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• Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada
um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item
CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas,
único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

• No(s) item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação
hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser
utilizados para rascunhos.

• Os itens desta prova devem ser resolvidos exclusivamente à luz das apostilas do Curso de Formação Profissional, deixando de parte
quaisquer divergências entre estas e outras fontes.

PROVA OBJETIVA

De acordo com a Lei n.º 9.503/1997, o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) e o Manual M-015, que trata dos procedimentos
de atendimento de acidentes de trânsito no âmbito da PRF, julgue
os itens a seguir.

1 Para que uma pista seja considerada simples, é necessário que
a via seja de sentido único e não possua canteiro central.

2 De acordo com o CTB, via é definida como a superfície por
onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a
pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central.

3 O acostamento é a parte da via diferenciada da pista destinada
à parada, ao estacionamento ou à circulação de qualquer tipo
de veículo, em caso de emergência.

4 Trânsito consiste na utilização das vias públicas por pessoas,
veículos e animais.

5 Para que se configure um acidente de trânsito, é necessário
existir o dolo direto.

6 Caso tenha havido danos ao meio ambiente, devido a um
acidente de trânsito, este será tratado como acidente relevante.

7 Acidente grave é aquele que tenha como consequência pelo
menos três envolvidos com lesão grave.

Um automóvel ocasionou um acidente ao tentar
ultrapassar, em alta velocidade, uma motocicleta cujo motorista
estava deitado no banco. Após análise do evento, foi verificado,
que no local do acidente, a pista possuía uma curva que apresentava
superelevação negativa.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

8 A definição da circunstância presumível de um acidente deve
ser corroborada por vestígios.

9 Não guardar distância de segurança pode ser considerada uma
circunstância presumível de acidente de trânsito.

10 Em uma situação que diversos fatores contribuíram para um
acidente, é importante encontrar o fator principal do acidente
que efetivamente provocou a ocorrência.

11 Condições físicas e psicológicas de um indivíduo, bem como
a capacidade de reação e percepção, são consideradas um fator
humano.

12 Forçar passagem é considerado um comportamento perigoso.

13 Deitar sobre o banco, enquanto se dirige uma motocicleta,
pode ser considerado um comportamento inusitado. 

14 A gestão da velocidade é de grande importância para a
melhoria da segurança no trânsito.

15 A condição da curva de possuir superelevação negativa pode
ser considerada circunstância imprevisível de ocorrência de
acidente para o órgão fiscalizador.

A respeito de acidentes com veículo oficial ou equiparado, em uma
rodovia de responsabilidade da PRF, julgue os itens seguintes.

16 Um dos elementos a ser amarrado seriam o início e o fim das
marcas impressas no pavimento, antes do local da colisão.

17 Se o acidente ocorrer em uma curva, então o método de
amarração recomendado será o de coordenadas cartesianas.

18 Em caso de veículos oficiais não pertencentes à PRF, a perícia
externa, quando necessária, será acionada pela equipe da PRF
que estiver fazendo o atendimento à ocorrência.

19 Caso o veículo oficial seja da PRF, a equipe da viatura da PRF
envolvida no acidente deverá, com prioridade, isolar e sinalizar
o local, salvo risco iminente de novos acidentes, considerando
a legislação pertinente.

20 Se um policial rodoviário federal estiver como passageiro de
um veículo oficial da PRF acidentado, então, em caráter
excepcional, ele poderá ser autorizado para confeccionar o
boletim de acidente de trânsito (BAT).

21 A amarração é recomendada para acidentes graves envolvendo
veículos oficiais da PRF e obrigatória para acidentes com
mortes.

22 A amarração visa, entre outras, proporcionar a reprodução
simulada da dinâmica do evento e propiciar cálculos físicos.

No que diz respeito à avaliação de danos em veículos decorrentes
de acidentes, julgue os itens subsecutivos.

23 Deverão ser inseridas no BAT apenas duas fotos de cada
veículo envolvido em um acidente, uma da frente e lateral
direita do veículo e outra da traseira e lateral esquerda.

24 Os danos poderão ser classificados como de pequena, média ou
grande monta.

25 A avaliação deverá considerar os danos causados pelo acidente
e os preexistentes.

A respeito do controle sobre o material e o patrimônio, julgue os
itens a seguir.

26 O controle do material de consumo da PRF ocorre por meio
das denominadas “fichas de material”. 

27 O tombamento de um bem consiste em numerá-lo de forma
sequencial, identificando-o e colocando-o sob a guarda e a
proteção dos agentes responsáveis.

28 O policial rodoviário federal poderá ser chamado à
responsabilidade pelo dano que, culposamente, causar à
viatura, em circunstância que essa não esteja sob
responsabilidade dele.
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No que tange aos afastamentos do serviço pelo policial rodoviário

federal, julgue os itens seguintes.

29 De forma distinta do atestado médico para fins de licença para

tratar da própria saúde ou pessoa da família, o atestado de

comparecimento não passa por homologação ou lançamento

no SIAPE.

30 A policial rodoviária federal pode realizar até três doações de

sangue anuais, com um intervalo mínimo de quatro meses entre

elas, sem que haja a necessidade de compensação das horas

não trabalhadas.

31 A prorrogação de sessenta dias da licença à policial rodoviária

gestante somente será devida se requerida até o final do

terceiro mês após o parto.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Regimento Interno

da PRF.

32 As competências do departamento da PRF estão descritas no

art. 1.º do Regimento Interno e o caracterizam como órgão

específico plural autônomo da estrutura regimental do

Ministério da Segurança Pública.

33 A composição do Regimento Interno está dividida em

cinco capítulos que instituem a categoria e finalidade do órgão,

a estrutura organizacional, as competências das unidades, as

atribuições dos dirigentes e as disposições gerais do

departamento.

Marcela e Pablo se conheceram em uma festa e após

conversarem, Pablo a chamou para ir à casa dele. Ao chegarem à

casa, Marcela, aproveitando-se da ida de Pablo ao banheiro,

trancou-o lá dentro e foi embora levando consigo a carteira, o

telefone celular e um computador de Pablo. Ao ouvi-lo gritar, sua

vizinha entrou em contato com policiais do posto da PRF que fica

próximo a sua residência, os quais se dirigiram ao local. Ao

chegarem, os policiais encontraram o documento de identidade de

Marcela e o documento de seu veículo. Irradiados os dados do

veículo, Marcela foi abordada enquanto dirigia em uma rodovia

federal, tendo sido encontrados em sua posse os itens subtraídos de

Pablo. Marcela foi presa em flagrante por policiais rodoviários

federais na mesma noite do acontecimento.

Com base na situação hipotética precedente, julgue os próximos

itens.

34 Como Marcela já havia saído da vigilância da vítima, a prisão

dela foi ilegal, pois, no momento em que foi abordada, não

estava em situação de flagrância. 

35 Marcela cometeu crime de furto qualificado com abuso de

confiança.

Luizinho de Jesus, famoso bicheiro de Duque de Caxias,
região do Rio de Janeiro, durante um protesto na BR 040, altura da
Vila São Sebastião, afirmou que já havia sido preso várias vezes,
apesar de não o merecer; por isso, iria continuar chefiando o jogo.
Considerava absurdo o jogo ser proibido, pois este ajudava
financeiramente muitas pessoas e apenas lhes fazia o bem. Em suas
palavras, manifestava que “o jogo do bicho deve continuar, pois
este dinheiro realmente ajuda as pessoas carentes”. Em razão de
suas falas, os policiais rodoviários que acompanhavam a
manifestação às margens da rodovia federal prenderam Luizinho de
Jesus em flagrante. O bicheiro portava um revólver marca Taurus,
calibre 38, sem a documentação para tal.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

36 Pelo fato de Luizinho ter sido abordado e estar de posse da
arma de fogo (revólver Taurus, calibre 38), os policiais
rodoviários federais não poderiam lavrar termo circunstanciado
de ocorrência.

37 Luizinho de Jesus responderá por crime de apologia a fato
criminoso em concurso com porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido.

Ana dirigia pela BR 101, na altura do distrito de Campos
dos Goytacazes, a 60 km/h, quando resolveu ler uma mensagem no
celular e, então, atropelou um homem de cinquenta e sete anos de
idade. Apesar de Ana ter prestado total socorro, tendo inclusive
chamado socorro especializado, a vítima teve diversas fraturas.
Policiais rodoviários federais que faziam patrulhamento na região
não prenderam Ana em flagrante, porém relataram em boletim de
ocorrência circunstanciado de forma bastante minuciosa o ocorrido
e as lesões sofridas pela vítima.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue os itens que se
seguem.

38 Em razão das lesões sofridas pela vítima, Ana responderá por
lesão corporal culposa prevista no art. 129 do Código Penal.

39 Os policiais rodoviários federais agiram de forma correta na
situação, pois a responsabilização de Ana dependerá do dano
causado à vítima, que pode resultar em lesão leve, grave ou
gravíssima, ou, até mesmo, em morte.

40 Os policiais rodoviários federais agiram de forma correta ao
não prenderem em flagrante Ana, pois se tratava de um crime
de trânsito, no qual Ana prestou socorro à vítima.

Durante operação em rodovia federal, uma equipe da PRF
abordou Pamela e solicitou a apresentação de sua carteira nacional
de habilitação (CNH) e do certificado de registro e licenciamento
de veículo (CRLV). Pamela entregou os documentos, mas estava
muito nervosa, o que gerou desconfiança no policial, que, ao
consultar o sistema, verificou que o veículo era clonado. Pamela
alegou que tinha comprado o veículo de um amigo pelo preço de
mercado e que não sabia que o carro era clonado. O policial, por
sua vez, solicitou que Pamela saísse do veículo, mas ela se negou,
então, o policial usou de força necessária para fazê-la cumprir a
ordem. Em razão da conduta de Pamela, o policial realizou uma
busca pessoal nela, fazendo comentários sobre o corpo dela. Após
a revista pessoal, ele fez uma vistoria no veículo e revistou a
mochila dela. Pamela ficou constrangida com a atitude do policial.
Em seguida, ela foi presa em flagrante.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

41 Pamela deverá responder por receptação culposa, uso de
documento falso e resistência. 

42 O policial rodoviário agiu sem excesso ao utilizar força para
retirar Pamela, pois ele está amparado pela excludente de
ilicitude — estrito cumprimento do dever legal.
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43 A busca pessoal ensejará a responsabilização do policial por
constrangimento ilegal, uma vez que a busca pessoal em
mulher deve ser feita por outra mulher e o policial rodoviário
federal somente poderá realizar a diligência se inexistir policial
rodoviário federal do sexo feminino, devendo realizá-la com o
máximo respeito. 

Após um dia de trabalho, ao voltar para casa, Lucas, que
vende bolsas falsificadas em uma feira, foi abordado por uma
equipe da PRF em uma blitz. Com receio de revistarem seu carro e
encontrarem as mercadorias falsificadas, Lucas entabulou uma
conversa com um policial rodoviário federal e perguntou se ele já
havia jantado. O policial respondeu que não e, então, Lucas lhe
ofereceu R$ 500, afirmando ser uma contribuição para o jantar do
policial. O policial não aceitou a proposta e, suspeitando da atitude
de Lucas, pediu para que ele saísse do carro. Realizou uma busca
no veículo e encontrou as mercadorias falsificadas. Lucas foi preso
em flagrante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.

44 Lucas cometeu o crime de corrupção ativa, pois o crime foi
consumado, apesar de o policial rodoviário federal não ter
aceitado a vantagem indevida, bem como o crime de
contrabando.

Mateus, de quatorze anos de idade, filho de Leandro,
policial rodoviário federal, sofria bullying na escola. Um dia,
aproveitando-se de um descuido de seu pai, Mateus pegou a arma
de fogo, que estava em cima da mesa, e a levou para a escola, com
intuito de vingar-se de Pedro, um de seus colegas de sala. Ao
chegar à aula, o adolescente ameaçou dar um tiro em Pedro, caso
ele não parasse de perturbá-lo. Em seguida, efetuou um disparo
fatal. De imediato, a diretora da escola chamou a polícia militar.
Mateus empreendeu fuga ao escutar a sirene da viatura. Os policiais
militares, então, iniciaram uma perseguição, alcançando Mateus
duas quadras depois da escola, prendendo-o em flagrante.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

45 Os policiais militares agiram de forma errada porque Mateus
era inimputável, sujeito passivo da situação e não deveria ter
sido preso em flagrante delito.

46 Leandro responderá pelo homicídio culposo de Pedro, em
razão de omissão culposa, o que viola o dever garantidor em
concurso com omissão de cautela. 

Cleiton, policial rodoviário federal e professor de curso de
direção defensiva e ofensiva, viajava de carro com sua namorada,
Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade
empreendida pelo namorado e o alertou da possibilidade de causar
um acidente, tendo em vista o tempo chuvoso. Cleiton, por sua vez,
respondeu que nada aconteceria, porque ele era um profissional
competente, de excelência, que ensinava outros policiais
rodoviários federais a pilotarem viaturas. Entretanto, durante uma
curva, o veículo derrapou na pista molhada, o carro ficou
desgovernado, capotou e Gisele faleceu instantaneamente. Cleiton
sofreu pequenas escoriações. A perícia feita no local constatou
excesso de velocidade.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

47 Cleiton agiu com dolo eventual, devendo responder pela
prática de homicídio doloso.

Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúmes, resolveu
matar o ex-namorado dela, Bruno. Adquiriu, ilegalmente, uma arma
de fogo para executar o crime e a guardou dentro de um armário em
seu quarto. Vitor, então, mandou uma mensagem para Bruno pelo
celular de Ana, fingindo ser ela e combinou de se encontrarem
no dia seguinte. Bruno, pensando estar conversando com Ana,
aceitou o convite. Durante a noite, Vitor desistiu de executar o
crime. No dia seguinte, foi ao shopping e lá foi preso, pois Bruno
havia descoberto o plano e avisado à polícia.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

48 A polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que
responderá por tentativa de homicídio.

A respeito da educação para o trânsito, julgue os itens
subsequentes.

49 Entre as ações da PRF na temática educação para o trânsito
estão o fomento e financiamento das ações da sociedade civil. 

50 Com a atual visão institucional de futuro, a PRF estabelece o
viés social de suas entregas, com a finalidade de buscar a
credibilidade de ser um órgão capaz de representar os anseios
da sociedade, de ser referência no assunto segurança com
cidadania e de pautar as políticas públicas do setor.

51 A existência de coordenação educacional em cada órgão ou
entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito é
obrigatória.

52 A campanha mundial da OMS, endossada pela ONU e
intitulada “Década de Ações para a Segurança Viária”, tem
como objetivo primordial a elaboração, por parte dos países
membros, de planos para definir políticas, programas, ações e
metas para reduzir a quantidade de mortos em acidentes de
trânsito.

Em relação a trânsito e comportamento, julgue os itens seguintes.

53 Os projetos e as ações executadas pela PRF com o slogan
“Transformando condutores para salvar vidas” abrangem desde
a fiscalização rotineira ou planejada até palestras educativas,
atividades pedagógicas e manifestações artísticas.

54 As palestras da PRF consistem em uma atividade planejada
que tem a finalidade de sensibilização e conscientização dos
participantes quanto às suas condutas no trânsito, podendo ser
realizadas em suas próprias unidades, escolas, empresas,
inclusive em templos religiosos e hospitais.

55 Para a ação do Cinema Rodoviário da PRF, deve-se escolher
e preparar o local, que, preferencialmente, esteja próximo ao
estacionamento dos veículos abordados.

Acerca dos valores e princípios que norteiam as ações da PRF,
julgue os itens a seguir.

56 O respeito, valor primordial que norteia as ações da PRF,
é absoluto nas relações entre os servidores e o público usuário
do serviço, mas relativizado nas relações com o infrator social.

57 Os preceitos do princípio da transparência, utilizados como
instrumento de orientação e controle das ações da PRF, têm
aplicação somente em alguns setores da administração, não se
estendendo às informações e aos dados inerentes aos setores de
operação.
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No que se refere à organização operacional da PRF, julgue os itens
seguintes.

58 Classifica-se a cadeia de comando operacional como a linha de
autoridade formal observada de forma decrescente no
organograma da instituição.

59 A função por incumbência, medida descentralizadora da cadeia
de comando operacional, dar-se-á por investidura do servidor
de carreira em função gratificada, com remuneração prevista
em lei.

Em relação às unidades operacionais (UOP) e suas respectivas
equipes, julgue os itens subsequentes. 

60 A conferência de equipamentos, o controle de documentos e
formulários, bem como a liberação de veículos e a entrega de
boletins de acidentes de trânsito, durante a jornada de serviço
e dentro da respectiva circunscrição, são atribuições, entre
outras, do chefe da UOP.

61 A UOP é o local destinado prioritariamente à fiscalização
rotineira de trânsito.

62 A equipe de UOP é composta, exclusivamente, pelos policiais
que integram as equipes especializadas, com lotação na
respectiva área circunscricional onde se encontra instalada.

Julgue os itens a seguir, relativos à estratégia operacional.

63 Comandos são ações realizadas em pontos fixos e sinalizados
com o objetivo de intensificar e direcionar, temporariamente,
a fiscalização e o policiamento em pontos estratégicos
previamente designados.

64 A programação das tarefas a serem executadas pelo efetivo,
durante o turno de serviço, com base na análise de dados
estatísticos e das demandas específicas, deve estar contemplada
no denominado cartão-programa.

65 A escala empregada pela PRF, no serviço rotineiro e frequente,
adequada a um planejamento sistemático voltado a atender às
necessidades da prestação dos serviços à sociedade, é
denominada de escala ordinária.

Em relação ao serviço de rondas, e aos respectivos procedimentos
operacionais, julgue os próximos itens.

66 Em pistas simples, o policial rodoviário, em situação rotineira,
deverá posicionar a viatura em área existente fora do
acostamento, voltada, perpendicularmente, para o eixo da
rodovia.

67 As normas procedimentais quanto ao posicionamento em pistas
duplas ou múltiplas são flexíveis de acordo com a
discricionariedade do núcleo de policiamento, com base nas
orientações da seção de operações.

68 A velocidade a ser desenvolvida no deslocamento em serviço
de ronda deve limitar-se a 50% da velocidade máxima da via,
buscando, assim, tornar o serviço mais ostensivo. 

69 Para a lotação do policial em serviço de policiamento com
motocicletas, esse deverá ser devidamente habilitado na
categoria correspondente, mas sem a necessidade de curso para
capacitação específica.

70 A autuação de um infrator deve ser a mais discreta possível, de
modo a não gerar insegurança na via, razão pela qual são
priorizadas as autuações sem abordagens e com equipamentos
autônomos.

A respeito do efetivo e aos procedimentos operacionais no âmbito

da UOP, julgue os itens que se seguem.

71 O policiamento, em acepção ampla, caracteriza-se como ato de

controle específico visando ao cumprimento de determinadas

normas de competência da PRF.

72 Independentemente do número de policiais na equipe e ao

critério da chefia imediata, a UOP poderá ser temporariamente

fechada para o atendimento de eventos críticos.

73 É vedado o funcionamento de uma UOP quando o efetivo for

inferior a dois policiais e não haja condições de recompor a

equipe mínima.

74 O uso do colete balístico é facultativo nas fiscalizações

estáticas rotineiras, em que a prioridade é coibir as infrações de

circulação.

75 O policiamento de escolta, desenvolvido na PRF com o

objetivo específico de proteção de dignitários, é realizado por

equipe altamente especializada, incluindo, obrigatoriamente,

a presença de um batedor.

No que se refere aos procedimentos de fiscalização de

equipamentos de segurança veicular de uso obrigatório, bem como

a utilização daqueles destinados à constatação de eventuais

irregularidades e crimes, julgue os itens a seguir.

76 Os equipamentos medidores de velocidade em utilização nas

operações da PRF possuem, obrigatoriamente, o registro de

imagens no momento da medição, garantindo a autenticidade

de eventual autuação.

77 Para verificar se um disco diagrama de um cronotacógrafo

espelha a veracidade das marcações registradas, o policial

rodoviário deverá observar, entre outras, se as escalas do disco

diagrama e do equipamento são compatíveis em relação

à velocidade.

78 Em casos em que a medição realizada com o etilômetro

caracterizar conduta delituosa prevista no Código de Trânsito,

o policial responsável pela fiscalização deverá proceder

à impressão de três vias do respectivo teste, em que uma delas

é destinada ao CONTRAN.

79 Situação hipotética: Durante a fiscalização de um ônibus de

passageiros com vinte e cinco lugares, o condutor apresentou

ao policial rodoviário um certificado de verificação provisório

do cronotacógrafo. Assertiva: Nessa situação, o policial

deverá verificar a autenticidade da certificação no sítio do

INMETRO.

80 Situação hipotética: Veículo suspeito equipado com

cronotacógrafo foi abordado por uma equipe da PRF.

Assertiva: Nessa situação, para verificar o trajeto desse

veículo, a equipe deverá examinar o disco do cronotacógrafo,

no qual as paradas terão sido evidenciadas por meio de uma

linha contínua, e os momentos de deslocamento, por meio de

uma linha com marcação mais espessa.


