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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 80 se refira, 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 rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a
correção da sua prova.

• Sempre que utilizada, a sigla PRF referir-se-á, dependendo do contexto, à Polícia Rodoviária Federal ou a policial rodoviário
federal.

• Os itens devem ser julgados exclusivamente com base nas respectivas apostilas do Curso de Formação, deixando de parte
quaisquer outras fontes de consulta.

PROVA OBJETIVA

Nas comunicações oficiais, o fecho, além de arrematar o texto,
tem a finalidade de saudar o destinatário. A partir dessa
afirmação, julgue os itens a seguir.

� Os fechos atualmente em uso são “Atenciosamente”, usado
para autoridades de hierarquia igual ou superior, e
“Respeitosamente”, para as de hierarquia inferior.

� Se, em uma correspondência oficial, o texto tender a ocupar
toda a página, o procedimento recomendado para que se
evitem possíveis equívocos é: colocar, na página seguinte,
pelo menos, a última frase do texto, seguida de assinatura,
nome e cargo (exceto para texto assinado pelo presidente da
República) de quem expede a correspondência. 

Julgue os itens que se seguem, relativos aos tipos de expedientes
e sua padronização.

� Ofício e memorando diferenciam-se quanto à forma, e suas
finalidades são complementares: este serve apenas para
comunicações internas; aquele, apenas para comunicações de
órgãos públicos a particulares.

� Os parágrafos dos documentos em padrão ofício devem ser
numerados, a não ser que estejam organizados por títulos e
subtítulos, ou em itens.

� Por não ter valor documental, a utilização do correio
eletrônico restringe-se a comunicações informais entre
funcionários de órgãos oficiais.

� Nota emitida por autoridade pública para dar andamento ou
solução a um pedido é o despacho.

A administração pública pode ser entendida de maneira objetiva
como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve
para a consecução dos interesses coletivos e subjetivamente como
o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas ao qual a lei atribui
o exercício da função administrativa do Estado. Acerca desse
tema, julgue os itens subseqüentes.

� Uma das características inerentes à administração pública é
denominada polícia administrativa e se refere à restrição dos
direitos individuais em benefício do direito maior da
coletividade por meio das limitações administrativas
previstas em lei.

� Os ministros de Estado são agentes políticos e autoridades
públicas cuja indicação é feita sempre com base em critérios
exclusivamente políticos e podem ser nomeados ou
exonerados a qualquer tempo pelo Presidente da República.

	 Devido ao princípio do duplo grau de jurisdição, as decisões
proferidas em primeira instância da justiça estadual, acerca
da guarda de filhos, poderão ser submetidas à apreciação da
instância superior da justiça federal, dando oportunidade às
partes conflitantes de obterem o reexame da matéria.

�
 A Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional do
Petróleo, a Agência Espacial Brasileira e a Agência Nacional
de Saúde são exemplos de agências reguladoras dos serviços
públicos que integram a administração pública federal
indireta, com natureza de autarquia de regime especial.

�� No que se refere a planejamento e orçamento, é correto
afirmar que o PPA (plano plurianual) objetiva transformar os
desejos e objetivos do governo em programas de ação. 

�� O sistema integrado de administração financeira do Governo
Federal (SIAFI) é o principal instrumento utilizado para
registro, acompanhamento e controle da execução
orçamentária, financeira e patrimonial do governo federal.

�� Todo material adquirido pelo departamento de
administração, por unidades com atribuições equivalentes ou
por repartições nacionais que sejam projeções dos órgãos
setoriais ou seccionais, quando entregue ao órgão público no
local designado, implica aceitação.

�� O consignatário, ao identificar qualquer irregularidade de
funcionamento ou danificação nos materiais sob a sua
responsabilidade, deverá requerer levantamento para, depois,
comunicá-la oficialmente ao departamento de administração
ou unidade equivalente.

Julgue os itens seguintes, a respeito da ética e cidadania.

�� Um crítico de cinema, ao avaliar a cenografia de um filme
recém-lançado, o faz com base em uma postura não-moral,
pois se baseia em critérios de avaliação específicos que não
têm como fonte os valores morais. 

�� Entre os principais inimigos da ética, encontram-se o
cinismo, que se refere à aceitação e ao cometimento de
pequenos delitos, e a violência simbólica, que se refere à
violência verbal, por discriminação, preconceito, entre
outros motivos. 

�� Ética profissional é um conjunto de normas codificadas do
comportamento dos praticantes de uma determinada
profissão. Cada profissão deve possuir seu código de ética
como forma de nortear os profissionais da área, já que os
códigos de ética profissionais são válidos apenas para as
respectivas profissões.

�� Considere que um político julgue desnecessário o concurso
público para a concessão de cargo de confiança, tendo,
inclusive, nomeado parentes para exercer essa função. Nessa
hipótese, o pensamento e a atitude desse profissional
refletem o nepotismo.

�	 O alto nível de complexidade da burocracia minimiza as
possibilidades de corrupção, pois as regras burocráticas
definem os caminhos que devem ser seguidos para atingir
determinado fim.

�
 Se um servidor deixa de praticar ou retarda ato de ofício,
com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou
influência de outrem, pratica o crime de corrupção, segundo
artigo 317, § 2.º, do Código Penal.

�� A transparência dos atos administrativos, a liberdade total da
imprensa investigativa e a redução da burocracia são
algumas das medidas de combate à corrupção.



UnB / CESPE – DPRF

Curso de Formação Profissional – 5.a Turma / B – 1.a Prova – 2 –

Considere a figura acima para julgar o item seguinte, referente ao
sistema operacional Windows 2000 Professional, considerando
que esse sistema operacional esteja em execução em um
computador PC.

�� Ao se executar corretamente a instrução
, será iniciado o processo de

shutdown, ao final do qual o referido computador será
desligado.

Considere a figura acima para julgar o seguinte item, referente ao
Windows 2000 Professional, supondo que a janela ilustrada na
figura esteja em execução em um computador PC.

�� As informações apresentadas são suficientes para se concluir
corretamente que no referido computador há apenas um
único processo em execução.

Com relação a conceitos de Internet, intranet e webmail, julgue
os itens seguintes.

�� Navegadores web, como por exemplo o Internet Explorer,
permitem o acesso a páginas e sítios na Internet, porém, para
acessar páginas de uma intranet, como por exemplo a do
DPRF, é necessário outro tipo especial de software,
denominado TWIG, que permite ainda o acesso aos serviços
de webmail do DPRF.

�� Para a troca de senha associada a um nome de usuário do
serviço de webmail do DPRF, por meio de sua intranet, é
necessário informar, em momento oportuno do
procedimento, o nome do usuário e a senha original que se
deseja alterar. O novo password, nesse processo de troca de
senha, deve ser informado duas vezes, em uma espécie de
confirmação da operação.

Com relação aos sistemas Serpro e Alerta, julgue os itens
seguintes.

�� O acesso HOD 7.0 deve ser empregado quando se deseja
utilizar o sistema Serpro, acessando-o por meio de uma
conexão segura https pela Internet. 

�� O sistema Alerta permite que sejam realizadas pesquisas nas
bases de dados RENAVAM (Registro Nacional de Veículos
Automotores), RENACH (Registro Nacional de Condutores
Habilitados), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e CNPJ
(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). 

�� O sistema Alerta permite que se obtenha uma listagem com
uma relação de veículos em furto nas 72 horas anteriores à
consulta, permitindo ainda que se efetue uma filtragem dessa
lista por estado da Federação.

Julgue os itens seguintes, relativos às normas de comunicação.

�	 Caso o operador de equipamento rádio tenha de se afastar do
local em que se encontra o equipamento, ele deve comunicar
o fato a todas as estações de sua superintendência para que
o devido apoio seja fornecido e sua função seja assumida por
outro operador.

�
 A transmissão via rádio da mensagem QRN juliet, eco,
november, sexto, sexto, negativo, nono deveria ser
interpretada pelo agente receptor como uma solicitação para
que seja verificada junto ao sistema Alerta a existência de
ocorrência de furto do veículo cuja placa é JEN 6609.

Acerca da utilização de rádios portáteis, julgue o próximo item.

�� Em operações cuja duração prevista é de 15 horas, em que
os agentes devem utilizar intensamente rádios portáteis e
estar espalhados por uma região de raio de atuação de mais
de 20 km, mas que não oferece obstrução para a propagação
do sinal nem tampouco opções de recarga das baterias dos
rádios portáteis, o uso do equipamento Motorola PRO 5150
é adequado.

Julgue os itens seguintes, referentes à fiscalização ambiental.

�� Para efeito legal, as florestas e as demais formas de
vegetação localizadas ao redor de lagoas, lagos ou
reservatórios d’água naturais ou artificiais são consideradas
áreas de preservação permanente.

�� Aproximar-se do veículo sempre pelo lado do motorista e
não ficar próximo das portas são procedimentos
recomendados para a abordagem de veículos de transporte
rodoviário de produto florestal em trânsito.

�� No transporte de pranchões de madeira desdobrados com
motosserras, a ATPF deve possuir uma tarja na cor amarela.
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�� É caracterizada infração, havendo impedimento de o
carregamento chegar a seu destino, a situação em que a
ATPF, ou o selo florestal, estiver com prazo de validade
vencido, mesmo que a nota fiscal tenha sido emitida dentro
do prazo da ATPF, ou do selo florestal.

�� Um animal da fauna silvestre que tenha sido apreendido
pode ser restituído ao proprietário, desde que não haja
dúvida a respeito da posse, e não haja mais interesse no
processo de apreensão.

�� Reserva legal, espaço territorial especialmente protegido,
sob o domínio atual ou iminente do Poder Público, tem como
escopo a proteção e a preservação dos ecossistemas em seus
estados naturais e primitivos.

�� Comete crime de poluição a pessoa que afete as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente.

�	 Um PRF, após efetuar a prisão em flagrante de uma pessoa
que tenha cometido crime contra a caça, deve apresentar o
infrator à autoridade policial do lugar onde a prisão foi
efetuada.

Julgue os itens subseqüentes, relativos à fiscalização de trânsito.

�
 A liberação de um veículo que tenha sido recolhido ao
depósito após a aplicação da penalidade, fica condicionada
ao licenciamento, ao pagamento de multas, taxas, despesa
com remoção e estada e à condição de funcionamento de
equipamentos obrigatórios.

�� A suspensão do direito de dirigir e conduzir qualquer veículo
só se inicia com o recolhimento do documento de
habilitação.

�� Deve-se proceder ao recolhimento do certificado de registro
e licenciamento de veículo quando houver suspeita fundada
de inautenticidade ou adulteração, quando o prazo de
licenciamento estiver vencido e, no caso de retenção do
veículo, quando a irregularidade não puder ser sanada no
local da infração.

�� O PRF, no atendimento a acidente com vítima que envolva
veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade
e tempo, deve retirar o disco, ou unidade armazenadora, do
registro, pois é sua responsabilidade preservar a prova.

�� Para a condução de um veículo automotor utilizado em
transporte de carga e cujo peso bruto total (PBT) exceda
três mil e quinhentos quilogramas, exige-se que o condutor
porte habilitação de categoria C.

�� Devido ao princípio da reciprocidade, está assegurado a um
condutor português penalmente imputável conduzir veículo
no Brasil com a carteira de habilitação expedida no seu país.

�� O pára-choque traseiro de veículo de carga com PBT
superior a 3,5 toneladas e fabricado a partir de 01/06/96
deve ser fixado rigidamente ao chassi ou extensão deste, ter
comprimento mínimo de 1 metro e altura máxima de 55 cm.

�� É obrigatória a instalação de registrador instantâneo de
velocidade e tempo em veículos de transporte e condução de
escolares e nos veículos com mais de dez lugares para
transporte de passageiros, excetuando-se aqueles licenciados
na categoria particular e que não realizem serviço de
transporte remunerado.

�� Pneu e aro sobressalentes, macaco e chave de roda são
obrigatórios para os veículos de transporte de lixo, de
concreto, com carroceria blindada para transporte de valores
e para veículos de transporte coletivo de passageiros, mesmo
quando pertencerem às empresas que possuam equipes
próprias para a troca dos pneus e aros danificados.

�	 Para fins de aplicação da norma, o quadriciclo, para cuja
condução se exige a habilitação de categoria A, é
considerado um veículo similar à motoneta ou motocicleta.

�
 Um motorista que entregue a direção do veículo a pessoa em
visível estado de alteração psicológica ou com membro
superior ou inferior imobilizado, infringe o artigo 166 do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mesmo que essa
pessoa seja habilitada. Nesse caso, o PRF deve preencher o
auto de infração, em que constem o nome do proprietário no
campo infrator e, no campo de observações, o nome de quem
confiou ou entregou o veículo nas condições definidas, caso
não tenha sido o proprietário.

�� Uma empresa realiza transporte de crianças menores de
dez anos para a escola de uma região. O número de crianças
que utilizam esse transporte excede a capacidade do banco
traseiro. Nesse caso, a forma prevista em lei como mais
segura para o transporte é assentar no banco dianteiro a
criança de maior estatura.

�� Um PRF, ao abordar um veículo que transporte carga que se
derrame sobre a via, sem o uso da lona ou similar, deve
notificar o condutor emitindo o auto de infração, conforme
previsto no artigo 231 do CTB.

�� De acordo com o CTB, é proibido dirigir com o braço do
lado de fora, descalço e com fones de ouvido conectados a
aparelhagem sonora.

Acerca da condução policial, julgue os itens subseqüentes.

�� Estresse, náusea, agravamento de lesões, desconforto
vascular e dificuldade de prestar o socorro dentro da viatura
são problemas que podem ser agravados caso o PRF
transporte, de forma aleatória e agressiva, vítima de acidente
de trânsito politraumatizada.

�� Nas curvas que começam largas e terminam estreitas, o
melhor é o condutor retardar o início da curva e o centro
geométrico.

�� Quando a viatura se aproxima de uma curva, as ações
estabelecidas para a direção policial que ajudam a
estabelecer uma trajetória mais conveniente, diminuindo-se
o efeito da força centrífuga, são: reduzir a velocidade,
acelerar durante a curva e procurar fazê-la do modo mais
reto possível.

�� Dirigir com o braço para fora do veículo, ficando com a mão
dentro do veículo ou espalmando o volante, descansar o pé
sobre a embreagem e conduzir com a mão no câmbio ou no
freio de estacionamento são automatismos inadequados que
podem ter sido adquiridos ao longo do tempo de condução
de veículos e que devem ser corrigidos no desenvolvimento
das técnicas policiais.
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�� O posicionamento adequado no veículo é fundamental para
a boa condução policial. A distância ideal do corpo do
condutor e a pegada no volante é medida esticando-se os
braços na direção do volante, que deverá ficar na altura dos
punhos.

�	 As colisões provocadas por condutor que dirige em sentido
contrário são devidas, principalmente, à má realização de
curvas, ameaça de entrar na rodovia, ultrapassagem em
locais de pouca visibilidade e a veículos que cortam à frente
e trafegam na contramão.

�
 O condutor que for ultrapassado por um veículo de maior
porte em alta velocidade e perceber uma oscilação brusca do
veículo para os lados, devido as correntes aerodinâmicas,
deve reduzir a velocidade e segurar firmemente o volante.

�� Ao realizar curvas à direita, o condutor terá de reduzir a
marcha e a velocidade ao aproximar-se da curva e  manter o
veículo o mais próximo do meio da pista.

�� As causas principais de colisão em cruzamentos são: a falta
de visibilidade, o desconhecimento e o desrespeito às regras
de circulação e conduta, as manobras inesperadas de
condutores de veículos e o trânsito de pedestre.

�� Planejar o trajeto com antecedência, sinalizar as intenções,
parar suave e gradativamente e não permitir que veículos o
sigam colados são atitudes que o condutor deve tomar para
evitar as colisões traseiras.

�� É de 14,58 metros a distância percorrida durante a reação do
condutor que trafega em um veículo com velocidade de
70 km/h em condições normais utilizando como parâmetro
o tempo médio de reação da ordem de 3/4 de segundo.

Acerca da mecânica básica e manutenção de veículos, julgue os
itens a seguir.

�� Durante o segundo tempo do motor, denominado
compressão, a válvula de admissão se abre e a de
escapamento se fecha.

�� No sistema de transmissão, o diferencial, responsável por
transferir o torque para as rodas, permite velocidades
diferentes das rodas nas curvas mantendo o equilíbrio e a
dirigibilidade do veículo.

�� A suspensão, conjunto de elementos que fornecem, com
segurança, a sustentação e a flexibilidade do veículo, divide-
se em dianteira e traseira e é composta por amortecedores,
molas e estrutura.

�� Quando fechada, a válvula termostática, responsável pelo
controle do processo de arrefecimento do motor, permite que
o motor atinja sua temperatura ideal de funcionamento;
quando aberta, garante que o motor frio se aqueça
rapidamente.

�	 Auxiliar no arrefecimento e proteger contra corrosão dos
motores são funções dos óleos lubrificantes.

�
 Considere que ao ligar o motor da viatura, aquecendo-o por
três minutos e acelerando-o rapidamente, o PRF observa que
sai, do escapamento, uma fumaça na cor preta. Isso é um
indicativo que existe queima de óleo no motor.

�� Tanque de combustível, mangueira, filtro de combustível,
bomba de combustível, carburador e bicos injetores são
componentes básicos do sistema de alimentação do motor.

�� No sistema elétrico, o sistema de partida tem por função
repor à bateria a energia elétrica consumida pelo
funcionamento de todos os circuitos elétricos do veículo.

�� Ao realizar a inspeção de primeiro escalão das correias do
veículo, o PRF deve, inicialmente, verificar se elas estão
presas em torno das polias e, em seguida, tocá-las para
verificar a tensão.

�� Para se efetuar manutenção preventiva de uma viatura, deve-
se trocar o filtro de ar a cada três trocas de óleo do motor e
limpar o filtro a cada duas trocas do óleo.

�� O cáster é o ângulo de inclinação das rodas para frente ou
para trás, responsável pela estabilidade do veículo.

Acerca da direção defensiva, julgue os itens seguintes.

�� A maioria dos acidentes deve-se a falhas humanas
caracterizadas por imperícia, imprudência ou negligência,
caracterizada esta na situação em que se pratica algo sem
que se tenha o domínio do que se faz.

�� Um dos elementos da direção defensiva é a atenção. Sendo
assim, o condutor deve estar com a mente aberta e dirigir
sempre com a atenção fixa para não provocar acidentes.

�� Direção perfeita significa  realizar cada viagem sem cometer
infrações de trânsito, sem abusar do veículo, sem atraso de
horário e sem acidentes.

�	 Olhar para a linha de bordo da pista, diminuir a velocidade,
solicitar luz baixa e permanecer com luz baixa são medidas
a serem tomadas ao se cruzar com outro veículo com luz
alta.

�
 Pneus com calibragem inadequada e com profundidade de
sulcos insuficiente, alta velocidade e tipo de pista são fatores
que levam à aquaplanagem em períodos de chuva.
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