
PROVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

A prova de direito constitucional começa no item 96 e vai até o 100 (sem contar os que aparecem nos outros direitos).
O artigo 144 da Constituição ficou com dois itens. Outros dois foram extraídos do artigo 5º e o último saiu do artigo 14.
Surpreendendo, a Banca não cobrou nada sobre Poder Executivo e sobre Ordem Social.

O grau de exigência veio mediano, sem muitas surpresas, o que deve elevar a nota de corte. Vou colocar o início do que
diz o item, pois a numeração varia de acordo com o modelo de prova, ok?

Vamos lá:

Questão 96. C.

 A segurança viária compreende... ITEM CERTO. A parte relacionada à segurança viária foi introduzida no artigo 144 pela
EC 82/14. O texto da questão foi extraído do artigo 144, § 10, inciso I.

Questão 97. C.

São constitucionalmente assegurados... ITEM CERTO. Ele foi extraído do artigo 5º. Tanto o direito de ficar em silêncio
quanto o de saber quem o prendeu são assegurados ao preso, de acordo com a Constituição.

Questão 98. E.

Em caso de iminente... ITEM ERRADO. No artigo 5º da Constituição há a previsão de que, em caso de iminente perigo
público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular. No entanto, o dever de indenizar é
condicionado à comprovação de dano. Quando o examinador usa a expressão “independentemente de comprovação”,
na verdade está dizendo “não precisa comprovar”.

Questão 99. E.

Policial rodoviário federal com mais de dez anos de serviço... ITEM ERRADO. O artigo 14, § 8º, da Constituição prevê que
PARA OS MILITARES há uma divisão entre membros com mais ou com menos de dez anos que queiram se candidatar a
mandato eletivo. O dispositivo constitucional só se aplica aos militares (Forças Armadas, PM e CBM). Aos integrantes da
PRF que se candidatem a mandato eletivo serão aplicadas as regras do artigo 38 da Constituição.

Questão 100. E.

A competência da PRF, instituição permanente... ITEM ERRADO. Olha o artigo 144 da Constituição aparecendo de novo...
O patrulhamento ostensivo das ferrovias federais cabe à PFF, e não à PRF.

É isso, meus amigos! Conte sempre comigo!
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