” -  aquela simples e rude 
gente, que nunca vira palácios, que nunca recebera a 
noção mais rudimentar da arte da arquitetura, estava 
ali discernindo entre o bom e o mau, e discernindo 
com clarividência e precisão, separando o trigo do 
joio, e distinguindo do vidro ordinário o diamante 
puro.

É que o nosso povo -  nascido e criado neste 
fecundo clima de calor e umidade, que tanto beneficia 
as plantas como os homens -  tem uma inteligência 
nativa, exuberante e pronta, que é feita de 
sobressaltos e relâmpagos, e que apanha e fixa na 
confusão as ideias, como a placa sensibilizada de 
uma máquina fotográfica apanha e fixa, ao clarão 
instantâneo de uma faísca de luz oxídrica, todos os 
objetos mergulhados na penumbra de uma sala...

E, pela Avenida em fora, acotovelando outros 
grupos, fui pensando na revolução moral e intelectual 
que se vai operar na população, em virtude da 
reforma material da cidade.

A melhor educação é a que entra pelos olhos. 
Bastou que, deste solo coberto de baiucas e taperas, 
surgissem alguns palácios, para que imediatamente 
nas almas mais incultas brotasse de súbito a fina flor 
do bom gosto: olhos, que só haviam contemplado até 
então betesgas, compreenderam logo o que é a 
arquitetura. Que não será quando da velha cidade 
colonial, estupidamente conservada até agora como

um pesadelo do passado, apenas restar a 
lembrança?

[...]
E quando cheguei ao Boqueirão do Passeio, 

voltei-me, e contemplei mais uma vez a Avenida, em 
toda sua gloriosa e luminosa extensão. [...]
Gazeta de Notícias - 19 nov.1905. Bilac, Otavo. Vossa Insolência: 
crônicas. São Paulo: Companhia de Letras, 1996, p. 264-267.

Vocabulário:

baiuca: local de última categoria, maífrequentado. 
betesga: rua estreita, sem saída, 
mó: do latim “mole” , multidão; grande quantidade, 
revolutear: agitar-se em várias direções, 
tapera: lugar malconservado e de mau aspecto.

(Questão 01 )  -

Com relação à crônica, é correto afirmar que o autor:

A) entende ser desnecessária a substituição das 
referências à cultura colonial pelo novo modelo de 
progresso do país.

B) deixa espaço para comentários sobre as reais 
condições de vida da população, excluída do 
processo de urbanização.

C) posiciona-se como um transeunte em uma cidade 
que se construía, ditando novos hábitos e 
costumes e, em última análise, um novo modelo 
de civilização.

D) objetiva criar uma paisagem, marcando a 
capacidade do povo impor uma concepção 
estética, deflagrada pela inteligência nativa, 
estimulada pela modernização.

E) descreve os problemas típicos de uma cidade 
cosmopolita, gerando o contraste entre o moderno 
e a barbárie.

(Questão 02 ) -----------------------------------------------------------

Dentre os fragmentos retirados do texto, um destaca 
uma das principais características do leitor na 
recepção do texto narrativo. Identifique-o.

A) “Não falo das conversas da gente culta, dos 
‘doutores’ que se julgam doutos.” (parágrafo 3)

B) “...que o ouvido de um observador apanha aqui e 
ali, neste ou naquele grupo.” (parágrafo 2)

C) “E ainda não houve aclamações, ainda não houve 
delírio.” (parágrafo 1)

D) “ Não gosto deste... Gosto mais daquele... Este é 
mais rico... Aquele tem mais arte... Este é 
pesado... Aquele é mais e le g a n te ...’ .” 
(parágrafo 4)

E) “Ainda nesta sexta-feira, à noite, entremeti-me 
num grupo e fiquei saboreando uma dessas 
discussões.” (parágrafo 5)

©



(Questão 03 ) Texto 2

A crônica “Inauguração da avenida” é entremeada 
pela palavra povo. Sobre esse vocábulo, leia as 
afirmativas.

(> Trata-se de uma generalização para representar 
todo brasileiro, atribuindo-lhe caráter de 
nacionalidade e referência identitária.

II. Nesse caso, o referente é a classe menos 
favorecida, que, na fala do cronista, encontra-se à 
margem das benesses sociais.

III. Refere-se à imagem plural da cidade, 
representando parte significativa da sociedade.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) lie III.

B) III.

C) II.

D) IeIII.

E) I e II.

(Questão 04 )-----------------------------------------------------------

“É que o nosso povo -  nascido e criado neste fecundo 
clima de calor e umidade, que tanto beneficia as 
plantas como os homens -  tem uma inteligência 
nativa, exuberante e pronta...”

Sobre os componentes desse parágrafo 6 do texto, 
assinale a afirmativa correta.
A) As palavras NASCIDO E CRIADO estabelecem 

ideia de continuidade.
B) O primeiro QUE retoma, anaforicamente, a 

expressão NOSSO POVO.
C) COMO tem por antecedentes as palavras POVO e 

CLIMA.
D) nESTE se refere, cataforicamente, à palavra 

CLIMA.
E) A palavra TANTO é uma conjunção que intensifica 

a ideia de calor.

O ciclista

Curvado no guidão lá vai ele numa chispa. Na 
esquina dá com o sinal vermelho e não se perturba -  
levanta voo bem na cara do guarda crucificado. No 
labirinto urbano persegue a morte com o trim-trim da 
campainha: entrega sem derreter sorvete a domicílio.

É a sua lâmpada de Aladino a bicicleta e, ao 
sentar-se no selim, liberta o gênio acorrentado ao 
pedal. Indefeso homem, frágil máquina, arremete 
impávido colosso, desvia de fininho o poste e o 
caminhão; o ciclista por muito favor derrubou o boné.

Atropela gentilmente e, vespa furiosa que 
morde, ei-lo defunto ao perder o ferrão. Guerreiros 
inimigos trituram com chio de pneus o seu diáfano 
esqueleto. Se não se estrebucha ali mesmo, bate o 
pó da roupa e -  uma perna mais curta -  foge por entre 
nuvens, a bicicleta no ombro.

Opõe o peito magro ao para-choque do 
ônibus. Salta a poça d’água no asfalto. Num só corpo, 
touro e toureiro, golpeia ferido o ar nos cornos do 
guidão.

Ao fim do dia, José guarda no canto da casa o 
pássaro de viagem. Enfrenta o sono trim-trim a pé e, 
na primeira esquina, avança pelo céu na contramão, 
trim-trim.
Trevisan, Dalton. In: Bosi, Alfredo (Org.). O conto brasileiro 
contemporâneo. 14" Ed. São Paulo: Cultrix, 1997. p. 189.

(Questão 05  -

Sobre o conto de Dalton Trevisan, leia as afirmativas.

I. O texto constitui um conjunto narrativo de ações 
que remetem ao universo do subemprego, que 
caracteriza a vida de uma parcela pobre que vive 
no “labirinto urbano”.

II. A narrativa possui uma escrita lenta, a linguagem 
indireta, repleta de sugestões e de contextos de 
diferentes culturas.

III. O conto entrecruza, em uma única imagem, a 
figura do homem simples, do trabalhador, do 
esportista e do semideus.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) II e III.

B) I e II.

C) I.

D) le lll.

E) II.

©



A imagem finai do conto, quando a personagem
“avança pelo céu na contramão”, significa que:

A) a ideia de liberdade da dor cotidiana é atingida, 
quando se abre mão de sonhos e se começa a 
vivera realidade imposta pelo trabalho.

B) no sonho, o herói ciclista, assim como no cotidiano 
de trabalho, pode avançarem todas as direções.

C) assim como no sonho, o ciclista, lutando na arena 
contra a fera dos tempos modernos -  o trânsito, 
consegue vencer e avançar livre.

D) o sonho, em contraposição à realidade do mundo 
do trabalho, assume dimensão libertária.

E) a morte é a solução para as injustiças do 
cotidiano, só através dela, avançando para o céu, 
o ciclista consegue transgredir as normas.

(Questão 07 )-----------------------------------------------------------

A passagem do texto que mostra o tratamento dado
ao ciclista no trânsito da cidade grande é:

A) “Guerreiros inimigos trituram com chio de pneus o 
seu diáfano esqueleto.”

B) “Salta a poça d’água no asfalto.”

C) “No labirinto urbano persegue a morte com o 
trim-trim da campainha...”

D) “Na esquina dá com o sinal vermelho e não se 
perturba -  levanta voo bem na cara do guarda 
crucificado.”

E) “Curvado no guidão lá vai ele numa chispa.”

(Questão 08 )-----------------------------------------------------------

O termo destacado está corretamente analisado em:

A) “Guerreiros inimigos trituram COM CHIO DE 
PNEUS...” /complemento nominal.

B) “Na esquina dá COM O SINAL VERMELHO e não 
se perturba...” / objeto indireto.

C) “...desvia DE FININHO o poste e o caminhão...” / 
adjunto adverbial.

D) “...golpeia FERIDO O AR nos cornos do guidão.” / 
adjunto adnominal.

E) “...o ciclista POR MUITO FAVOR derrubou o 
boné.” /aposto.

(Questão 06 )-----------------------------------------------------------

A língua escrita não dispõe dos inumeráveis recursos 
rítmicos e melódicos da língua falada. Para 
reconstituir aproximadamente o movimento vivo da 
elocução oral, serve-se da pontuação.

Nessa perspectiva, assinale a alternativa correta 
quanto à justificativa do uso dos travessões em: 
“É que o nosso povo -  nascido e criado neste fecundo 
clima de calor e umidade, que tanto beneficia as 
plantas como os homens — tem uma inteligência 
nativa...” (texto 1 — § 6)

A) Destacam, enfaticamente, o que representa a 
síntese conclusiva do que se diz anteriormente.

B) Ligam palavras ou grupos de palavras que se 
encadeiam em sintagmas verbais.

C) Delimitam um adendo que se intercala no 
discurso.

D) Indicam a mudança de interlocutor.

E) Introduzem uma seqüência declarativa de sentido 
completo, interrompendo a seqüência frasal.

(Questão 10 )-----------------------------------------------------------

Regência é a relação que se estabelece entre duas 
palavras, por meio da qual uma das palavras se 
subordina à outra, funcionando como seu 
complemento. Essa relação é, geralmente, marcada 
por uma preposição.

Em um dos textos, o autor incorreu, de acordo com a 
norma culta, na construção da frase, em erro na 
escolha da preposição. Aponte-a, dentre as 
alternativas apresentadas.

A) “Não falo das conversas da gente culta...” 
(texto1-§3)

B) “...entrega sem derreter sorvete a domicílio.” 
(texto 2 -  § 1)

C) “ ...liberta o gênio acorrentado ao pedal.” 
(texto 2 -§  2)

D) “E quando cheguei ao Boqueirão do Passeio...” 
(texto1-§9)

E) “Opõe o peito magro ao para-choque do ônibus.” 
(texto 2 -§  4)

(Questão 09 )  -



Sobre a oração destacada em “Não falo das 
conversas da gente culta, dos ‘doutores’ QUE SE 
JULGAM DOUTOS.” (textol -  § 3), é correto afirmar 
que:

A) ocorre no texto sob a forma de um sintagma 
adverbial, no qual a palavra gramatical conjuntiva 
dá a base da oração.

B) a expressão gramatical típica da conseqüência se 
concretiza na conjunção que.

C) combina-se, independente, para expressar um 
ato discursivo diferente do estabelecido pela 
primeira oração.

D) ocorre no texto sob a forma de um sintagma 
adjetivo, conhecido como oração adjetiva, 
delimitando a parte de um conjunto.

E) a unidade subordinada adquire um padrão no qual 
juntam-se as orações para formar um sintagma 
adverbial.

Questão 12^)-----------------------------------------------------------

Tendo em vista o fragmento “Os conversadores, à luz 
rebrilhante do gás e da eletricidade, iam apontando 
os prédios...”, analise as afirmativas a seguir.

I. Usa-se o acento indicativo da crase em À LUZ 
porque se está diante de uma expressão 
adverbial que exige preposição + artigo feminino.

II. A forma verbal IAM APONTANDO pode ser 
substituída, sem prejuízo do entendimento, por 
APONTAM.

III. A palavra GÁS é acentuada por ser oxítona 
terminada em A, seguida de S.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I.

B) III.

C) II.

D) I e II.

E) II e III.

(Questão 11 )-----------------------------------------------------------

(Questão 13 ) -----------------------------------------------------------

É certo que os princípios distinguem-se de valores e
regras. Sobre os princípios e sua função, é correto
afirmar:
A) Nem sempre os princípios devem ser aplicados 

em sua inteireza, pois, em caso de conflito entre 
regra e princípio, as regras predominam, em razão 
de sua superioridade normativa.

B) Os princípios são comandos definitivos que se 
aplicam ou não se aplicam em uma determinada 
situação, segundo um parâmetro de “tudo ou 
nada”.

C) Enquanto as regras são comandos definitivos, os 
princípios são normas de otimização, que 
comportam uma ideia de gradação capaz de 
permitir sua aplicação de forma ponderada.

D) A noção de va lidade  é essencia l ao 
reconhecimento dos princípios porque estes 
devem ser sempre aplicados de modo que seja 
feito o que preveem na íntegra, em todas as 
situações.

E) Os princípios são valores individuais oriundos de 
juízos internos formulados por cada cidadão, 
valores estes que serão tolerados se estiverem de 
acordo com os valores sociais.

(  ÉTICA E CONDUTA PÚBLICA )



(Questão 14 ) (Questão 16 }

O Código de Êtica Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 
n° 1.171/1994) atende à necessidade de criar um 
sistema de princípios e fundamentos deontológicos 
que se caracteriza por:

A) não se confundir com o regime disciplinar do 
servidor público previsto nas leis administrativas, 
fornecendo suporte mora! para a sua correta 
aplicação e cumprimento por todos os servidores.

B) não considerar suficiente a implementação das 
regras deontológicas apenas pelo apelo ao senso 
social e vontade íntima do próprio agente moral, 
de sua conscientização e de sua convicção 
interior.

C) estabelecer o princípio da obrigatoriedade do 
procedimento ético e moral no exercício da função 
pública, garantido pela possibilidade de sua 
imposição por via da coercibilidade jurídica.

D) exigir condutas do mesmo modo que as demais 
leis administrativas, sem apoiar-se apenas no 
sentimento de adesão moral e de convicção 
íntima de cada servidor público.

E) impor, quanto às matérias nele indicadas, um 
rigoroso sistema de sanções preventivas e 
coercitivas, ensejador do respeito ao decoro no 
exercício da função pública.

(Questão 15 )-----------------------------------------------------------

Os deveres dos servidores públicos civis da União, 
estabelecidos pela Lei n° 8.112/1990, estão descritos 
em normas de discriminação de comportamento 
profissional e normas de discriminação de 
comportamento funcional. Como exemplo de 
discriminação de comportamento profissional, 
pode-se citar:
A) levar as irregularidades de que tiver ciência em 

razão do cargo ao conhecimento da autoridade 
competente para apuração.

B) exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.

C) atender com presteza às requisições para a 
defesa da Fazenda Pública.

D) cumprir as ordens superiores, exceto quando 
notoriamente ilegais.

E) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso 
de poder.

As penalidades estabelecidas pela Lei n° 8.112/1990 
apresentam gradação proporcional à gravidade da 
infração cometida. Em conformidade com o disposto 
na lei, está sujeito à pena de suspensão o servidor 
que:

A) ínjustificadamente, recusa-se a atualizar seus 
dados cadastrais quando solicitado.

B) ínjustificadamente, recusa-se a ser submetido a 
inspeção médica determinada pela autoridade 
competente.

C) re tira , sem autorização da autoridade 
competente, documento da repartição.

D) exerce qualquer atividade incompatível com o 
cargo ou função.

E) se vale do cargo para obter vantagens pessoais.

(Questão 17 )-----------------------------------------------------------

Consideradas as penalidades aplicáveis aos 
servidores públicos civis da União e as regras de 
reabilitação, assinale a alternativa correta.

A) Se um policial rodoviário, fora das hipóteses 
legalmente admitidas, encarrega a outra pessoa, 
estranha à repartição, o cumprimento de funções 
que lhe caberiam, estará sujeito à penalidade de 
advertência.

B) Em nenhuma hipótese o julgamento em uma das 
instâncias de responsabilidade (civil, penal e 
administrativa) vincula o resultado do julgamento 
das demais.

C) A penalidade de suspensão de até noventa dias 
será aplicada pelo chefe da repartição a que 
estiver vinculado o servidor público, após o 
indispensável processo administrativo disciplinar.

D) A reabilitação é possível apenas em relação à 
penalidade de advertência, cujo registro será 
cancelado se não houver prática de nova infração 
disciplinar após o decurso de cinco anos de 
efetivo exercício.

E) A figu ração  em contra to  socia l como 
administrador ou gerente não caracteriza violação 
à proibição correspondente se o servidor público 
não atua efetivamente como tal.



(Questão 18 ) (Questão 20 )■

O dever de probidade administrativa deriva de regras 
atinentes ao princípio da moralidade. Neste sentido, 
considerados os dispositivos da Lei n° 8,429/1992 
(Lei de Improbidade Administrativa) e seu sistema de 
responsabilização, é correto afirmar que:

A) a ação de improbidade administrativa poderá ser 
proposta por qualquer pessoa física ou jurídica e 
pelo Ministério Público, tendo como efeitos, se 
julgada procedente, a perda da função pública e 
multa civil.

B) a Lei de Improbidade tem natureza jurídica de lei 
nacional e, conforme entendimento reiterado do 
SuperiorTribunal de Justiça, regula a improbidade 
como ilegalidade tipificada e qualificada pelo 
elemento subjetivo da conduta.

C) o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no 
sentido de que a Lei de Improbidade se aplica a 
todos os agentes políticos mesmo quando a 
conduta for também punida pela Lei dos Crimes 
de Responsabilidade, estabelecendo-se 
intencionalmente uma dupla punição.

D) configuram os denominados atos de improbidade 
administrativa que causam prejuízo ao erário as 
situações que produzem o enriquecimento do 
agente público e lesão financeira aos cofres 
públicos.

E) a ação de improbidade só poderá ser proposta por 
empresas privadas com participação estatal caso 
a participação estatal seja majoritária no capital 
votante, isto é, seja superior a cinqüenta por 
cento.

Considere o conjunto A representado pelo 
diagrama da figura abaixo e o conjunto 
B = (x é natural / x * múltiplo de 3}. Determine o 
conjunto A -B .

A) {1950,1962,1974,1986,1998,2010}

B) {1954,1958,1970,1982,1990,2002,2014}

C) {1950,1958,1974,1982,1998,2010}

D) {1950,1962,1978,1986,1998,2006,2010}

E) {1954,1974,1982,1994,2002,2014}

( RACIOCÍNIO LÓGICO )

(Questão 19 )-----------------------------------------------------------

Uma lanchonete vende empadas de camarão que 
devem conter em seu recheio uma azeitona. Como a 
produção diária dessa empada é muito grande e é 
realizada por apenas uma pessoa, a chance de uma 
empada de camarão ser produzida sem a azeitona 
em seu recheio é de 1%. Um cliente comeu seis 
empadas de camarão. Determine a probabilidade de 
esse cliente ter comido quatro empadas que foram 
produzidas sem a azeitona em seu recheio.

A) (0,147015/1.000)%

B) (0,147015/10.000)%

C) (0,0705672/1.000)%

D) (0,009801/100)%

E) (0,009801/1.000)%



(Questão 21 ) (Questão 23 }

Considere o número representado abaixo, formado 
por dois algarismos não nulos, em que Aéoalgarismo 
das dezenas e 3 é o algarismo das unidades.

A 3
Invertendo-se a ordem dos algarismos, obtém-se o 
número representado a seguir.

3 A
Sabendo-se que a diferença entre o triplo do primeiro 
número representado anteriormente e o dobro do 
número obtido após a inversão dos algarismos é igual 
ao primeiro número acrescido de 54 unidades, 
determine o quádruplo do número de quatro 
algarismos abaixo.

A A A A
A) 26664.

B) 22220.

C) 35552.

D) 39996.

E) 31108.

(Questão 22 )-----------------------------------------------------------

Utilizando como universo o conjunto de letras 
{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q} foi formado 
o conjunto ordenado, representado abaixo, cujos 
elementos são ternos de letras que são obtidos 
seguindo-se um comportamento lógico.

{BFH, CGI, FJM, GLN, ...}

Observando este comportamento determine o 
próximo elemento deste conjunto.

A) JMQ.

B) HMO.

C) HNO.

D) JOQ.

E) LPQ.

Letícia ouviu um barulho vindo do quarto onde 
estavam seus filhos, Beatriz e Rafael. Perguntou o 
que havia acontecido, e a babá, que estava com as 
crianças, respondeu: “Rafael caiu da cama e Beatriz 
não gritou”. Considerando FALSA esta informação, 
pode-se concluir corretamente que:

A) Rafael não caiu da cama e Beatriz gritou.

B) Ou Rafael caiu da cama, ou Beatriz não gritou.

C) Beatriz não gritou e Rafael não caiu da cama.

D) Rafael não caiu da cama ou Beatriz gritou.

E) Beatriz gritou ou Rafael caiu da cama.

(Questão 24 )-----------------------------------------------------------

A sentença “Carlos é policial ou João não é 
advogado” é logicamente equivalente a:

A) Se João é advogado, então Carlos é policial.

B) Carlos não é policial e João é advogado.

C) Se Carlos não é policial, então João é advogado.

D) Carlos é policial se, e somente se, João não é 
advogado.

E) Se Carlos é policial, então João não é advogado.

( NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL )  

(Questão 25 )  -

A Constituição da República Federativa do Brasil 
apresenta metas, programas de ação e objetivos para 
as atividades do Estado nos domínios social e 
econômico, não se contentando em apenas 
disciplinar os aspectos da estrutura do Poder. Diante 
da assertiva, conclui-se que a Constituição brasileira 
pode ser classificada como uma constituição:
A) diagrama.

B) dirigente.

C) garantia.

D) semântica.

E) estatutária



(Questão 26 ) (Questão 27 }

Considerando o tema Direitos Sociais, assinale a
alternativa correta.

A) Segundo a jurisprudência do STF, a estabilidade 
do dirigente sindical, no caso do servidor público, 
estende-se, inclusive, ao cargo em comissão 
eventualmente por ele ocupado à época de sua 
eleição.

B) Embora os Direitos Sociais não estejam 
relacionados especificamente no artigo 5o da 
Constituição, é, em geral, aceito pela doutrina que 
esses direitos integram os chamados direitos 
fundamentais e que não dizem respeito 
exclusivamente àqueles decorrentes do contrato 
de trabalho.

C) Ao sindicato cabe somente a defesa dos direitos e 
interesses coletivos da categoria.

D) Nas empresas com mais de cem empregados, é 
assegurada a eleição de um representante destes 
com a finalidade exclusiva de promover o 
entendimento direto com os empregadores.

E) À luz do princípio da isonomia, adotado pela 
Constituição de 1988, serão incompatíveis com os 
ditames constitucionais preceitos normativos que 
assegurem proteção do mercado de trabalho da 
mulher, mediante incentivos específicos.

Tendo em vista o tema Administração Pública na
Constituição, marque a alternativa correta.

A) Os atos de improbidade administrativa importarão 
a cassação dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 
cabível.

B) As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, em 
qualquer circunstância, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.

C) O servidor que acumulava legitimamente cargos 
públicos quando estava em atividade pode 
acumular também os proventos desses cargos, 
ao deles se aposentar.

D) A União é civilmente responsável por decisão 
judicial cível, proferida por magistrado federal ou 
estadual, que prejudique uma das partes, mesmo 
que o juiz não tenha agido dolosamente.

E) Para estimular a fixação de servidores públicos 
federais em locais com déficit crônico de 
funcionários, a lei pode determinar que cada ano 
de trabalho ali prestado será computado com 
acréscimo de 40% para fins de aposentadoria 
voluntária.

(Questão 28 )-----------------------------------------------------------

Assinale a alternativa correta.

A) A competência para legislar sobre previdência 
social é concorrente da União, dos estados e do 
Distrito Federal.

B) Na Federação brasileira, a União é entidade 
soberana, enquanto os estados membros e o 
Distrito Federal são entidades autônomas.

C) Na repartição de competências na Federação 
brasileira, é competência exclusiva da União a 
preservação da fauna.

D) Afixação do horário bancário para atendimento ao 
público é da competência do Município.

E) Na repartição de competências na Federação 
brasileira, é competência exclusiva da União a 
legislação sobre procedimentos em matéria 
processual.



(Questão 29 ) (Questão 32

Determinado condutor tem seu veículo apreendido e, 
por acreditar que a apreensão é ilegal, ajuíza ação de 
habeas corpus para garantir sua liberdade de 
locomoção. Diante do caso em concreto, qual ação 
constitucional é a mais adequada à tutela do 
interesse em jogo?

A) ação civil pública.

B) ação popular.

C) mandado de injunção.

D) habeas data.

E) mandado de segurança.

(Questão 30 )-----------------------------------------------------------

A partir do texto da Constituição Brasileira, assinale a 
alternativa que consagra órgão que integra o Poder 
Legislativo:

A) Senado Nacional.

B) Assembleia de Vereadores.

C) Conselho da República.

D) Conselho de Defesa Nacional.

E) Câmara Legislativa.

( NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO )

(Questão 31 )-----------------------------------------------------------

Acerca das autarquias, é correto afirmar que:

A) os bens que formam o acervo patrimonial são 
classificados como bens privados e, portanto, 
estão sujeitos às regras da impenhorabilidade,
im prescritib ilidade, ina lienabilidade e a
impossibilidade de oneração, não podendo ser 
gravados porgarantias reais, tais como a hipoteca 
e o penhor.

B) não estão abrangidas pela imunidade recíproca, 
que impede a incidência de impostos sobre os 
seus bens, rendas e serviços.

C) somente por lei específica poderão ser criadas.

D) integram a administração pública direta.

E) são entidades voltadas, por definição, à busca de 
interesses predominantemente privados.

O governador de um determinado estado está 
revoltado com o número elevado de servidores 
estáveis, todos do setor de informática, envolvidos 
com a venda de provas/gabaritos de concursos 
públicos, respondendo inclusive a processo 
adm in istra tivo d isc ip lina r (PAD), conforme 
amplamente divulgado pela imprensa. Insatisfeito, o 
governador expede decreto extinguindo os 
re s p e c t iv o s  c a rg o s , c o lo c a n d o -o s  em 
disponibilidade, com vencimentos integrais, o que 
ensejou a impetração do Mandado de Segurança.

Com base no caso hipotético, assinale a opção 
correta.
A) Não pode ser utilizada a disponibilidade como 

meio para afastar servidores que praticaram 
irregularidades, forma disfarçada de afastamento 
do servidor estável.

B) A disponibilidade foi utilizada de forma acertada, 
em nome da moralidade pública, afastando do 
serviço aqueles que estavam respondendo a 
processo administrativo.

C) O Mandado de Segurança não seria cabível, pois 
o motivo e a finalidade do ato não estão sujeitos ao 
exame crítico do Poder Judiciário.

D) O governador sustenta: Não pode o Poder 
Judiciário apreciar a questão, porque o juízo sobre 
a declaração de desnecessidade de cargos 
públicos é privativo do chefe do Executivo e 
discricionário.

E) No tocante aos vencimentos, realmente os 
servidores em disponibilidade fazem jus aos 
vencimentos integrais, de acordo com a 
Constituição Federal.



(Questão 33 ) (Questão 34 }

Assinale a alternativa correta a respeito dos poderes 
administrativos, após a análise da proposição a 
seguir:

Joana dos Santos, analista do Judiciário, 
requereu administrativamente remoção por permuta 
entre Tribunais do Trabalho, por moiivo de 
implantação do processo judicial eletrônico.

A) Ainda que indeferido seu pedido, o mesmo só tem 
validade se apresentados os motivos expressos, 
por se tratar de ato vinculado condicionado a 
motivação.

B) O pedido poderá ser deferido ou indeferido, na 
medida em que a permuta de servidores 
justifica-se pela conveniência e oportunidade do 
ato, observado o interesse público, a boa 
administração da justiça e o desempenho dos 
postulantes.

C) O pedido deverá ser indeferido, sob o argumento 
de não haver interesse da administração, visto ser 
um ato administrativo vinculado.

D) O pedido deverá ser deferido, visto que os 
argumentos trazidos pela servidora, de 
cumprimento dos requisitos legais em vigor para 
fins da permuta, justifica seu acolhimento.

E) Caso o pedido seja indeferido, a servidora deverá 
impetrar mandado de segurança, uma vez que o 
requerimento feito pelo interessado independe do 
interesse da administração.

Miríades Robson, servidora pública municipal estável 
no cargo de fiscal de tributos, licenciada para tratar de 
assuntos de interesse particular, fora demitida de seu 
cargo, sob o argumento de abandono intencional das 
suas funções, por decreto do chefe do Executivo 
municipal.

Quanto ao caso hipotético, assinale a alternativa 
correta.

A) A exoneração é ato discricionário e, por isso, é 
dispensável o processo administrativo.

B) M iríades Robson poderá buscar tute la 
jurisdicional para obter sua reintegração, visto 
que, por ser servidora pública estável, somente 
poderá ser desvinculada da administração após o 
devido processo legal, respeitados os princípios 
da ampla defesa e contraditório.

C) Ainda que exonerada por decreto, a servidora 
pública deverá recorrer da decisão, porém sem 
concessão de efeito suspensivo, visto que o ato 
administrativo é revestido de caráter de 
autoexecutoriedade.

D) A Administração Pública somente poderá 
exonerar por abandono sem o devido processo 
legal se o servidor não for estável.

E) A Administração Pública poderá demiti-la, uma 
vez que é admitida a demissão por abandono, 
sem qualquer manifestação da servidora pública.

(Questão 35 ) ■ -

O Município Y expede alvará de licença de obra para 
construção, levando o administrado a iniciar a obra. 
Posteriormente, o interessado foi surpreendido com 
embargo sumário da obra pelo mesmo município, sob 
o argumento de suspeita de irregularidade às leis 
vigentes. Acerca dos atos administrativos, assinale a 
opção correta.
A) O alvará de licença poderá ser revogado, sob o 

argumento de ilegalidade.
B) O alvará de licença não poderá ser anulado sem o 

devido processo legal que garanta a ampla defesa 
eo contraditório.

C) O alvará de licença deverá ser revogado, sem a 
oitiva do administrado, detentorda licença.

D) O alvará de licença somente poderá ser revogado 
e não anulado.

E) O alvará de licença poderá ser anulado de forma 
sumária.

E )



(Questão 36 ) (Questão 38 }

A respeito do regime jurídico e das características das
sociedades de economia mistas exploradoras de
atividade econômica, assinale a opção correta.

A) As estatais que subsistirem com o seu próprio 
recurso orçamentário, sem dependerem do 
dinheiro público, estarão submissas ao teto 
constitucional.

B) Se um veículo da sociedade de economia mista 
federal vier abalroar o veículo de um cidadão, este 
deverá ajuizar a respectiva ação de indenização 
perante a Justiça Federal.

C) Seus atos e contratos são de natureza privada, já 
que inseridos no contexto das relações privadas, 
razão pela qual seus dirigentes jamais praticam 
atos dotados de alguma parcela de autoridade 
própria dos atos do Poder Público.

D) No que se refere à composição do capital, o traço 
característico da sociedade de economia mista é 
a presença de capital exclusivamente público, sob 
a forma de sociedade anônima.

E) A sociedade de economia mista não está obrigada 
a adoção de procedimento licitatório para a 
execução da atividade fim.

(  NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO )

( Questão 37 )-----------------------------------------------------------

O modelo de Estado Nacional-Desenvolvimentista, 
estruturado a partir de 1930, entrou em crise no final 
dos anos 70, em razão do seu esgotamento e 
também de fatores externos. Nos anos 90, o Brasil 
experimentou uma proposta de reforma do Estado, 
nos moldes de uma administração gerencial, que 
deveria se verificar em múltiplas dimensões. A 
dimensão que envolveu o saneamento e venda dos 
bancos estaduais, bem como o aprimoramento dos 
mecanismos de controle do seu endividamento, 
envolveu o complexo conhecido como reforma:

A) política.

A exploração dos recursos disponíveis na web vem 
permitindo a criação de ambientes virtuais ricos em 
estímulos para a aprendizagem. Estes ambientes 
permitem que se aprenda de forma explorativa e 
automotivada, num ritmo próprio movido apenas pela 
vontade e pela capacidade de aprender. A 
flexibilidade da web cria várias situações de uso, 
distribuídas no tempo e na localização dos atores 
envolvidos. Para a interação na relação de 
ensino-aprendizagem, estão disponíveis várias 
ferramentas, que se apresentam constantemente na 
maioria das plataformas de ensino a distância (EAD) 
com base na web. A ferramenta EAD que se 
caracteriza por ser um mecanismo propício aos 
debates, no qual os assuntos são dispostos 
hierarquicamente, mantendo a relação entre o tópico 
lançado, respostas e contrarrespostas, e que é usado 
para a realização de debates assíncronos, exposição 
de ideias e divulgação de informações diversas, 
denomina-se:

A) chat.

B) lista de discussão.

C) mural

D) fórum.

E) portfólio.

(Questão 39 )-----------------------------------------------------------

No contexto do comportamento e da cultura 
organizacional, as aspirações que representam o 
terceiro nível das necessidades humanas, e que são 
relacionadas com o desejo humano de pertencer, de 
amizade, de amor e companheirismo, constituem o 
que a teoria comportamental denomina por 
necessidades:
A) fisiológicas.

B) sociais.

C) higiênicas.

D) afetivas.

E) de autorrealização.
B) administrativa.

C) da previdência.

D) da privatização.

E) fiscal.

©



(Questão 40 ) (Questão 42

É possível classificar os sistemas de administração 
definindo quatro tipos de perfis organizacionais, 
caracterizados conforme as seguintes variáveis: 
processo decisório; sistema de comunicação; 
relacionamento interpessoal; e sistema de 
recompensas e punições. Há um sistema de 
administração cujo critério de recompensas envolve 
basicamente salários e ocasionais recompensas 
sociais, realizando, por vezes punições. Este sistema 
de administração promove também certa confiança 
nas pessoas e nas relações, com a cúpula 
favorecendo relações informais sadias. O sistema 
administrativo descrito é denominado:

A) democrático.

B) consultivo.

C) autoritário-coercitivo.

D) autoritário-benevolente.

E) participativo.

(Questão 41 )-----------------------------------------------------------

Na teoria da administração, existe uma abordagem 
com base nas ciências comportamentais que visa 
conjugar esforços para que a organização aprimore a 
sua capacidade de resolver problemas e de 
confrontar-se com o ambiente externo, melhorando o 
seu desempenho, por meio de técnicas e modelos de 
mudanças organizacionais planejadas. Nessa 
abordagem, a etapa do processo de mudança 
organizacional caracterizada pelo fato de que as 
pessoas experimentam a necessidade de aprender 
novos comportamentos e esquecer os velhos é 
denominada:

A) análise transacional.

B) socialização.

C) diagnóstico organizacional.

D) descongelamento.

E) retroação.

No contexto da gestão do conhecimento das 
organizações, o valor total dos negócios da 
organização deve ser calculado a partir do valor dos 
clientes, do valor da organização e valor de 
competências, e não apenas pelos ativos tangíveis 
que formam o capital financeiro. Por sua vez, os 
processos, sistemas de informação e patentes que 
permanecem em uma organização quando os 
colaboradores dela saem são denominados:

A) base de conhecimento.

B) capital estrutural.

C) capital intelectual.

D) benchmark.

E) capital humano.

(  NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA j

( Questão 43 )-----------------------------------------------------------

Um agente administrativo da Polícia Rodoviária 
Federal recebe a tarefa de organizar as pastas abaixo 
pelo método de arquivamento geográfico, que tem a 
cidade como referência:

1. Santos/São Paulo/Ricardo Rocha.
2. São Paulo / São Paulo / Carlos Santa Cruz.
3. Rondonópolis / Mato Grosso/Antônio Reis.
4. Cuiabá / Mato Grosso / Carla Rossi da Silva.
5. Goiânia/Goiás/José Gomes.
6. Goiânia/Goiás/Josué Gomes.

As pastas devem serarquivadas na seguinte ordem:

A) 6 ,5 ,3 ,1,2e4.

B) 5 ,6 ,4 ,3 ,2  e 1.

C) 4 ,3 ,5 ,6 ,2e 1.

D) 4,5,6,3,1 e2.

E) 5 ,4 ,2 ,6 ,3  e 1.



No âmbito da classificação dos documentos, 
caderno, declaração, declaração de bens, papel e 
cópia são, respectivamente, exemplos de:

A) tipo, forma, formato, suporte e espécie.

B) forma, tipo, espécie, suporte eformato.

C) espécie, forma, tipo, formato e suporte.

D) formato, espécie, tipo, suporte eforma.

E) suporte, tipo, espécie, formato e forma.

(Questão 45 )-----------------------------------------------------------

De acordo com o Dicionário Brasileiro de 
Terminologia Arquivística, o processo de preservação 
no qual o documento é protegido entre folhas de 
poliéster transparente, cujas bordas são seladas, 
denomina-se:

A) encapsulação.

B) encolagem.

C) laminação.

D) desinfestação.

E) velatura.

(Questão 44 j -----------------------------------------------------------

Em relação à tabela de temporalidade, é correto
afirmarque:

I. estabelece prazos e condições de guarda das 
unidades isoladas documentais, tendo em vista a 
c lass ificação , descrição, transfe rênc ia , 
eliminação e recolhimento temporário nos 
arquivos correntes e intermediários.

II. eqüivale ao plano de classificação, pois objetiva 
facultar o arquivamento correto dos documentos 
em classes específicas, e deve ser concebida 
como o produto gerado pelo processo de 
avaliação documental realizado na última fase da 
gestão arquivística.

III. sua estrutura básica deve contemplar os 
conjuntos documentais produzidos e recebidos 
por uma instituição no exercício de suas 
atividades, os prazos de guarda nas fases 
corrente e intermediária, a destinação final e um 
campo para observações.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) I.

B) II.

C) II e III.

D) I e II.

E) III.

(Questão 46 )-----------------------------------------------------------

(Questão 47 )-----------------------------------------------------------

A fase básica da gestão de documentos em que é 
possível contribuir para que sejam criados apenas 
documentos essenciais à administração da 
instituição, tendo em vista evitar a duplicação e 
emissão de vias desnecessárias, além de opinar 
sobre escolhas de materiais e equipamentos e 
apresentar estudos sobre a adequação e o melhor 
aproveitamento de recursos reprográficos e 
informativos, denomina-se:

A) utilização.

B) ordenação.

C) organização.

D) produção.

E) avaliação.



O serviço de protocolo está dividido basicamente em 
dois setores com rotinas distintas. O setor 
responsável por separar a correspondência oficial de 
caráter ostensivo da correspondência de caráter 
sigiloso chama-se:

A) registro e movimentação.

B) autuação e recebimento.

C) registro e autuação.

D) recebimento e classificação.

E) classificação e movimentação.

(Questão 48 )-----------------------------------------------------------

(  NOÇÕES DE INFORMÁTICA )

( Questão 49 )-----------------------------------------------------------

Alguns termos relacionados com conceitos básicos 
de segurança da informação estão disponibilizados 
na coluna I. Estabeleça a correta correspondência 
com os seus significados, disponibilizados na 
coluna II.

Coluna I

1. VPN
2. DMZ
3. IDS
4. RoBOT
5. Hijacker

Coluna II

( ) ambiente criado para proteger a rede interna 
gerando um perímetro de segurança entre a rede 
interna e a Internet.

( ) programa que pode ser utilizado para controlar 
computadores e comandar ataques de negação 
de serviço.

( ) utilização do método de tunelamento que oferece 
conectividade de rede em longa distância.

( ) sistema de detecção de intrusos.
( ) programa ou script que contamina os registros de

navegadores.

Asequênciacorretaé:

A) 1 3,2 4 e5.

B) 1 5,2 3 e4.

C) 2 4,1 3 e 5.

D) 3 5,1 2 e4.

LU 2 5,1 3 e4.

O serviço e a tecnologia para a transmissão de 
programação com áudio e vídeo no estilo de TV 
exclusivamente peta Web são, respectivamente, 
conhecidos como:
A) virtualizaçãoeflash.

B) computação na nuvem ewebradios.

C) metasearch e activeX.

D) webcastestreamingdata.

E) instantmessagingebuffering.

(Questão 50 )  -

(Questão 51 ) -----------------------------------------------------------

Em uma pesquisa sobre leilão no site da Polícia 
Rodoviária Federal, foi acessada a seguinte URL: 
https://prf.gov.br/Portallnternet/indexLeilao.faces. 
Nessa URL, “PortalInternet” e “indexLeilao.faces” 
são, respectivamente:

A) nome do portal e nome do diretório.

B) nome do portal e nome do domínio.

C) nome do arquivo e nome do domínio.

D) nome do diretório e nome do arquivo.

E) nome do domínio e nome do arquivo.

(Questão 52 ) -----------------------------------------------------------

Analise as seguintes sentenças em relação ao editor
de texto MS Word.

I. O recurso CAPITULAR disponibiliza um espaço 
na margem do documento que é utilizado para 
encadernação.

II. ESTILOS são um conjunto de formatações que 
podem ser aplicadas ao texto para facilitar a 
padronização do documento.

III. A ferramenta ZOOM permite ajustes no texto de 
um documento entre o limite mínimo de 0% e o 
limite máximo de 100%.

É(são) verdadeira(s) apenas:

A) I.

B) II.

C) II e III.

D) I e II.

E) III.

https://prf.gov.br/Portallnternet/indexLeilao.faces


(Questão 53 ) (Questão 56 }

Em um navegador da Internet, o recurso que permite 
que o usuário navegue com interação na web sem 
deixar vestígios, isto é, excluindo as informações que 
são armazenadas no computador, é:

A) filtro antispam.

B) bloqueadorde pop-ups.

C) navegação inprivate.

D) trabalharoff-line.

E) filtros ma rtscreen.

(Questão 54 )-----------------------------------------------------------

São funcionalidades específicas e intrínsecas ao 
firewall:

A) proteção de portas, eliminação de malwares, 
controle de tráfego e filtragem de pacotes.

B) controle de acesso, controle do tráfego, proteção 
de portas e filtragem de pacotes.

C) controle do tráfego, proteção de portas, 
eliminação de malwares e controle de acesso.

D) eliminação de malwares, controle de acesso, 
filtragem de pacotes e controle do tráfego.

E) filtragem de pacotes, proteção de portas, controle 
de acesso e eliminação de malwares.

( LEGISLAÇÃO RELATIVA À PRF )

(Questão 55 )-----------------------------------------------------------

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a 
segurança pública é exercida por vários órgãos, entre 
eles:
A) Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária 

Federal, polícias militares e Conselho Nacional de 
Segurança Pública.

B) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
administração penitenciária e polícias civis.

C) Polícia Ferroviária Federal, administração 
penitenciária, corpos de bombeiros militares e 
polícias militares.

D) Conselho Nacional de Segurança Pública, corpos 
de bombeiros militares, poiícias civis e Polícia 
Federal.

E) Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, 
polícias civis e corpos de bombeiros militares.

Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que
corresponde a funções atribuídas à Polícia
Rodoviária Federal pelo Decreto n° 1.655 de 1995.

A) Executar medidas de segurança, planejamento e 
escoltas nos deslocamentos do Presidente da 
República, Ministros de Estado, Chefes de 
Estados e diplomatas estrangeiros e outras 
autoridades, quando necessário, e sob a 
coordenação privativa da Superintendência 
da Polícia Rodoviária Federal; assegurar a livre 
circulação nas rodovias federais, podendo 
solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas 
emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento 
das normas legais relativas ao direito de 
vizinhança, promovendo a interdição de 
construções, obras e insta lações não 
autorizadas; e colaborar e atuar na prevenção e 
repressão às infrações administrativas praticadas 
por funcionários públicos, aos crimes contra a 
vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o 
meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e 
bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando, o descaminho, aos crimes militares 
próprios e os demais crimes previstos em leis.

B) Executar serviços de prevenção, atendimento de 
acidentes e salvamento de vítimas nas rodovias 
federais; assegurara livre circulação nas rodovias 
federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a 
adoção de medidas emergenciais, bem como 
zelar pelo cumprimento das normas legais 
relativas ao direito de vizinhança, promovendo a 
interdição de construções, obras e instalações 
não autorizadas; e efetuar a fiscalização e o 
controle do tráfico de menores nas rodovias 
federais, adotando as providências cabíveis 
contidas na Lei n°8.069, de 13dejunhode 1990.

C) Executar serviços de prevenção, atendimento de 
acidentes e salvamento de vítimas nas rodovias 
federais; assegurara livre circulação nas rodovias 
federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a 
adoção de medidas emergenciais, bem como 
zelar pelo cumprimento das normas legais 
relativas ao direito de vizinhança, promovendo a 
interdição de construções, obras e instalações 
não autorizadas; e colaborar e atuar na prevenção 
e repressão às infrações administrativas 
praticadas por funcionários públicos, aos crimes 
contra a vida, os costumes, o patrimônio, a 
ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de 
veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e 
drogas afins, o contrabando, o descaminho, aos 
crimes militares próprios e os demais crimes 
previstos em leis.

©



D) Executar medidas de segurança, planejamento e 
escoltas nos deslocamentos do Presidente da 
República, Ministros de Estado, Chefes de 
Estados e diplomatas estrangeiros e outras 
autoridades, quando necessário, e sob a 
coordenação privativa da Superintendência 
da Polícia Rodoviária Federal; realizar o 
patrulhamento ostensivo, executando operações 
relacionadas com a segurança pública, com o 
objetivo de preservar a ordem, a incolumidade 
das pessoas, o patrimônio da União e o de 
terceiros; e colaborar e atuar na prevenção e 
repressão às infrações administrativas praticadas 
por funcionários públicos, aos crimes contra a 
vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o 
meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e 
bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando, o descaminho, aos crimes militares 
próprios e os demais crimes previstos em leis.

E) Executar medidas de segurança, planejamento e 
escoltas nos deslocamentos do Presidente da 
República, Ministros de Estado, Chefes de 
Estados e diplomatas estrangeiros e outras 
autoridades, quando necessário, e sob a 
coordenação privativa da Superintendência da 
Polícia Rodoviária Federal ou do DNIT; assegurar 
a livre circulação nas rodovias federais, podendo 
solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas 
emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento 
das normas legais relativas ao direito de 
vizinhança, promovendo a interdição de 
construções, obras e insta lações não 
autorizadas; e efetuar a fiscalização e o controle 
do tráfico de menores nas rodovias federais, 
adotando as providências cabíveis contidas na 
Lei n° 8.069, de 13 de junho de 1990.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro:

A) Ficará a Polícia Rodoviária Federal responsável 
por fiscalizar o nível de emissão de poluentes e 
ruído produzidos pelos veículos automotores ou 
pela sua carga, devendo autuar em flagrante 
delito quem quer que criminosamente prejudique 
a saúde humana, a fauna ou a flora, através da 
emissão irregular.

B) Faculta-se à Polícia Rodoviária a execução de 
operações relacionadas com a segurança 
pública, com o objetivo de preservar a ordem, a 
incolumidade das pessoas, o patrimônio da União 
e o de terceiros, podendo assim agir sempre que 
houver convênio com a Polícia Federal.

C) Afim de aprimorar seus serviços, deverá a Polícia 
Rodoviária Federal coletar dados estatísticos e 
elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e 
suas causas, repassando-os ao CONTRAN para 
que este órgão determ ine as medidas 
operacionais que serão obrigatoriamente 
adotadas pela Polícia Rodoviária Federal.

D) Deverá a Polícia Rodoviária Federal implementar 
as medidas da Política Nacional de Segurança e 
Educação de Trânsito.

E) Incumbirá à Polícia Rodoviária Federal realizar 
patrulhamento ostensivo nas rodovias e estradas 
federais, bem como nas estaduais, desde que 
celebrado convênio com o Governo do Estado e 
sob supervisão da Polícia Militar.

(Questão 57 )-----------------------------------------------------------



(Questão 58 ) (Questão 59 )

Entre as coordenadorias da Polícia Rodoviária
Federal, encontram-se:

A) a Coordenação-Geral do Centro Integrado de 
Inteligência Policial e Análise Estratégica; a 
C oo rdenação -G era l  de Operações ;  a 
Coordenação-Geral de Recursos Flumanos; e a 
Coordenação-Geral deArticulação Institucional.

B) a Coordenação-Geral de Planejamento e 
Modernização Rodoviária; a Coordenação-Geral 
de Operações; a Coordenação-Geral de 
Articulação Institucional; e a Coordenação-Geral 
deAdministração.

C) a Coordenação-Geral de Planejamento e 
Modernização Rodoviária; a Coordenação-Geral 
de Operações; a Coordenação-Geral de 
Recursos Humanos; e a Coordenação-Geral de 
Administração.

D) a Coordenação-Geral do Centro Integrado de 
Inteligência Policial e Análise Estratégica; a
C oo rdenação -G era l  de Operações ;  a 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos; e a 
Coordenação-Geral deAdministração.

E) a Coordenação-Geral de Planejamento e 
Modernização Rodoviária; a Coordenação-Geral 
deArticulação Institucional; a Coordenação-Geral 
de Recursos Humanos; e a Coordenação-Geral 
deAdministração.

No que concerne às multas aplicadas em virtude de
infrações de trânsito, é correto afirmar que:

A) poderão ser elas aplicadas e arrecadadas pela 
Polícia Rodoviária Federal, que, no entanto, não 
poderá arrecadar valores correspondentes à 
estada e remoção de veículos.

B) além de sua aplicação e arrecadação, incumbirá à 
Pol ícia Rodoviár ia Federal  também a
arrecadação de valores correspondentes à
estada e remoção de veículos.

C) além de sua aplicação e arrecadação, incumbirá à 
Pol ícia Rodoviár ia Federal  também a
arrecadação de valores correspondentes à
remoção, mas não à estada de veículos.

D) além de sua aplicação e arrecadação, incumbirá à 
Pol ícia Rodoviár ia Federal  também a
arrecadação de valores correspondentes à
estada, mas não à remoção de veículos.

E) não serão elas arrecadadas pela Polícia
Rodoviária Federal, já que o órgão responsável 
pela arrecadação de receitas da União é a Receita 
Federal.

(Questão 60 )-----------------------------------------------------------

A disciplina constitucional da Polícia Rodoviária
Federal estabelece que:

A) não incumbe exclusivamente à União a 
manutenção da Polícia Rodoviária Federal, mas 
sim a um fundo para o qual contribuem União, 
Estados membros e municípios.

B) a estruturação do órgão dispensa que haja lei 
específica a tratar do tema.

C) eventualmente, o órgão poderá ser destinado à 
polícia de fronteira, sempre com o apoio da Polícia 
Federal.

D) o órgão é permanente e estruturado em carreira, 
sendo certo que a Constituição Federal enuncia 
apenas o patrulhamento ostensivo de rodovias 
federais como destinação institucional.

E) além das rodovias, a Polícia Rodoviária Federal, 
excepcionalmente, também deverá atuar em 
patrulhamento no mar territorial.


