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Entre os concursos mais aguardados para o ano que se inicia certamente estÃ¡ o da PolÃ-cia
RodoviÃ¡ria Federal (PRF) para o cargo de policial. A autorizaÃ§Ã£o para a abertura de atÃ©
1.500 vagas na funÃ§Ã£o, que tem como requisito o ensino superior completo em qualquer
Ã¡rea e proporciona remuneraÃ§Ã£o inicial de R$7.092,91 a partir de 1Âº de janeiro, foi
solicitada no mÃªs de maio. No Ãºltimo dia 11, o processo referente ao pedido foi encaminhado
ao MinistÃ©rio da JustiÃ§a para revisÃ£o, mas a pasta jÃ¡ informou que a documentaÃ§Ã£o
serÃ¡ novamente enviada ao Planejamento, possivelmente ainda no inÃ-cio do ano. Com
demandas crescentes, como por exemplo o aumento da frota de veÃ-culos nas estradas, a
PRF vem carecendo cada vez mais da adequaÃ§Ã£o do seu efetivo aos desafios a serem
enfrentados. A expectativa Ã© que nesse ano de 2015 a disparidade existente seja amenizada
com a convocaÃ§Ã£o dos aprovados no concurso concluÃ-do em 2014 e tambÃ©m com a
abertura da nova seleÃ§Ã£o pleiteada pelo departamento. Segundo a FederaÃ§Ã£o Nacional
dos Policiais RodoviÃ¡rios Federais (FenaPRF) atÃ© o final de 2015, o Ã³rgÃ£o poderÃ¡ perder
1.500 policiais sÃ³ em razÃ£o de aposentadoria.
O encolhimento de quadro poderÃ¡ ser combatido em parte com a convocaÃ§Ã£o de 1.216
aprovados do Ãºltimo concurso que ainda aguardam serem chamados, dos quais 450 jÃ¡
passaram inclusive pelo curso de formaÃ§Ã£o e estÃ£o classificados dentro do nÃºmero de
vagas com preenchimento garantido. JÃ¡ a abertura da nova seleÃ§Ã£o, alÃ©m de anular as
perdas, poderÃ¡ permitir Ã PRF caminhar na direÃ§Ã£o do preenchimento de todas as 13.098
vagas existentes na carreira de policial rodoviÃ¡rio federal, meta que o departamento pretendia
alcanÃ§ar em 2013. PorÃ©m, para abrir o novo concurso ainda em 2015, serÃ¡ necessÃ¡ria
primeiramente a convocaÃ§Ã£o de todos os aprovados da seleÃ§Ã£o atual. Isso porque ela
Ã© vÃ¡lida atÃ© maio, com a vigÃªncia ainda podendo ser estendida por um ano. A
nomeaÃ§Ã£o de todos os aprovados, porÃ©m, abriria o caminho para a nova seleÃ§Ã£o,
como ocorreu no concurso concluÃ-do em 2012. O presidente da FenaPRF, Pedro Cavalcanti,
jÃ¡ afirmou que acredita que o departamento terÃ¡ os seus pleitos atendidos. Entre os fatores
que reforÃ§am a necessidade de contrataÃ§Ã£o de mais policiais ele apontou o combate ao
crime organizado e o compromisso assumido pelo governo com a meta da OrganizaÃ§Ã£o das
NaÃ§Ãµes Unidas (ONU) de reduÃ§Ã£o do nÃºmero de acidentes de trÃ¢nsito Ã metade atÃ©
2020. Â“Apesar dessa crise o governo tem que entender que precisa emergencialmente
contratarÂ”, afirmou.
Etapas Â– O Ãºltimo concurso para policial rodoviÃ¡rio federal foi organizado pelo Cespe/UnB e
compreendeu provas objetivas e discursivas, exame de aptidÃ£o fÃ-sica (testes de flexÃ£o em
barra fixa, de impulsÃ£o horizontal, de flexÃ£o abdominal e de corrida de 12 minutos),
avaliaÃ§Ãµes mÃ©dica, psicolÃ³gica e de tÃ-tulos, alÃ©m de investigaÃ§Ã£o social e curso de
formaÃ§Ã£o. As provas escritas versaram sobre LÃ-ngua Portuguesa, MatemÃ¡tica, Ã‰tica no
ServiÃ§o PÃºblico, InformÃ¡tica, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal,
Direito Processual Penal, LegislaÃ§Ã£o Especial, Direitos Humanos e Cidadania,
LegislaÃ§Ã£o Relativa Ã PRF e FÃ-sica Aplicada Ã PerÃ-cia de Acidentes RodoviÃ¡rios.
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Policial rodoviÃ¡rio federal: veja programa do Ãºltimo concurso
CONHECIMENTOS BÃ•SICOS
} LÃ•NGUA PORTUGUESA: 1 CompreensÃ£o e interpretaÃ§Ã£o de textos de gÃªneros
variados. 2 Reconhecimento de tipos e gÃªneros textuais. 3 DomÃ-nio da ortografia oficial. 3.1
Emprego das letras. 3.2 Emprego da acentuaÃ§Ã£o grÃ¡fica. 4 DomÃ-nio dos mecanismos de
coesÃ£o textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciaÃ§Ã£o, substituiÃ§Ã£o e
repetiÃ§Ã£o, de conectores e outros elementos de sequenciaÃ§Ã£o textual. 4.2
Emprego/correlaÃ§Ã£o de tempos e modos verbais. 5 DomÃ-nio da estrutura morfossintÃ¡tica
do perÃ-odo. 5.1 RelaÃ§Ãµes de coordenaÃ§Ã£o entre oraÃ§Ãµes e entre termos da
oraÃ§Ã£o. 5.2 RelaÃ§Ãµes de subordinaÃ§Ã£o entre oraÃ§Ãµes e entre termos da oraÃ§Ã£o.
5.3 Emprego dos sinais de pontuaÃ§Ã£o. 5.4 ConcordÃ¢ncia verbal e nominal. 5.5 Emprego
do sinal indicativo de crase. 5.6 ColocaÃ§Ã£o dos pronomes Ã¡tonos. 6 Reescritura de frases e
parÃ¡grafos do texto. 6.1 SubstituiÃ§Ã£o de palavras ou de trechos de texto. 6.2
RetextualizaÃ§Ã£o de diferentes gÃªneros e nÃ-veis de formalidade.
} MATEMÃ•TICA: 1 NÃºmeros inteiros, racionais e reais. 1.1 Problemas de contagem. 2
Sistema legal de medidas. 3 RazÃµes e proporÃ§Ãµes; divisÃ£o proporcional. 3.1 Regras de
trÃªs simples e composta. 3.2Porcentagens. 4 EquaÃ§Ãµes e inequaÃ§Ãµes de 1Âº e 2Âº
graus. 4.1 Sistemas lineares. 5 FunÃ§Ãµes. 5.1 GrÃ¡ficos. 6 SequÃªncias numÃ©ricas. 7
ProgressÃ£o aritmÃ©tica e geomÃ©trica. 8 NoÃ§Ãµes de probabilidade e estatÃ-stica. 9
RaciocÃ-nio lÃ³gico: problemas aritmÃ©ticos.
} NOÃ‡Ã•ES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica Federativa do
Brasil de 1988. 1.1 PrincÃ-pios fundamentais. 2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1
Normas de eficÃ¡cia plena, contida e limitada. 2.2 Normas programÃ¡ticas. 3 Direitos e
garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos
de nacionalidade, direitos polÃ-ticos, partidos polÃ-ticos. 4 OrganizaÃ§Ã£o
polÃ-tico-administrativa do Estado. 4.1 Estado federal brasileiro, UniÃ£o, estados, Distrito
Federal, municÃ-pios e territÃ³rios. 5 AdministraÃ§Ã£o pÃºblica. 5.1 DisposiÃ§Ãµes gerais,
servidores pÃºblicos. 6 Poder executivo. 6.1 AtribuiÃ§Ãµes e responsabilidades do presidente
da RepÃºblica. 7 Poder judiciÃ¡rio. 7.1 DisposiÃ§Ãµes gerais. 7.2 Ã“rgÃ£os do poder
judiciÃ¡rio. 7.2.1 OrganizaÃ§Ã£o e competÃªncias, Conselho Nacional de JustiÃ§a. 7.2.1.1
ComposiÃ§Ã£o e competÃªncias. 8 FunÃ§Ãµes essenciais Ã justiÃ§a. 8.1 MinistÃ©rio
pÃºblico, advocacia pÃºblica. 8.2 Defensoria pÃºblica.
} Ã‰TICA NO SERVIÃ‡O PÃšBLICO: 1 Ã‰tica e moral. 2 Ã‰tica, princÃ-pios e valores. 3
Ã‰tica e democracia: exercÃ-cio da cidadania. 4 Ã‰tica e funÃ§Ã£o pÃºblica. 5 Ã‰tica no
Setor PÃºblico. 5.1 Decreto nÂº 1.171/ 1994 (CÃ³digo de Ã‰tica Profissional do Servidor
PÃºblico Civil do Poder Executivo Federal).
NOÃ‡Ã•ES DE INFORMÃ•TICA: 1 NoÃ§Ãµes de sistema operacional Windows. 2 EdiÃ§Ã£o
de textos, planilhas e apresentaÃ§Ãµes (ambiente BrOffice). 3 Redes de computadores. 3.1
Conceitos bÃ¡sicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 3.2
Programas de navegaÃ§Ã£o (Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Programas de correio
eletrÃ´nico (Mozilla Thunderbird). 3.4 SÃ-tios de busca e pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de
discussÃ£o. 3.7 ComputaÃ§Ã£o na nuvem (cloud computing). 4 Conceitos de organizaÃ§Ã£o e
de gerenciamento de informaÃ§Ãµes, arquivos, pastas e programas. 5 SeguranÃ§a da
informaÃ§Ã£o. 5.1 Procedimentos de seguranÃ§a. 5.2 NoÃ§Ãµes de vÃ-rus, worms e pragas
virtuais. 5.3 aplicativos para seguranÃ§a (antivÃ-rus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4
Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).
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CONHECIMENTOS ESPECÃ•FICOS
} NOÃ‡Ã•ES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Estado, governo e administraÃ§Ã£o pÃºblica:
conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princÃ-pios. 2 Direito administrativo: conceito,
fontes e princÃ-pios. 3 Ato administrativo. 3.1 Conceito, requisitos, atributos, classificaÃ§Ã£o e
espÃ©cies. 3.2 InvalidaÃ§Ã£o, anulaÃ§Ã£o e revogaÃ§Ã£o. 3.3 PrescriÃ§Ã£o. 4 Agentes
administrativos. 4.1 Investidura e exercÃ-cio da funÃ§Ã£o pÃºblica. 4.2 Direitos e deveres dos
funcionÃ¡rios pÃºblicos; regimes jurÃ-dicos. 4.3 Processo administrativo: conceito, princÃ-pios,
fases e modalidades. 4.4 Lei nÂº 8.112/1990 e alteraÃ§Ãµes. 5 Poderes da administraÃ§Ã£o:
vinculado, discricionÃ¡rio, hierÃ¡rquico, disciplinar e regulamentar. 6 PrincÃ-pios bÃ¡sicos da
administraÃ§Ã£o. 6.1 Responsabilidade civil da administraÃ§Ã£o: evoluÃ§Ã£o doutrinÃ¡ria e
reparaÃ§Ã£o do dano. 6.2 Enriquecimento ilÃ-cito e uso e abuso de poder. 6.3 Improbidade
administrativa: sanÃ§Ãµes penais e civis Â— Lei nÂº 8.429/1992 e alteraÃ§Ãµes. 7 ServiÃ§os
pÃºblicos: conceito, classificaÃ§Ã£o, regulamentaÃ§Ã£o, formas e competÃªncia de
prestaÃ§Ã£o. 8 OrganizaÃ§Ã£o administrativa. 8.1 AdministraÃ§Ã£o direta e indireta,
centralizada e descentralizada. 8.2 Autarquias, fundaÃ§Ãµes, empresas pÃºblicas e
sociedades de economia mista. 9 Controle e responsabilizaÃ§Ã£o da administraÃ§Ã£o. 9.1
Controle administrativo. 9.2 Controle judicial. 9.3 Controle legislativo. 9.4 Responsabilidade civil
do Estado.
} NOÃ‡Ã•ES DE DIREITO PENAL: 1 AplicaÃ§Ã£o da lei penal. 1.1 PrincÃ-pios da legalidade e
da anterioridade. 1.2 A lei penal no tempo e no espaÃ§o. 1.3 Tempo e lugar do crime. 1.4 Lei
penal excepcional, especial e temporÃ¡ria. 1.5 Territorialidade e extraterritorialidade da lei
penal. 1.6 Pena cumprida no estrangeiro. 1.7 EficÃ¡cia da sentenÃ§a estrangeira. 1.8
Contagem de prazo. 1.9 InterpretaÃ§Ã£o da lei penal. 1.10 Analogia. 1.11 Irretroatividade da lei
penal. 1.12 Conflito aparente de normas penais. 2 O fato tÃ-pico e seus elementos. 2.1 Crime
consumado e tentado. 2.2 Pena da tentativa. 2.3 Concurso de crimes. 2.4 Ilicitude e causas de
exclusÃ£o. 2.5 Excesso punÃ-vel. 2.6 Culpabilidade. 2.6.1 Elementos e causas de exclusÃ£o.
3 Imputabilidade penal. 4 Concurso de pessoas. 5 Crimes contra a pessoa. 6 Crimes contra o
patrimÃ´nio. 7 Crimes contra a fÃ© pÃºblica. 8 Crimes contra a administraÃ§Ã£o pÃºblica. 9 Lei
nÂº 8.072/1990 (delitos hediondos). 10 DisposiÃ§Ãµes constitucionais aplicÃ¡veis ao direito
penal. 11 Crimes contra a Dignidade Sexual.
} NOÃ‡Ã•ES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 AplicaÃ§Ã£o da lei processual no tempo,
no espaÃ§o e em relaÃ§Ã£o Ã s pessoas. 1.1 DisposiÃ§Ãµes preliminares do CÃ³digo de
Processo Penal. 2 InquÃ©rito policial. 3 AÃ§Ã£o penal. 4 CompetÃªncia. 5 Prova. 6 Juiz,
ministÃ©rio pÃºblico, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiÃ§a, atos de terceiros.
7 PrisÃ£o e liberdade provisÃ³ria. 7.1 Lei nÂº 7.960/1989 (prisÃ£o temporÃ¡ria). 8 Processo e
julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionÃ¡rios pÃºblicos. 9 Habeas corpus e seu
processo. 10 DisposiÃ§Ãµes constitucionais aplicÃ¡veis ao direito processual penal.
} LEGISLAÃ‡ÃƒO ESPECIAL: 1 Lei nÂº 10.826/2003 e alteraÃ§Ãµes (Estatuto do
Desarmamento). 2 Lei nÂº 7.716/1989 e alteraÃ§Ãµes (crimes resultantes de preconceitos de
raÃ§a ou de cor). 3 Lei nÂº 5.553/1968 (apresentaÃ§Ã£o e uso de documentos de
identificaÃ§Ã£o pessoal). 4 Lei nÂº 4.898/1965 (direito de representaÃ§Ã£o e processo de
responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade). 5 Lei nÂº
9.455/1997 (definiÃ§Ã£o dos crimes de tortura). 6 Lei nÂº 8.069/1990 (Estatuto da CrianÃ§a e
do Adolescente), TÃ-tulo II, CapÃ-tulos I e II, TÃ-tulo III, CapÃ-tulo II, SeÃ§Ã£o III, TÃ-tulo V e
TÃ-tulo VII . 7 Lei nÂº 10.741/2003 e alteraÃ§Ãµes (Estatuto do Idoso). 8 Lei nÂº 9.034/1995 e
alteraÃ§Ãµes (crime organizado). 12 Lei nÂº 9.099/1995 e alteraÃ§Ãµes (juizados especiais
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cÃ-veis e criminais), CapÃ-tulo III,. 13 Lei nÂº 10.259/2001 e alteraÃ§Ãµes (juizados especiais
cÃ-veis e criminais no Ã¢mbito da JustiÃ§a Federal). 15 Lei nÂº 11.340/2006 (Maria da Penha
Â– violÃªncia domÃ©stica e familiar contra a mulher). 16 Lei nÂº 11.343/2006 (sistema nacional
de polÃ-ticas pÃºblicas sobre drogas). 17 Decreto-Lei nÂº 3.688/1941 (Lei das
contravenÃ§Ãµes penais). 18 Lei nÂº 9.605/1998 e alteraÃ§Ãµes (Lei dos crimes contra o meio
ambiente), CapÃ-tulos III e V . 19 Decretos nÂº 5.948/2006, nÂº 6.347/2008 e nÂº 7901/2013
(TrÃ¡fico de pessoas).
} DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: 1 Teoria geral dos direitos humanos. 1.1 Conceito,
terminologia, estrutura normativa, fundamentaÃ§Ã£o. 2 AfirmaÃ§Ã£o histÃ³rica dos direitos
humanos. 3 Direitos humanos e responsabilidade do Estado. 4 Direitos humanos na
ConstituiÃ§Ã£o Federal. 6 InstitucionalizaÃ§Ã£o dos direitos e garantias fundamentais. 7
PolÃ-tica nacional de direitos humanos. 8 Programas nacionais de direitos humanos. 9
GlobalizaÃ§Ã£o e direitos humanos. 10 As trÃªs vertentes da proteÃ§Ã£o internacional da
pessoa humana. 10.1 Direitos humanos, direito humanitÃ¡rio e direito dos refugiados. 11. A
ConstituiÃ§Ã£o brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos. 12 AplicaÃ§Ãµes
da perspectiva sociolÃ³gica a temas e problemas contemporÃ¢neos da sociedade brasileira: a
questÃ£o da igualdade jurÃ-dica e dos direitos de cidadania, o pluralismo jurÃ-dico, acesso Ã
justiÃ§a. 13. PrÃ¡ticas judiciÃ¡rias e policiais no espaÃ§o pÃºblico. 14 AdministraÃ§Ã£o
institucional de conflitos no espaÃ§o pÃºblico.
} LEGISLAÃ‡ÃƒO RELATIVA AO DPRF: 1. Lei n.Âº 9.503/1997 Â– CÃ³digo de TrÃ¢nsito
Brasileiro, e suas atualizaÃ§Ãµes; 2 Perfil constitucional: funÃ§Ãµes institucionais. 3 Lei
9.654/1982. 4 Decreto nÂº 6.061/2007 e alteraÃ§Ãµes. 5 Decreto 1.655/1995.
} FÃ•SICA APLICADA Ã€ PERÃ•CIA DE ACIDENTES RODOVIÃ•RIOS: 1 MecÃ¢nica. 1.1
CinemÃ¡tica escalar, cinemÃ¡tica vetorial. 1.2 Movimento circular. 1.3 Leis de Newton e suas
aplicaÃ§Ãµes. 1.4 Trabalho. 1.5 PotÃªncia. 1.6 Energia cinÃ©tica, energia potencial, atrito. 1.7
ConservaÃ§Ã£o de energia e suas transformaÃ§Ãµes. 1.8 Quantidade de movimento e
conservaÃ§Ã£o da quantidade de movimento, impulso. 1.9 ColisÃµes. 1.10 EstÃ¡tica dos
corpos rÃ-gidos. 1.11 EstÃ¡tica dos fluidos. 1.12 PrincÃ-pios de Pascal, Arquimedes e Stevin. 2
OndulatÃ³ria. 2.1 Movimento harmÃ´nico simples. 2.2 OscilaÃ§Ãµes livres, amortecidas e
forÃ§adas. 2.3. Ondas. 2.3.1 Ondas sonoras, efeito doppler e ondas eletromagnÃ©ticas. 2.3.2
FrequÃªncias naturais e ressonÃ¢ncia. 3. Ã“ptica geomÃ©trica: reflexÃ£o e refraÃ§Ã£o da luz.
3.1 Instrumentos Ã³pticos: caracterÃ-sticas e aplicaÃ§Ãµes.
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