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E-BOOK PRF
Você já sonhou com a carreira policial?
E já pensou em integrar os quadros da Polícia Rodoviária Federal?
Se a resposta for “sim” para quaisquer das duas perguntas, você está no lugar certo! Neste ebook, você encontrará todas as informações necessárias para planejar, direcionar ou intensificar a
sua preparação para o concurso da PRF, cujo edital deve ser lançado em breve.

1. CONHEÇA A PRF
1.1 A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
As carreiras das polícias federais estão entre as mais desejadas pelos concurseiros da área
policial. Isso, porque possuem excelente estrutura de trabalho, oferecem as melhores remunerações
da área de segurança pública do País, além do status que se tem ao fazer parte dessas instituições.
O último concurso da Polícia Rodoviária Federal ocorreu em 2018, em maio deste ano, houve
a convocação dos 609 excedentes aprovados nesse certame, os quais se encontram no Curso de
Formação Profissional (CFP), além dos 1.000 que já haviam sido convocados anteriormente.
Mesmo com tantas nomeações, a necessidade de mais policiais é notória, já que a PRF é
responsável pelo policiamento ostensivo em cerca de 65 mil quilômetros de rodovias federais em
todo o País, conforme competências previstas no artigo 144 da Constituição Federal de 1988 e no
artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro. Além de que, no que diz respeito ao combate ao crime, a
sua alçada vai além das rodovias, devendo atuar em qualquer área do território nacional.
Em razão disso, já foi solicitado um novo certame, contendo 2.634 vagas para Policial
Rodoviário Federal e 138 vagas para Agente Administrativo. Inclusive, durante a comemoração dos
92 anos da PRF, ocorrida no dia 24 de julho, o diretor-executivo da instituição, José Lopes Hott Júnior,
sinalizou a possibilidade de uma nova seleção. Já o diretor-geral da PRF, Eduardo Aggio de Sá,
anunciou que, se tudo ocorrer conforme o esperado, o edital pode ser lançado ainda neste ano de
2020.
E, como é de conhecimento de todos, o atual governo almeja reforçar, cada dia mais, as forças
policiais do País. Esta é mais uma razão para o aluno aproveitar as oportunidades que estão surgindo
nessa área.

2
44

A principal atribuição da Polícia Rodoviária Federal é constitucionalmente prevista, qual seja
o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A CF/88 também a define como sendo um órgão
permanente, organizado, mantido pela União e estruturado em carreira, destinando-se na forma da
lei.
As carreiras que compõem a estrutura da PRF são as de Policial Rodoviário Federal e Agente
Administrativo. Os servidores que exercem o cargo de policial iniciam a carreira ocupando o padrão
I da terceira classe e, de acordo com o desempenho das atribuições, são promovidos e progridem
até alcançarem o padrão III da classe especial.
Para que não restem dúvidas quanto aos detalhes dessa atividade, conheceremos as funções
que cada cargo desempenha. Como já é possível perceber, na PRF, existe lugar para todos os perfis,
seja para o operacional, seja para o administrativo. Além de que também há espaço para todos os
gêneros e idades.

1.2 OS CARGOS
POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
As atribuições gerais dos Policiais Rodoviários Federais estão previstas na Lei nº 9.654/98, alterada
pela Lei nº 12.775/12, conforme segue:
▪ Classe Especial: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção,
planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional,
coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a
articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito
nacional e internacional, além das atribuições da Primeira Classe;
▪ Primeira Classe: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação,
capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e
intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da
Segunda Classe;
▪ Segunda Classe: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle
administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da
Terceira Classe; e
▪ Terceira Classe: atividades de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e
policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais
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atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal.
Importante citar que, para concorrer a esse cargo, o candidato deverá possuir graduação de
nível superior em qualquer área de formação.
Quanto à carga horária de trabalho, é de 40 horas semanais. A PRF possui diversas escalas
que podem ser aplicadas para a execução das atividades operacionais, a principal delas é a “24/72”,
em que se trabalha por 24 horas ininterruptas, descansando-se um período de 72 horas entre as
jornadas.
AGENTE ADMINISTRATIVO
Já o cargo de Agente Administrativo apresenta, entre outras, as seguintes atribuições:
▪ Executar atividades administrativas de nível intermediário, relativas às competências legais
da Polícia Rodoviária Federal, por meio da prestação de apoio técnico administrativo à área
finalística da Instituição;
▪ Prestar contas ao chefe imediato do valor das fianças recebidas e custas depositadas; e
▪ Acautelar objetos e valores ausentes.
O requisito para esse cargo é ter diploma de conclusão de curso de nível médio.
No que se refere à carga horária de trabalho, também é de 40 horas semanais, mas cumpridos
em horário normal de expediente.

1.3 AS REMUNERAÇÕES
A tabela a seguir mostra o valor do subsídio referente ao cargo de Policial Rodoviário Federal:
Classe

Padrão

Subsídio

Especial

III

R$ 16.552,34

Especial

II

R$ 16.121,24

Especial

I

R$ 15.702,70
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Primeira

VI

R$ 14.913,01

Primeira

V

R$ 14.529,66

Primeira

IV

R$ 14.157,47

Primeira

III

R$ 13.796,13

Primeira

II

R$ 13.445,32

Primeira

I

R$ 13.104,72

Segunda

VI

R$ 12.199,64

Segunda

V

R$ 12.096,19

Segunda

IV

R$ 11.993,77

Segunda

III

R$ 11.892,36

Segunda

II

R$ 11.791,95

Segunda

I

R$ 11.692,54

Terceira

III

R$ 10.063,66

Terceira

II

R$ 9.981,37

Terceira

I

R$ 9.899,88

Quanto ao cargo de agente administrativo, o edital do último concurso, realizado em 2014,
trouxe a informação de uma remuneração de R$ 2.043,17 (vencimento básico), acrescido do valor
da GDATPRF (variável de R$ 1.521,60 a R$ 1.902,00, dependendo da avaliação de desempenho do
servidor).
Importante salientar que, além da remuneração, todos os servidores recebem um auxílio
alimentação no valor de R$ 458,00.
Por fim, uma boa notícia é a expectativa de equiparação salarial com a Polícia Federal, pois
esse é um antigo pleito da categoria e que o atual governo manifestou posicionamento favorável a
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isso. Alcançado esse pleito, o salário inicial da categoria seria o mesmo inicial de um agente da PF
(R$ 12.522,50).

2. HISTÓRICO DE CONCURSOS PARA A PRF
O concurso PRF foi composto de duas etapas, tendo a primeira várias fases:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

1ª etapa:
Prova Objetiva e Discursiva (de caráter eliminatório e classificatório);
Exame de Capacidade Física (de caráter eliminatório);
Avaliação de Saúde (de caráter eliminatório);
Avaliação Psicológica (de caráter eliminatório);
Avaliação de Títulos (de caráter classificatório); e
Investigação Social (de caráter eliminatório).

2ª etapa:
▪ Curso de Formação Profissional (de caráter eliminatório e classificatório).
O Curso de Formação Profissional da terceira turma, dos aprovados no último certame, ainda
está em andamento e ocorre na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, na Universidade
Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis - SC.
RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA
O concurso de 2018 para o cargo de Policial teve 129.152 inscritos para as vagas de ampla
concorrência, que eram de 367. Assim, a relação candidato/vaga ampla concorrência foi de
aproximadamente, 351 candidatos por vaga.
Por sua vez, 556 pessoas concorriam às 33 vagas destinadas aos candidatos com deficiência,
gerando uma demanda de cerca de 16,8 candidatos por vaga. Já para os candidatos negros, houve
18.059 inscritos para um total de 100 vagas, resultando em cerca de 180,5 candidatos por vaga.
Já o concurso para o cargo de agente administrativo, realizado em 2014, contou com 257.096
inscritos para as vagas de ampla concorrência e 2.040 inscritos para as vagas reservadas às pessoas
com deficiência, para um total de 183 e 33 vagas, respectivamente. Portanto, a relação
candidato/vaga ampla concorrência foi de, aproximadamente, 1.404 candidatos por vaga e, para as
vagas reservadas às pessoas com deficiência, foi de cerca de 62 candidatos por vaga. Contudo, foram
nomeados mais que o dobro da quantidade de vagas durante o prazo de validade do concurso.
6
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CRONOGRAMA DOS ÚLTIMOS CONCURSOS
POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
Data

Evento

28/11/2018

Publicação do Edital

03/02/2019

Realização das provas escritas

28/02/2019

Publicação do resultado das provas escritas

23 e
24/03/2019

Realização do Exame de Capacidade Física

02/04/2019

Publicação do resultado Exame de Capacidade
Física

19/05/2019

Realização da Avaliação de Saúde

28/05/2019

Resultado da Avaliação de Saúde

16/06/2019

Realização da Avaliação Psicológica

02/07/2019

Resultado da Avaliação Psicológica

03/09/2019

Início do Curso de Formação
AGENTE ADMINISTRATIVO

Data

Evento

01/08/2013

Publicação do Edital

10/11/2013

Realização das provas escritas

12/12/2013

Publicação do resultado das provas escritas

13/05/2014

Resultado final da primeira etapa

19/05/2014

Início do Curso de Formação Profissional

13/06/2014

Término do Curso de Formação Profissional
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3. ANÁLISES ESTATÍSTICAS
Pelos números apresentados, referentes ao último certame, foi possível perceber que a
concorrência nos concursos da PRF é grande. Com isso, o nível dos candidatos acaba sendo maior,
assim como deverá ser o seu nível de preparação.
Pensando nisso, foi feita uma análise estatística das disciplinas cobradas em prova, de modo
a identificar os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE/CESPE, responsável pela organização
do último concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal e que, provavelmente, deve ser a
escolhida para o próximo certame.
O objetivo é fornecer ao aluno dados para que ele possa decidir o que priorizar de acordo
com a quantidade de tempo que possui para se dedicar aos estudos, pois compreenderá as
possibilidades de conteúdo cobrado em cada disciplina e também a maneira como a banca aborda
esse conteúdo nas questões. É tornar o seu estudo verdadeiramente profissional, usando a
estratégia correta para cada situação.
Portanto, nas próximas páginas, apresentaremos informações importantíssimas para nortear
os seus estudos, seja você um aluno iniciante, intermediário ou avançado.

3.1 ANÁLISE DE CONCURSOS POLICIAIS/CESPE
Fizemos um levantamento de todos os concursos da área policial organizados pela banca
CEBRASPE/CESPE entre os anos de 2014 e 2019. Foram selecionadas todas as matérias cobradas nos
últimos certames dos concursos policiais, conforme pode-se visualizar por meio do gráfico a seguir:
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QUESTÕES - CEBRASPE - ÁREA POLICIAL
131
120

88

87
76

70

63
53

40

37

28

25

12

3

Percebemos que as disciplinas de Português, Informática, Direito Administrativo, Direito
Constitucional e Legislação Penal Extravagante representam mais de 60% das questões cobradas
dos candidatos da área policial. Não se pode esquecer da importância de outras disciplinas,
principalmente, aquelas que são correlatas à área de atuação do Policial. Nesse ponto, destacamos
o estudo de Direito Penal e de Direito Processual Penal.
No que tange à atuação do Policial Rodoviário Federal, a disciplina de Legislação de Trânsito
(CTB e Resoluções do CONTRAN) possui importância relevante. Tanto é que, no último concurso, um
terço das questões foram dessa disciplina, um total de 40 questões das 120 do certame. Legislação
de trânsito foi abordada, inclusive, na prova discursiva, cujos detalhes trataremos mais à frente.
Com esses dados em mãos, é possível verificar quais são as matérias-chave da área policial.
A seguir, veremos quais são os 7 assuntos mais cobrados de cada uma dessas disciplinas:
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3.1.1. PORTUGUÊS
O candidato precisa entender que, ao ingressar na PRF, fará parte dos quadros de um dos
mais importantes órgãos públicos do País. Assim, a comunicação formal se mostra imprescindível no
dia a dia das atividades. Por isso, a disciplina de Português é tão exigida, de modo que, no último
certame, foram 20 questões do total de 120.

PORTUGUÊS
44

Interpretação
de Textos

12

11

10

10

10

9

Morfologia

Pontuação

Semântica

Coerência.
Coesão

Reescrita de
Frases.

Sintaxe

Sobre o gráfico, tirando interpretação de textos, os outros assuntos acabam sendo cobrados
de maneira equilibrada. Logo, é preciso que o aluno balanceie bem os seus estudos para não perder
pontos nas questões mais cobradas nessa disciplina na área policial.
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3.1.2. INFORMÁTICA
Informática, como já vimos, também merece destaque:

INFORMÁTICA

25

14

13

11

11

1
Internet

Segurança da
Informação

Sistemas
Operacionais

Suítes de
Escritório

Redes de
Computadores

Hardware

Percebe-se que os assuntos Internet, Segurança da Informação e Sistemas Operacionais são
os mais cobrados, e isso não é por acaso.
Na atualidade, as informações e os dados das repartições públicas são armazenados
digitalmente. No âmbito de uma instituição policial, essas informações são sensíveis, senão sigilosas.
Portanto, o policial deve compreender bem como utilizar os Sistemas Operacionais para lidar
com essas informações e para acessar à Internet sem se descuidar da Segurança da Informação. E
isso não é diferente na rotina de uma repartição da PRF.
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3.1.3. DIREITO ADMINSTRATIVO
A disciplina de Direito Administrativo é a essência de qualquer repartição pública. Você,
futuro PRF, poderá, por exemplo, lidar com licitações para aquisição de armas, viaturas e demais
equipamentos.

DIREITO ADMINISTRATIVO
18

17

16

9

Atos
Licitações e
administrativos Contratos - Lei
8.666/1993

Agentes
Públicos

Regime Jurídico
Administrativo

8

Serviços
Públicos

8

8

Controle da
Processo
Administração Administrativo

Analisando a estatística, observamos que o candidato precisa dominar os conteúdos
relacionados a Atos Administrativos, Licitações e Contratos, além de Agentes Públicos. Esses
assuntos são responsáveis pela maior quantidade de questões do Cebraspe.

3.1.4. DIREITO CONSTITUCIONAL
O Direito Constitucional também está presente na rotina de trabalho do Policial Rodoviário
Federal. Um PRF, quando realiza uma abordagem a um cidadão, restringe a liberdade constitucional
de ir e vir. Por isso, é muito importante o candidato compreender essa disciplina, para atuar de
maneira legal e legítima.

12
44

DIREITO CONSTITUCIONAL
26
20
12

11
6

3

2

Dos Direitos e Da Organização Defesa do Da Organização Ordem Social
Eficácia das Dos Princípios
Garantias
dos Poderes
Estado e das
do Estado
Normas
Fundamentais
Fundamentais
Instituições
Constitucionais da Constituição
Democráticas

Sobre a análise dos dados da tabela acima, há necessidade de dar grande ênfase ao estudo
dos Direitos e Garantias Fundamentais. Como dito, na atividade policial, trabalha-se diretamente
com inúmeros direitos fundamentais. O futuro profissional da segurança pública deve, portanto,
dominar essa temática.

3.1.5. DIREITO PENAL
Para um PRF, essa disciplina se mostra muito importante, afinal, ser policial é respirar Direito
Penal.

DIREITO PENAL
17

14

8
6

Crimes contra
a
Administração
Pública

Teoria do
Crime

Crimes Contra Aplicação da
o Patrimônio
Lei Penal

6

5

4

Crimes contra Crimes contra Princípios de
a Pessoa
a Incolumidade Direito Penal
Pública
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Como se observa no gráfico acima, Crimes contra a Administração Pública, Teoria do crime e
Crimes contra o Patrimônio são conteúdos que devem ser priorizados no estudo para a carreira
policial como um todo. Um destaque importante, em se tratando do concurso da PRF, deve ser dado
para os crimes de trânsito, previstos no CTB, bastante comuns na rotina da instituição.

3.1.6. DIREITO PROCESSUAL PENAL
Também é uma disciplina que forma o núcleo duro dos concursos policiais. Vejamos a
distribuição dos temas dentro da matéria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL
16
12

10

4
Inquérito
Policial

Da Prova

3

3

2

Da Prisão, das Da Ação Penal Processo Penal, Competência Aplicação da lei
Medidas
seus Sistemas e Processual
processual
Cautelares e da
Princípios
Penal
penal
Liberdade
Provisória

O principal instrumento pelo qual se desenvolve uma investigação é o Inquérito Policial, não
é à toa que é o assunto mais cobrado dentro de Processo Penal.
Contudo, na carreira PRF, o inquérito policial não é abordado de maneira aprofundada, pois
se trata de uma polícia ostensiva. Em contrapartida, o assunto “prisões” é questão certa no seu
próximo certame, principalmente “prisão em flagrante”, prisão essa bastante realizada na rotina
PRF.

3.1.7. LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE
Para finalizar as matérias-chave, vemos que a maior parte das leis cobradas se refere,
justamente, às situações que mais estão presentes no cotidiano de um policial.
Observe a análise estatística apresentada na tabela abaixo:
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LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE
12
9
6

6

6

5

4

4

4

4

3.2 COMPARATIVO DE CONCURSOS DA ÁREA POLICIAL
No tocante aos certames da PRF, algumas observações merecem ser feitas quando
comparados aos demais concursos da área policial.
Por meio da análise estatística dos concursos da área policial, percebe-se que o candidato a
essas carreiras terá um leque de disciplinas bastante comum aos cargos de polícia. Há, contudo,
disciplinas peculiares a cada cargo, como Contabilidade, que é cobrada para Agente da PF e da PCDF,
mas não é comum nos demais certames da área, assim como Legislação de Trânsito e Noções de
Física, que são cobradas apenas para a PRF.
Um adendo importante se faz quanto à disciplina de Física, cobrada nos últimos certames da
PRF.
Muitos candidatos questionam qual seria a importância dessa disciplina para o cargo. Poucos
candidatos sabem, todavia, que uma das atribuições do cargo é a realização de perícias em acidentes
de trânsito ocorridos nas rodovias federais. Para isso, o candidato deve chegar à Universidade
Corporativa da PRF com boas noções de dinâmica do movimento e outros assuntos correlatos à
Física. Portanto, não negligencie o estudo dessa disciplina.
Vejamos três gráficos contendo o percentual de cobrança de cada disciplina em cada um
desses certames: Policial Rodoviário Federal 2018, Escrivão da Polícia Federal 2013 e Agente da
Polícia Federal 2013.
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PRF
6.16%
3.33%
5%

6.16%

Português

16.67%

Geopolítica Brasileira

3.33%
5%

6.16%

5%

4.16%

6.66%
3.33%
1.66%

Noções de Informática
Noções de Física
Raciocínio Lógico e Matemático
Ética no Serviço Público
História da PRF
Legislação de Trânstio
Direito Adminitrativo
Direito Constitucional

33.33%

Direito Penal
Direito Processual Penal

Observe como somente as disciplinas de Legislação de Trânsito (33,33%) e Português
(16,67%) compõem 50% das questões da sua prova.

ESCRIVÃO PF 2013

Direito Administrativo
Direito Constitucional
Português

7%
4%
4%

4%4%

12%
13%

Legislação Penal e Processual
Penal Especial
Direito Penal
Administração Geral e Pública

7%

12%

13%
10%

10%

Direito Processual Penal
Estatística
Informática
Legislação Específica
Atualidades e Conhecimentos
Gerais
Raciocínio Lógico
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AGENTE PF 2013
Português
Informática

7%

7%

Legislação Penal e Processual
Penal Especial
Direito Administrativo

19%

6%
10%

12%

13%

10%
8%

8%

Direito Constitucional
Raciocínio Lógico
Direito Penal
Atualidades e Conhecimentos
Gerais
Direito Processual Penal
Legislação Específica

Já as provas para os cargos da Polícia Federal possuem uma distribuição mais uniforme. De
igual modo, a matéria de Português é cobrada com intensidade, como é de praxe, compondo 12 e
19% das questões das provas para Escrivão e Agente da PF, respectivamente.
Outra diferença que observamos é que as provas para os cargos da Polícia Federal contêm
praticamente o dobro de percentual de cobrança nas disciplinas de Direito Constitucional,
Administrativo, Penal e Processual Penal quando comparadas com a prova para o cargo de PRF.
Então caso você esteja pensando em migrar de uma área para a outra, ou até mesmo em
estudar para ambos os concursos – PRF e PF, é importante atentar-se a esses pontos ao montar o
seu planejamento de estudos.

3.3 NOTA DE CORTE
Em uma análise geral, a nota de corte do certame de 2018 da PRF foi em torno de 90% dos
pontos possíveis para os classificados dentro do número de vagas para ampla concorrência e para
negros, e de 70% para as pessoas com deficiência. Esse percentual é feito após o somatório das notas
das provas objetiva e discursiva.
Nesse último concurso, 12 questões foram anuladas pela banca, fator que contribuiu muito
para alavancar a classificação de alguns candidatos. Você, contudo, não pode contar com essa sorte,
haja vista que a banca nem sempre anula as assertivas questionadas pelos candidatos, por isso, se
faz importante um estudo antecipado e com qualidade.
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Observe a tabela apresentada a seguir, que contém as notas de corte do último concurso da
PRF, realizado em 2018, separadas por lotação:

Nota de corte do concurso PRF 2018
LOTAÇÃO

Ampla Concorrência

Negros

Pessoa com
Deficiência

Acre

107,71

105,47

78,84

Amazonas

108,93

101,66

74,20

Amapá

109,87

101,08

91,24

Bahia

112,10

112,10

104,99

Goiás

110,53

108,60

89,59

Maranhão

113,40

106,56

98,43

Minas Gerais

110,27

97,28

79,31

Mato Grosso do Sul

112,07

105,13

79,28

Mato Grosso

108,94

112,69

95,20

Pará

107,43

103,17

83,53

Piauí

111,63

106,12

92,31

Rio de Janeiro

112

107,20

92,85

Rondônia

108

108

100,40

Roraima

109,31

92,16

76,90

Rio Grande do Sul

112,44

93,44

94,05
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São Paulo

113,39

106,61

75,94

Tocantins

109,57

106,02

99,60

Perceba que, embora tenha sido um concurso com vagas regionalizadas, as notas de corte
não possuem diferenças discrepantes. Com base nessa tabela, o candidato consegue ter uma
projeção da nota de corte para o próximo concurso, que não terá vagas regionalizadas, conforme já
afirmou o diretor-executivo da PRF, José Lopes Hott Junior, em seu perfil oficial no Instagram.
Ainda, atente-se que os concursos da PRF têm o histórico de convocações além do número
de vagas previstas nos editais. Embora a convocação para o Curso de Formação e a respectiva
nomeação dos excedentes sejam mera expectativa de direito, tal situação se mostrou comum nos
concursos da instituição.
EXCEDENTES
NOMEADOS

ANO DO EDITAL

VAGAS INICIAIS

2002

600

2003

2.200

1.000

3.200

2008

320

170

490

2009

750

762

1.512

2013

1.000

500

1.500

2018*

500

500

1.000

_

TOTAL
600

*Além dos 1.000 convocados e já nomeados no concurso, há mais 609 excedentes realizando
o curso de formação na Universidade Corporativa da PRF. Ao final, o concurso de 2018 totalizará
cerca de 1609 convocados e nomeados, 1.109 candidatos a mais em relação às 500 vagas
incialmente previstas no certame.
Conquanto o número de convocados seja alto, isso não significa que a nota de corte seja baixa
ou fácil de se atingir. Conforme o item 9.11.4 do Edital do concurso de 2018, será reprovado na prova
objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens
a seguir:
a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos no bloco I da prova objetiva;
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b) obtiver nota inferior a 12,00 pontos no bloco II da prova objetiva;
c) obtiver nota inferior a 6,00 pontos no bloco III da prova objetiva;
d) obtiver nota inferior a 48,00 pontos no conjunto dos três blocos da prova objetiva.
Conforme o item 10.6.4, letra “f”, do mesmo edital, será eliminado o candidato que obtiver a
nota da prova discursiva < 10,00 pontos.
Muitos candidatos pensam erroneamente que, se alcançarem essa pontuação mínima nas
respectivas provas, conseguirão a aprovação. Contudo, conforme a tabela da nota de corte, você
pode perceber que a real nota de corte está muito acima disso.
Veja, por exemplo, as vagas destinadas para Goiás, cuja nota de corte foi 110,53 pontos (nota
da objetiva somada à nota da discursiva), muito mais do que o mínimo de 48 pontos exigidos na
prova objetiva e do que o mínimo de 10 pontos exigidos para a discursiva. Ainda conforme o item
10.6.1 do certame, na ampla concorrência, somente teriam a prova discursiva corrigida os primeiros
93 mais bem pontuados candidatos às vagas de Goiás.
Conforme o Ranking PRF 2018 organizado pelo Estratégia Concursos, o último classificado
para o estado de Goiás, na posição 100, obteve 87 pontos na prova objetiva e 10,65 na prova
discursiva. Já na classificação nacional, o último colocado, na posição 1920, obteve 81 pontos na
prova objetiva e 6,91 na prova discursiva. Nesse caso, não alcançou a nota mínima na prova
discursiva. Veja que a nota mínima estabelecida no edital parece ser algo simbólico, pois os
candidatos não se mostram despreparados, e a real nota de corte é bem mais alta.
Portanto, se você quer ser um futuro PRF, comece a sua preparação com qualidade o quanto
antes, assim, ultrapassar a nota de corte não será um problema para você.
Um grande diferencial para potencializar o seu aprendizado é um material com uma boa
didática. Nesse aspecto, os materiais do Estratégia Concursos têm se destacado na preferência dos
concurseiros.
Cada aula em PDF do Estratégia possui palavras-chave destacadas, tabelas didáticas com o
conteúdo esquematizado, mapas mentais e, ao final, além de um resumo dos principais pontos
abordados, há também muitas questões de concurso sobre o tema, fora as questões inéditas
elaboradas pelos professores. Outro plus que o Estratégia também possui é o inédito sistema de
questões comentadas por professores, de maneira didática, para potencializar o seu aprendizado.
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4. ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS
Muitos alunos decidem começar a estudar para concursos públicos, mas não fazem um
planejamento adequado. Isso acaba resultando em uma preparação desorganizada e com percursos
maiores do que o que seria necessário, o que prejudica consideravelmente o seu desempenho na
hora da prova.
Para que isso não ocorra com você, separamos algumas dicas fundamentais a todos os
concurseiros. Talvez você já tenha conhecimento de algumas, mas é sempre bom relembrar e, acima
de tudo, colocar em prática ao longo da sua preparação para o concurso da PRF.

4.1 APOIO FAMILIAR E EMOCIONAL
Começaremos este tópico lembrando de coisas que são de extrema importância para
qualquer pessoa que tenha o objetivo de ser aprovado em um concurso público.
Primeiramente, tenha em mente que ninguém passa em concurso público mantendo a rotina
de quando não estudava.
Então antes mesmo de iniciar a sua jornada de estudos para o concurso da PRF, é fundamental
que você tenha uma conversa sincera com a sua família, de modo a explicar a mudança de rotina
que, obrigatoriamente, deve ocorrer para que você atinja o seu objetivo de estudar e conquistar o
tão sonhado cargo público.
Demonstre que a sua decisão de estudar exige algumas abdicações e alterações no dia a dia
de vocês, mas que isso tudo será compensado quando você atingir seu objetivo final e se tornar um
membro da PRF.
Inclusive, vale lembrar que todos serão beneficiados e que o seu projeto também deve ser
visto como um projeto da família. Ou seja, todos devem contribuir com o que for necessário e estiver
dentro das possibilidades de cada um para que você tenha o máximo de tempo possível para os
estudos.
Quanto aos filhos, talvez seja necessário um pouco mais de paciência para explicar a situação,
inúmeras vezes, até que eles compreendam. Aqui também é fundamental que sejam pontuados os
motivos pelos quais você está estudando, explicando que o estudo deve fazer parte da vida das
pessoas, que não só as crianças precisam ir à escola e estudar, mas os adultos também.
Use exemplos de pessoas que estudaram e alcançaram os seus objetivos, trazendo mais
qualidade de vida à sua família. Ainda, delimite o tempo que você estudará e o tempo que estará
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com os filhos, assim, eles não ficam ansiosos à sua espera e se sentem respeitados. Por fim, quando
estiver com eles, esteja presente de forma integral.
Nem todos os concurseiros conseguirão o apoio ideal, porém, por menor que seja essa
evolução, já fará uma grande diferença na sua caminhada, que se tornará mais leve com o apoio
daqueles que o amam. Por outro lado, saiba que, em alguns momentos, você precisará ceder,
equilibrando essa relação familiar.

4.2 LOCAL DE ESTUDOS
Ter um local apropriado para estudar é muito importante.
Isso não quer dizer que você precisa ter uma bancada igual às que vemos na Internet, mas
sim que tenha um espaço só para os estudos, no qual você consiga deixar o seu material organizado
e pronto para o início a cada novo dia.
Se for possível, selecione uma cadeira confortável, pois você passará horas sentado na mesma
posição. Também cuide da sua postura, porque a sua coluna sustentará todo o seu corpo nesses
momentos, e você precisa estar inteiro até o dia da prova.
Além disso, um lugar silencioso e que você possa permanecer sozinho ajuda muito na
concentração, principalmente no início da sua jornada.
É essencial que não haja interrupções durante o seu momento de estudo, pois isso acaba com
a sua atenção, dificultando o raciocínio, o aprendizado e a absorção do conteúdo. Então, deixe isso
bem claro às pessoas que residem com você.
Outro ponto importante é a organização desse ambiente. Mantenha-o limpo e organizado
para que você tenha prazer em estar nele. Isso também facilita a localização dos materiais, o que
amplia o tempo a ser dedicado exclusivamente ao estudo.

4.2 ROTINA E HORÁRIOS
Um dos pontos mais difíceis a ser enfrentado pelos iniciantes no mundo dos concursos, ou
por aqueles que querem retomar o estudo, é conseguir um espaço na agenda para dedicar.
Porém, uma coisa é certa: todos possuem as mesmas 24 horas no dia. Então, se uns
conseguem tempo para estudar, você também conseguirá, pois é uma questão de organização e
disciplina.
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Antes de mais nada, deve-se ter em mente que o estudo para concursos deve ser encarado
como um trabalho. Desse modo, não é qualquer dor, preguiça ou convite que o fará faltar ao
trabalho. O trabalho é o que nos proporciona o nosso sustento; o estudo é o que fará isso por você
no futuro. Portanto, trate-o com o devido respeito.
Assim, o primeiro passo neste ponto é fazer uma planilha com a lista de tudo o que você faz
em cada dia e horário da semana. Assim, você terá uma visão geral e completa de como está
utilizando o seu tempo.
Por meio dessa listagem, você perceberá que existem atividades obrigatórias, as quais fazem
parte da sua rotina e que não há como renunciar. Outras, no entanto, são elimináveis ou delegáveis,
nem que seja apenas durante a sua preparação.
Ou seja, há atividades que só você pode executar e/ou que são muito importantes na sua
vida. Outras que possuem importância mediana ou até poderiam ser classificadas como
importantes, mas pouco influenciam para o alcance do seu objetivo maior, ou até mesmo atividades
que podem ter a carga horária reduzida.
Há aquelas que não têm importância, não são urgentes e/ou não precisam ser feitas
exclusivamente por você, mas sim que podem ser delegadas. Finalmente, existem as que podem ser
completamente eliminadas, por não trazerem benefícios à sua vida e/ou que não vão de encontro
com seu objetivo maior.
Perceba como as suas prioridades ficarão mais claras quando as atividades que você
geralmente executa são separadas dessa forma. Isso facilitará a sua avaliação do que pode ser
eliminado para que sejam abertos horários para os estudos.
Não é uma tarefa fácil eliminar momentos com os filhos ou de lazer com os amigos. Mas é
disso que vem a importância de você ter clareza quanto aos seus objetivos, pois saberá que a
privação de estar com um ente querido nesse período de estudos é por um bem maior: ter mais
qualidade de vida no futuro, ser capaz de realizar outros sonhos, propiciar à sua família coisas que
eles jamais teriam se você não tivesse passado no concurso da PRF.
Com relação a algumas atividades da lista, claro que são importantes para a manutenção do
nosso equilíbrio emocional e recorreremos a elas quando sentirmos necessidade. Mas, no caso de
um aluno que trabalha, tem casa, é casado, e tem filhos para cuidar, cada minuto é imprescindível
para que seja possível manter um bom ritmo de estudos até a data da prova.
Além disso, já devemos nos atentar a uma questão que vem atrapalhando a vida de muitos
concurseiros: tempo gasto em redes sociais. Cuide para que esse lazer ou vício não impeça a
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realização do seu sonho. Existem alguns aplicativos que mapeiam o tempo gasto em cada aplicativo,
o que pode ser um bom indicador para a sua análise.
Após iniciados os estudos, observe qual o seu horário de maior rendimento. Alguns alunos
preferem acordar bem cedo e estudar a maior parte do conteúdo antes mesmo de ir para o trabalho;
outros rendem mais à noite. Enfim, cada pessoa é única e o autoconhecimento será a sua melhor
ferramenta para definir esse ponto.
Entretanto, há um ponto em comum a todos os concurseiros: estar descansado é
fundamental para obter um bom rendimento. Por isso, elimine todas as distrações no momento
próximo de ir para a cama, tais como celular, TV, videogames etc. Crie uma rotina de sono e observe
como isso trará muitos benefícios para a sua vida, principalmente para a sua memória.
Quanto aos momentos de descanso, como o concurso da PRF está em fase de pré-edital, é
importante que você tenha um dia de descanso. Nesse dia, opte por atividades ao ar livre, que
possibilitem movimento ao seu corpo e que realmente trarão um descanso para a sua mente. Agora,
quando se tratar de pós-edital, dê o melhor de si e faça pausas somente quando sentir necessidade.

4.3 PLANEJAMENTO INICIAL
Podemos dizer que você já começou o seu planejamento com a leitura deste e-book. E terá
um excelente planejamento se colocar em prática todas as dicas que estamos dando a você.
Vamos recapitular: você já conversou com a sua família, já organizou o seu ambiente de
estudos, já abriu espaço na sua agenda, então, agora, chegou ao momento de fazer uma planilha
com o seu ciclo de estudos inicial.
Como o edital do concurso da PRF 2020 ainda não foi lançado, o plano de estudos deve
utilizar, como base, o edital dos últimos concursos: o de policial, ocorrido em 2018 e organizado pela
banca CEBRASPE/CESPE; e o de agente administrativo, ocorrido em 2014 e organizado pela banca
FUNCAB.
Nas próximas tabelas, é possível visualizar as disciplinas cobradas nas provas para cada cargo,
com a respectiva quantidade de questões e pesos:
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▪ CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL:
o Conhecimentos Básicos – Bloco I:
DISCIPLINA

NÚMERO DE QUESTÕES

PESO TOTAL NA PROVA

Português

20

16,67%

Geopolítica Brasileira

4

3,33%

Noções de Informática

6

5%

Noções de Física

6

5%

Raciocínio Lógico e Matemático

8

6,66%

Ética no Serviço Público

4

3,33%

História da PRF

2

1,66%

DISCIPLINA

NÚMERO DE QUESTÕES

PESO TOTAL NA PROVA

Legislação de Trânsito

40

33,33%

DISCIPLINA

NÚMERO DE QUESTÕES

PESO TOTAL NA PROVA

Direito Administrativo

5

4,16%

Direito Constitucional

5

6,16%

Direito Penal

6

5%

Direito Processual Penal

4

3,33%

o Conhecimentos Específicos – Bloco II:

o Conhecimentos Específicos – Bloco III:
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Legislação Especial

5

6,16%

Direitos Humanos e Cidadania

5

6,16%

▪ CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO:
o Conhecimentos Básicos:
DISCIPLINA

NÚMERO DE
QUESTÕES

VALOR DA
QUESTÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

PESO TOTAL NA
PROVA

Português

12

2

24

26,66%

Ética e Conduta
Pública

6

1

6

6,66%

Raciocínio Lógico

6

1

6

6,66%

o Conhecimentos Específicos:
DISCIPLINA

NÚMERO DE
QUESTÕES

VALOR DA
QUESTÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

PESO TOTAL NA
PROVA

Noções de Direito
Constitucional

6

1,5

9

10%

Noções de Direito
Administrativo

6

1,5

9

10%

Noções de
Administração

6

1,5

9

10%

Noções de
Arquivologia

6

1,5

9

10%

Noções de
Informática

6

1,5

9

10%
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Legislação Relativa à
PRF

6

Totais

60

1,5

9

10%

90

100%

Feito isso, distribua as disciplinas a serem estudadas entre os dias e horários da semana em
que você tem disponibilidade, conforme já visto no tópico anterior.
Para o aluno iniciante, temos uma ótima dica, que facilitará substancialmente essa fase de
planejamento e até mesmo a fase de execução. O Estratégia Concursos possui um material que se
chama Trilhas Estratégicas. Com elas, você já saberá por quais matérias deve iniciar o seu estudo,
qual a carga horária dedicar a cada uma, por qual material estudar, quais exercícios devem ser feitos
em cada aula e como efetuar as revisões.
Ou seja, o aluno terá toda a orientação necessária para efetivar o estudo, bastando que seja
disciplinado e comprometido com o seu projeto.
A título exemplificativo, trouxemos o ciclo inicial proposto pela Trilha Estratégica Sprint para
o cargo de Policial da PRF – Preparação de A a Z – de 0% a 70%, que está disponível na área dos
alunos das assinaturas Premium e Platinum, além daqueles que adquiriram o pacote desse concurso.
A referida trilha iniciou o ciclo com 7 matérias basilares para o concurso da PRF. Além da
relevância de cada disciplina, outro fator considerado na escolha foi o fato de ser uma trilha voltada
para alunos iniciantes, havendo necessidade de avaliar e inserir no ciclo:
a. matérias que servem de alicerce para os estudos mais avançados, como Direito
Constitucional, Direito Administrativo e Direito Penal;
b. matérias que são cobradas em praticamente todas as provas, como Português, RLM e
Informática; e
c. matérias que correspondem ao maior peso da prova, como Legislação de Trânsito e
Resoluções do CONTRAN.
Portanto, sugere-se que o aluno iniciante insira em seu ciclo de estudos as disciplinas acima
mencionadas e as distribua de forma alternada de acordo com a sua disponibilidade de horários,
conforme o exemplo abaixo:
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Para facilitar ainda mais a sua vida, disponibilizamos essa planilha completa neste link.
https://drive.google.com/file/d/1HID0iU6bGvbnKkKE3Phri5b3ec_csAZQ/view?usp=sharing
Importante lembrar que a planilha foi feita com base na carga horária sugerida pelos
professores que organizaram a trilha, mas o aluno pode e deve adequá-la à sua realidade. Então,
por exemplo, se você tem 21 horas semanais de estudo, pode modificar a carga horária de cada
disciplina de 100 minutos para 70 minutos.
Sobre esse aspecto, é fundamental que você tenha honestidade consigo mesmo. Isto é,
coloque uma carga horária desafiadora, mas que, ao mesmo tempo, seja factível. Caso sinta a
necessidade de modificar para mais ou menos no decorrer dos estudos, faça.
O segredo é a constância, por isso a importância de se estipular um tempo que será realmente
cumprido.
Outro tema que é relevante é que a carga horária da planilha e das trilhas se referem a
horas/minutos líquidos. Isso quer dizer que o fato de você ter começado a estudar às 8:00 e parado
às 12 horas não indica que você tenha estudado 4 horas, pois, certamente, houve pausas para idas
ao banheiros, beber água, fazer um lanche, e essas interrupções devem significar pausa também no
seu cronômetro.
Mesmo que você não tenha acesso às trilhas, e caso seja um aluno iniciante, recomenda-se a
distribuição das disciplinas conforme a planilha acima.
Você até pode estar se perguntando se esse é o melhor método de estudar. Podemos
afirmar que sim, o método de estudo por ciclos é comprovadamente o melhor para garantir um
nível de preparação alto quando se trata de concursos públicos.
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Aqui, fazemos um alerta importante quanto aos dois principais erros dos concurseiros:
▪ querer estudar todas as disciplinas simultaneamente: é um erro, porque será muita coisa
para absorver, além de que o tempo disponível pode não ser o suficiente para ver cada uma
das matérias durante a semana. Assim, não é o melhor método para o aluno iniciante;
▪ estudar apenas uma disciplina por vez: também é errado, pois, conforme você for concluindo
as disciplinas, vai acabar esquecendo o que estudou na primeira, em razão do decurso de
tempo.
Então a nossa orientação é que seja usado o método de estudos por ciclos, que o manterá em
contato com uma certa quantidade de disciplinas até que tenha absorvido bem o conteúdo de cada
uma delas, ao mesmo tempo em que o aluno avança gradualmente no estudo do edital. Os ciclos
também envolvem a resolução de exercícios e a sistemática das revisões.
Conforme o aluno vai encerrando as disciplinas iniciais, vai acrescentando outras e mantendo
as concluídas no ciclo de revisão, com uma carga horária reduzida.
Para aqueles alunos que estavam estudando para outro concurso, mas que desejam migrar
para o concurso da PRF, é importante relacionar tudo o que já foi estudado e o seu nível em cada
uma das aulas. Assim, deverá dedicar mais tempo para o estudo das disciplinas que nunca estudou
ou das quais não se recorda muito bem, deixando menos tempo para a revisão daquelas que já foram
finalizadas.
Por fim, com relação às provas discursivas, o último edital para Policial da PRF previu que ela
valeria 20 pontos. A prova consistiu em uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a
respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação.
A prova desse concurso tratou de tema afeto às atividades do Policial Rodoviário Federal. Os
candidatos deveriam escrever um texto sobre “O combate às infrações de trânsito nas rodovias
federais brasileiras”.
Os aspectos cobrados e seus respectivos pontos foram:
▪ medidas adotadas pela PRF no combate às infrações: 7 pontos;
▪ ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações: 6 pontos;
▪ atitudes individuais para a diminuição das infrações: 6 pontos.
Por isso, indica-se, desde já, a leitura de notícias relacionadas à instituição. Contudo, a maior
parte da sua base para essa prova virá do estudo da parte teórica do seu material. Então saiba que
o conteúdo das suas redações ficará melhor conforme você for avançando no estudo das disciplinas.
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Lembre-se de que a discursiva, geralmente, interfere substancialmente na ordem de
classificação dos candidatos. Portanto, é uma excelente oportunidade de você ganhar várias
posições no certame.

4.3 PREPARAÇÃO PARA AS PRÓXIMAS FASES
Entre as fases seguintes, apenas a investigação social foi exigida na última prova de Agente
Administrativo. Assim, os próximos tópicos referem-se ao último edital para o cargo de Policial da
PRF.
EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA:
No último certame para policial, o teste de capacidade física foi de caráter apenas
eliminatório, ou seja, não influenciou na classificação final do concurso. Foram convocados todos os
candidatos aprovados na prova discursiva, tendo sido exigido pelo edital:
▪ Teste de Flexão em barra fixa: mínimo 3 flexões (sexo masculino) ou 10 segundos de
suspensão (sexo feminino);
▪ Teste de Impulsão Horizontal: distância mínima de 2,01 metros (sexo masculino) ou 1,61
metros (sexo feminino);
▪ Teste de Flexão Abdominal: mínimo 31 repetições (sexo masculino) ou 25 repetições (sexo
feminino); e
▪ Teste de Corrida de 12 minutos: distância mínima de 2.301 metros (sexo masculino) ou 2.001
metros (sexo feminino).
Analisando os números acima, podemos fazer uma reflexão: se você é sedentário, comece a
se exercitar desde já, nem que seja por um período curto, mas com constância. Isso porque você
deve conseguir fazer os mínimos, sob pena de ser desclassificado do certame. Do contrário, se você
já pratica atividade física, permaneça assim, focando nos exercícios cobrados no teste de aptidão
física.
O intervalo entre uma prova e outra é curto para garantir uma boa preparação física, então,
o seu treino deve começar já, mesmo sabendo que o foco principal deve estar no estudo da teoria
para a prova objetiva e discursiva.
Inclusive, há estudos que dizem que o melhor exercício para o cérebro não são palavras
cruzadas, tampouco caça-palavras, mas sim a prática regular de atividade física. Mais um motivo
para incluir os exercícios físicos na sua rotina.
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AVALIAÇÃO DE SAÚDE:
Na última prova, o teste de capacidade física foi de caráter apenas eliminatório, ou seja, não
influenciou na classificação final do concurso. Foram convocados todos os candidatos aprovados
no exame de capacidade física.
Segundo o edital, a avaliação de saúde “objetiva aferir se o candidato, com deficiência ou
não, goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido
durante o curso de formação profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria
funcional, sendo motivo de exclusão do certame o candidato que não conseguir executar
plenamente as atividades exigidas na rotina do curso de formação”.
Nessa fase, devem ser apresentados exames laboratoriais e complementares relacionados no
edital, custeados pelo próprio candidato.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA:
Os candidatos aprovados na fase anterior são convocados para a avaliação psicológica,
também de caráter unicamente eliminatório.
Essa avaliação consiste na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas
validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade de características
psicológicas do candidato com as atribuições do cargo pleiteado, visando verificar aspectos da
personalidade, do raciocínio, de habilidades específicas, entre outros requisitos restritivos ou
impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão
da personalidade.

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:
São convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na avaliação psicológica,
respeitados os empates na última colocação e a reserva de vagas para os candidatos com deficiência
e para candidatos negros.
Essa fase possui caráter unicamente classificatório, de modo que o candidato conseguiria
obter a pontuação máxima de 5 pontos, conforme pontuação a seguir:
▪
▪
▪
▪

Doutorado: 1,8 pontos;
Mestrado: 1,2 pontos;
Pós-graduação (lato sensu): 0,8 pontos; e
Exercício de cargo público de natureza policial: 1,2 pontos.
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INVESTIGAÇÃO SOCIAL:
A fase de investigação social, de caráter unicamente eliminatório, é realizada pela PRF e visa
avaliar se a conduta social e a idoneidade moral dos candidatos são compatíveis com o cargo.
Ressalta-se que o próprio edital menciona que o candidato é submetido à investigação social
no decorrer de todo o concurso público, desde a inscrição até o ato de nomeação. De forma
resumida, essa fase consiste na apresentação de uma série de certidões e documentos exigidos pelo
edital. Com base nas informações analisadas, o candidato é considerado “recomendado” ou “não
recomendado” para assumir o cargo.
Lembrando que essa fase também ocorreu na última prova para o cargo de agente
administrativo.

CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
Esta é a segunda etapa do concurso da PRF, que consiste na realização de um curso pelos
candidatos aprovados nas fases anteriores e convocados para tal.
Vale lembrar que é nesse momento que o candidato deve fazer prova das condições exigidas
pelo edital, tais como: idade mínima de 18 anos, diploma de ensino superior, carteira de motorista
(B ou superior), título de eleitor e comprovante da última votação (ou justificativa), CPF etc.
O curso da terceira turma do último certame ainda está em andamento e está sendo realizado
em Santa Catarina.

5. TÉCNICAS DE ESTUDOS
O estudo para concursos envolve o uso de diversas técnicas. Porém, nenhuma técnica pode
ser considerada infalível e única. O que trará grandes resultados é a associação, de forma
harmonizada, das diferentes técnicas.
Por essa razão, apresentaremos algumas técnicas a seguir para que você faça esse
reconhecimento inicial e as utilize de acordo com a disciplina a ser estudada, o tempo disponível e
o seu nível de conhecimento prévio de determinado assunto.
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5.1 LEITURA
5.1.1. – Leitura do Material em PDF
O Estratégia Concursos utiliza como base de estudo as apostilas em PDF.
São materiais preparados por professores altamente gabaritados, que fizeram a análise
completa do assunto de acordo com o seu concurso, de modo a identificar a intensidade e o modo
de cobrança. Isso tudo de forma resumida, ou seja, em menos páginas do que em um livro, por
exemplo, mas com a profundidade necessária para a adequada aprendizagem do aluno.
Além disso, a apostila é completa, ou seja, você não precisará ficar pesquisando materiais em
outro local, pois ela já contempla o conteúdo teórico, a legislação, a doutrina e os exercícios, de
modo a possibilitar um estudo mais aprofundado do que os demais materiais.
Ademais, a leitura, diferentemente da videoaula, exige mais concentração por parte do aluno,
o que facilita a memorização.
Sobre esse ponto, observamos que existem muitas técnicas de leitura do material em PDF.
Uma das que conseguimos perceber bastante resultado é fazer uma leitura do índice da aula antes
de começar o estudo em si. Isso já vai dizer para o seu cérebro o que vem pela frente, facilitando a
compreensão do tema da aula.
Depois, siga o PDF na ordem apresentada pelo professor. Durante essa leitura, caso seja
matéria jurídica, você já pode fazer uso da lei seca para acompanhar a aula e grifar os pontos mais
importantes na lei. Mas isso fica a critério de cada estudante.
Provavelmente, não será possível estudar todo o PDF em um único dia. Então, antes de
recomeçar a leitura do seu material no próximo dia em que essa matéria estiver no seu ciclo, faça
uma rápida revisão do que já leu. É como fazemos quando lemos um livro: voltamos algumas páginas
para relembrarmos onde parou a história.
Sobre a primeira leitura, é importante que você saiba que não será suficiente para que toda
a aula seja decorada, nem é esse o objetivo. Por isso, saiba que é necessário seguir em frente mesmo
sem saber todo o conteúdo nesse momento. A consolidação do seu conhecimento virá com o tempo,
com as diversas leituras do material em PDF, dos resumos, dos mapas mentais e com a resolução de
muitos exercícios.
Falando em exercícios, também é importante lembrar da necessidade de fazer exercícios
referente a cada aula estudada. Então, a depender do seu nível de estudo, você pode definir que
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resolverá exercícios ao final de cada dia de estudo. Ou você pode preferir resolvê-los apenas quando
encerrar todo o PDF.
Os exercícios, nesses momentos, servem para mostrar ao aluno como aquele assunto
costuma ser exigido na prova e para verificar o seu nível de compreensão do tema.
Por fim, lembre-se de revisar periodicamente os conteúdos estudados.
Há diversos métodos de revisão, vamos explicar alguns:
▪ Revisão de 24h, 7 dias e 30 dias: este método consiste em fazer uma revisão 24 horas
após o estudo inicial, uma após 7 dias e uma a cada 30 dias após o primeiro estudo. É
um método muito eficaz, mas que exige bastante organização, disciplina e tempo;
▪ Revisão pelo método 4.2: neste método, você estuda 2 dias de conteúdo novo e passa
1 dia revisando o conteúdo estudado; depois, estuda outros conteúdos novos por mais
2 dias e passa mais 1 dia revisando os últimos conteúdos novos estudados. É um
método um pouco mais simples do que o anterior;
▪ Revisão pelo método 5.1: segundo este método, o aluno estuda conteúdos novos
durante 5 dias, de segunda a sexta-feira, por exemplo, e tira um dia inteiro para revisálos, sendo recomendável que o faça nos sábados, por exigir um pouco mais de tempo
no dia da revisão, já que estará acumulada; e
▪ Revisão antes de reiniciar o estudo: consiste em revisar os pontos que você estudou
na última vez em que viu determinada disciplina. Vamos exemplificar: digamos que
hoje você tenha que estudar Direito Constitucional e que você, na última vez que
estudou essa matéria, parou na página 25 da aula 01. Assim, antes de começar o seu
estudo de hoje, você deve revisar o que estudou da página 1 até a 25. Somente depois,
recomeçará na página 26.
Quanto aos três últimos métodos, é recomendável que, mensalmente ou a cada dois meses,
seja feita uma pausa para revisar todo o conteúdo estudado até o momento. Essa pausa não precisa
ser feita no primeiro método, porque ele já prevê uma revisão de 30 em 30 dias.
E o que não pode deixar de ser dito é que revisar não é reestudar. A revisão deve consumir
cerca de 25% do tempo que você dedicou ao estudo inicial. Então, se você demorou 60 minutos para
estudar, deve revisar em até 15 minutos o mesmo conteúdo. Não se preocupe em atingir essa meta
logo no início, pois a prática fará com que você consiga render melhor nas revisões.
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5.1.2. – Leitura da Lei Seca
A leitura da lei seca é essencial em qualquer prova de concurso público, já que a análise
estatística indica que cerca de 60 a 70% das questões de concurso exigem o conhecimento literal da
legislação.
Então, por que não se estuda apenas pela lei seca?
Pelo fato de que é fundamental que você tenha um conhecimento prévio antes de ler a lei
por si só. As leis não trazem qualquer tipo de explicação, ou seja, vão direto ao assunto. Muitas
vezes, não são apresentadas em uma ordem lógica, o que dificulta a conexão dos conteúdos. Além
de que podem estar desatualizadas, mesmo estando em vigor.
Então somente estude a letra da lei após ter feito o estudo inicial pelo material em PDF.
Inclusive, conforme já orientamos acima, enquanto estiver estudando o PDF ou assistindo às aulas
em vídeo, já faça anotações dos pontos mais importantes na lei. Isso facilitará o seu estudo
posteriormente.
A verdade é que, depois de tanto ler, você acabará decorando os dispositivos mais
importantes, o que será o seu diferencial na hora da prova.

5.2 GRIFOS E ANOTAÇÕES
Uma das técnicas que costumamos ensinar aos alunos é o uso de grifos e pequenas anotações
no material.
Nesse aspecto, importante citar que fazer grifos não está entre as melhores técnicas de
estudo. Porém, os grifos servirão para você fazer as suas revisões, as quais possuem nível alto de
recomendação para a fixação do conteúdo estudado.
Ou seja, não é no momento que você grifar o texto que vai ocorrer a memorização da matéria.
Mas sim, o uso dos seus grifos quando das revisões periódicas.
Portanto, durante a execução dos grifos, tenha em mente o seu objetivo com eles: a revisão.
Assim, eles devem ser feitos de modo a facilitar a sua releitura em um momento futuro. Ou seja,
você marca palavras ou trechos que realmente são importantes para a compreensão do tema e que
tenham conexão entre si.
Outro ponto importante é que esses grifos podem ser modificados ou eliminados no decorrer
do tempo. Sim, se você já compreendeu bem determinado tema, não tem por que permanecer
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grifado em seu material, assim como se, ao fazer exercícios, você percebeu que aquele assunto não
é cobrado.
Então, se você estiver estudando pelo computador ou tablet, basta desmarcar o grifo. Já, se
você estuda por material impresso, sugerimos que, ao grifar na primeira leitura, você use lápis ou
caneta com tinta apagável.
O uso de cores diferentes é bastante interessante para alunos com boa memória visual e pode
ser uma ferramenta útil para memorizar leis e detalhes. Mas o mais importante é o que será
efetivamente marcado para ser posteriormente revisado, independentemente de cores ou
esquemas.
Uma última dica. O Estratégia Concursos possui um material chamado “Marcação dos
Aprovados”. Nele, o material teórico já vem grifado pelos aprovados nos melhores concursos
públicos do País. Assim, você já tem a certeza de que o que está grifado é, de fato, importante.
Quanto às anotações, devem ser utilizadas com parcimônia, pois consomem bastante tempo do
aluno. Assim, a anotação deve ser vista como algo para complementar seu material com
mnemônicos, dicas, remissão à artigos de lei ou jurisprudência etc.

5.3 QUESTÕES E SIMULADOS
Se existe um ponto unânime entre os professores, coaches e aprovados em concursos
públicos é este: a resolução de muitas questões é fundamental para elevar o nível do candidato.
E um fator interessante é que, a depender da fase em que se encontra o aluno, as questões
terão funções diferentes.
Assim, como citado anteriormente, quando estamos no início do estudo de determinado
assunto, a resolução de questões serve para que seja observado como esse tema é cobrado pelo
examinador. Cada banca possui um perfil, então, é importante que o aluno conheça o da banca do
seu concurso.
Prosseguindo, após estudar certo assunto por completo, o aluno deve fazer questões para
treinar, memorizar e verificar o seu nível de fixação do conteúdo.
Finalmente, quando se trata de temas cujo estudo já está avançado, os exercícios podem
servir como forma de revisar aquele conteúdo de forma otimizada, além disso, mostrarão ao aluno
os seus pontos a melhorar.
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Exceto na primeira fase, quando o aluno ainda usa as questões a título de aquisição de
conhecimento e análise do território da banca, nas demais fases, o erro é o principal ponto a ser
observado.
Então anote os seus erros para utilizá-los como parâmetro para as suas revisões e conquistar
aqueles pontinhos que estão faltando.
Já os simulados são úteis para que o aluno possa mensurar o seu desempenho, a sua
velocidade e o seu progresso tal qual fosse o dia da prova.
Como o próprio nome indica, servem para simular a situação real. Isso significa que você deve
agir como tal, ou seja, executar o simulado cronometrando o tempo que você terá na prova real,
sem interrupções, sem consulta e, inclusive, reservando um tempo final para passar as respostas
para o gabarito final.

5.4 RESUMOS
Se no quesito “resolução de questões” há unanimidade, no que se refere aos resumos, há
grande divergência de opiniões.
Há quem defenda o seu uso e há os que afirmam que não apresentam bom custo-benefício.
O que se tem de certo é que eles ocuparão grande parte do seu tempo, e talvez essa não seja uma
boa estratégia levando-se em consideração o tamanho dos editais de concursos públicos.
Assim, uma dica é utilizar os resumos já feitos pelos professores e incrementá-los com as suas
observações. Ou você pode definir que fará resumos apenas naqueles assuntos que realmente não
conseguiu entender, pois, como você os escreverá com as suas palavras, eles ajudarão a organizar
as ideias e, consequentemente, a compreender a matéria.
Mas, atenção, o resumo não pode ser uma transcrição do seu material. Para que ele funcione
como um material de aprendizagem, deve ser feito como se você estivesse explicando a matéria
para alguém, utilizando as suas palavras.

5.5 MAPAS MENTAIS
Os mapas mentais são interessantes para que o seu cérebro crie associações entre um
assunto e outro. Além disso, eles são extremamente resumidos, de modo que o conteúdo de um
PDF de 50 páginas é inserido em 5.
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O Estratégia Concursos disponibiliza, na área do aluno, mapas mentais referentes a cada
videoaula. Desse modo, não é necessário que você perca tempo montando o seu próprio mapa
mental.
Inclusive, a mesma dica apontada para os resumos serve aqui: você pode inserir as suas
anotações no mapa mental, de modo que ele fique mais personalizado e contenha os seus pontos
mais vulneráveis.
Caso você realmente queira fazer o seu próprio mapa mental, já saiba que isso demandará
bastante tempo do seu dia. Então, assim como os resumos, não são indicados para quem tem pouco
tempo disponível para dedicar aos estudos.
Há diversos modos de usar os mapas mentais:
a) Antes de uma nova aula: como uma ferramenta de conhecimento dos principais tópicos
a serem estudados. Neste caso, apenas passe os seus olhos pelo mapa, pois o objetivo não
é aprender o conteúdo, apenas conhecê-lo;
b) Antes do reinício de cada aula: nesse momento, o mapa servirá para relembrá-lo onde
você parou e qual era o assunto estudado. Vale a mesma instrução do item anterior, ou
seja, não demore para fazer a sua leitura;
c) Durante as aulas: tanto se você estuda pelo PDF, quanto se estuda por videoaulas, o mapa
mental pode estar ao seu lado para que você já vá fazendo anotações dos pontos mais
relevantes ou daqueles que não ficaram bem claros para você. Assim, suas revisões ficarão
ainda mais completas;
d) Ao final de cada aula: agora sim você pode demorar um pouco mais na leitura do mapa
mental. Nesse momento, o mapa servirá para revisar tudo o que você estudou na aula
para, posteriormente, realizar os exercícios finais daquele tópico;
e) Nas revisões periódicas: os mapas mentais, assim como os resumos e os grifos, são
excelentes fontes para a realização das revisões periódicas.
Importante salientar que, se você é um estudante visual, gostará bastante dos mapas
mentais, justamente porque são coloridos e com formas diferenciadas. Portanto, são excelentes
complementos para facilitar o seu aprendizado.

5.6 PÓS-EDITAL
Ainda estamos em fase de pré-edital, mas sabemos que o edital do concurso da PRF deve ser
lançado em breve.
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O ideal é começar a sua preparação antes mesmo da publicação do edital, pois os concursos
estão exigindo mais do candidato, e os próprios candidatos estão alcançando níveis mais elevados
de preparação.
Assim, você estará no caminho certo!
Ocorre que chegará o momento em que o edital será publicado, e surge aquela dúvida: o que
fazer? Começo do zero? Continuo de onde parei?
Quando esse momento chegar, novamente será necessário organizar-se e refazer o seu
planejamento de estudos e de vida.
O primeiro passo é analisar o edital. O Estratégia sempre realiza transmissões bem completas
com a análise dos editais de concursos públicos, mas isso não o exime de fazer uma leitura atenta
do documento.
Após isso, é preciso comparar as matérias e os conteúdos de cada matéria que você já vinha
estudando com as exigidas no edital recém-lançado. Geralmente, há algumas alterações de um
concurso para outro, então, esse é o momento de verificar isso para também realizar as devidas
modificações no seu plano de estudos.
A última prova da PRF não previu pontuação mínima por disciplina. Então, se for igual no
próximo concurso, caso seja incluída alguma matéria que você ainda não tenha estudado e você
esteja com pouco tempo, avalie o custo-benefício entre começar uma disciplina saindo do zero ou
reforçar as disciplinas que já estavam em andamento ou encerradas.
Lembrando que o ideal é estudar todo o conteúdo do edital, mas sabemos que isso nem
sempre é possível, pois depende muito das condições pessoais de cada aluno.
Para saber como organizar o seu estudo no pós-edital, identifique quanto tempo há entre a
publicação do edital e a prova e quantas horas por dia você tem disponíveis para o estudo. Feito isso,
basta distribuir os conteúdos a serem estudados no tempo disponível. Inclusive, no pós-edital, o seu
controle de desenvolvimento deve ser ainda maior. Monitore a sua evolução semanalmente para
não ter imprevistos.
Quanto ao modo de estudar, também muda um pouco. No pós-edital, as revisões e a
resolução de questões devem ter prioridade máxima. Já o aprendizado de conteúdos novos deve ser
reduzido.
Outro ponto a ser destacado é a importância de você fazer um novo planejamento de vida.
Isso mesmo. Lembra daquela conversa inicial que você teve com a sua família? Terá que ter outra
aqui. Isso porque, no pós-edital, é tudo ou nada.
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Diversamente do pré-edital, em que falamos que a sua rotina deveria ser equilibrada e com
um dia para descanso, no pós-edital vigora a máxima de “estude durante todo o tempo que puder”,
com qualidade é claro.
Enfim, o pós-edital é o momento de montar a sua planilha de guerra e ir com tudo contra o
inimigo!

6.3 REVISÃO PRF
No início desse material, tratamos da revisão na fase de pré-edital, a chamada revisão
periódica, que serve para manter o conteúdo fresco em sua memória e para ir fixando os pontos
mais difíceis da matéria. Mas, neste tópico, trataremos da revisão no pós-edital.
Conforme afirmado acima, o pós-edital é o momento em que muita revisão deve ser feita. Ou
seja, a revisão deve ocupar grande parte do seu tempo. Por isso, o ideal é começar a sua preparação
com antecedência para que você tenha o tempo necessário para se dedicar à revisão.
Essa revisão pode ser realizada por diversos tipos de materiais: grifos do PDF, resumos,
mapas mentais, exercícios, Passo Estratégico etc.
Não importa o meio, o importante é revisar. Inclusive, é bem indicado que você alterne os
materiais, pois um pode conter certo detalhe que o outro não possui. Assim, você vai fechando os
buracos da sua preparação.
Só um detalhe: revisar não significa estudar tudo novamente.
Você deve ter critérios para definir o que é importante a ponto de ser revisado. E, nesse
momento, esqueça a insegurança, pois ela só atrapalhará o seu resultado. De nada adianta você
revisar o que já entendeu e gravou; se assim o fizer, perderá tempo de revisar o que não está
consolidado e que realmente fará diferença no dia da prova.
Um excelente material de revisão disponibilizado pelo Estratégia Concursos é o Passo
Estratégico, disponível aos assinantes Premium ou Platinum.
O Passo Estratégico é um material escrito e enxuto que possui dois objetivos principais:
a) Orientar revisões eficientes; e
b) Destacar os pontos mais importantes e prováveis de serem cobrados em prova.
Assim, o Passo Estratégico pode ser utilizado tanto para turbinar as revisões dos alunos
mais adiantados nas matérias, quanto para maximizar o resultado na reta final de estudos por parte
dos alunos que não conseguirão estudar todo o conteúdo do curso regular.
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Ressalta-se que, quando falamos em “revisar”, inclui-se a realização de muitos exercícios. Pois
eles também são um método de revisão.
Enfim, existem diversos métodos de revisão, uns mais recomendados, outros menos.
Contudo, não existe o método perfeito, pois cada aluno possui o seu modo de estudar e de aprender.
Então, o que indicamos é que você faça um teste entre os diversos métodos apresentados e escolha
o que melhor se adapta à sua realidade, aliado ao que proporciona maior evolução.

6.4 SIMULADOS PRF
A melhor forma de medir o seu desempenho é por meio de simulados. Com eles, você pode
treinar o tempo de resolução de cada questão, elaborar a sua estratégia de prova e analisar a sua
evolução.
Inicialmente, é normal que o aluno não obtenha resultados expressivos. Mas é melhor que
você erre no treino do que no dia do jogo. Com o tempo e com a execução de muitos simulados, a
sua evolução aparecerá e você entenderá a razão de insistirmos tanto nesse ponto.
Para ajudá-lo nessa missão, o Estratégia aplica simulados inéditos periodicamente. O último
simulado para a Polícia Rodoviária Federal foi realizado no dia 26 de julho. Ainda que você não
participe do ranking, não deixe de baixar o PDF e fazer a prova, que será um ótimo treino de qualquer
forma.
Todos
os
detalhes
podem
ser
conferidos
no
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/11o-simulado-prf-pre-edital/

link

abaixo:

6.5 AJUSTES NOS CICLOS
De nada adianta fazer inúmeros simulados, o mesmo vale para os exercícios, se não for feita
uma avaliação criteriosa dos pontos em que você está errando.
Uma coisa é errar por falta de atenção, o que é péssimo, pois é ponto perdido de graça, mas
que não exige uma atitude de reestudo.
Diferentemente disso é errar por não ter compreendido bem o conteúdo ou por ter
confundido conceitos, ou, ainda, por não ter decorado algo que precisa ser gravado nos mínimos
detalhes, como os prazos e as fórmulas, por exemplo.
Então, se você percebeu que um prazo, um quórum ou uma fórmula precisam ser decorados
pois são muito cobrados em seu concurso, já separe essa informação para reler na véspera da sua
41
44

prova. Talvez você continue errando isso nos exercícios, mas é um erro consciente, que só será
sanado pouco antes do momento da prova, pois dificilmente você conseguirá manter essa
informação decorada por muito tempo.
Por outro lado, se você errou por não ter entendido a explicação do professor ou por achar
que sabia, mas acabou errando a questão, daí é necessária uma postura de humildade para retornar
a esses temas e estudá-los novamente.
Não que você deverá estudar do zero, mas sim que precisará revisar com mais cuidado, tentar
explicar o assunto para si mesmo, talvez até fazer um pequeno esquema para conferir se o assunto
está bem compreendido. Mais do que nunca, é hora de ter uma postura ativa e questionadora. Isso
é o que fará com que você não erre mais a mesma questão, conquistando pontos preciosos na sua
prova.
Portanto, utilize os seus resultados nos simulados para ajustar o seu ciclo de estudos. Ao
perceber que o seu rendimento em uma disciplina está abaixo das outras, analise a importância
desta na prova e, se constatar que é uma matéria importante, aumente a carga horária, seja do
estudo teórico, seja dos exercícios.
De outra parte, se a disciplina que você não estiver indo bem não for relevante, é necessário
avaliar se compensa reduzir a carga horária de alguma outra matéria ou se é melhor manter como
está para não correr o risco de sacrificar uma matéria importante para salvar uma não tão relevante.

6.6 COMO FAZER A PROVA?
Chegamos ao último tópico do nosso e-book, no qual trataremos sobre como proceder no dia
da prova.
Na verdade, a sua preparação para a prova deve ocorrer durante todo o seu tempo de estudo.
E isso deve ser feito por meio de práticas que beneficiam a sua saúde física e mental.
Quanto à saúde física, já tratamos neste material sobre a importância de praticar exercícios
físicos, até mesmo porque o concurso da PRF possui prova de aptidão física, o que exige muito treino.
Fundamental também é cuidar da sua alimentação, evitando os alimentos processados, que
prejudicam a saúde e ainda sugam a sua energia e disposição.
Mas e quanto à saúde mental? Essa é uma questão bem importante e que vem conquistando
mais espaço a cada dia, dado o aumento de transtornos psicológicos na população em geral, não
sendo diferente no universo dos concurseiros.
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A prática de mindfulness, meditação, yoga, intervalos para alongamentos, contemplação da
natureza e até dedicar momentos para estar com a família e amigos, tudo isso trará o equilíbrio
emocional necessário para a sua jornada de concurseiro e para o seu grande dia.
Portanto, siga os conselhos a seguir e esteja na sua melhor versão no dia da prova.
Na semana da prova: cuide ainda mais da sua alimentação, mantenha a prática de atividade
física, que será ótima para eliminar a ansiedade. Além disso, mantenha uma rotina de sono que seja
adequada ao horário em que você fará a prova.
Na véspera da prova: já deixe separado todos os itens a serem levados para a prova. Caso
necessário, releia o edital para ter certeza de que não esqueceu nada.
No dia da prova: mantenha a positividade. Tenha em mente que você fez o seu melhor e fez
a sua parte. Então tenha calma e serenidade, pois o equilíbrio emocional faz grande diferença na
hora da prova.
No momento da prova: antes de começar a resolver as questões, leia as instruções da prova
e a olhe por inteiro de forma rápida. Comece pelas disciplinas com as quais você tem mais facilidade,
e comece pelas questões fáceis e rápidas. Isso fará com que você ganhe confiança nesse momento
inicial, baixando a sua adrenalina para que você consiga resolver o restante da sua prova com mais
tranquilidade e racionalidade.
Após ter feito tantos simulados, você já deve ter montado uma estratégia de resolução de
prova. Mas uma boa ordem de resolução de prova é a seguinte:
1.
2.
3.
4.

Questões que você pode responder com segurança e rapidamente;
Questões que você pode responder com segurança, mas que levarão algum tempo;
Questões que você não tem tanta certeza da resposta; e
Questões que você realmente não sabe.

Apenas um alerta quanto às questões que você realmente não sabe: cuidado com chutes na
banca Cebraspe/Cespe, que provavelmente será a banca do próximo concurso da PRF. Essa banca
adota o sistema de pontuação negativa, que desconta um ponto para cada questão errada.
Por fim, pessoal, deixamos uma mensagem aos futuros membros da Polícia Rodoviária
Federal. Uma frase do nosso querido Ayrton Senna: “Se você quer ser bem sucedido, precisa ter
dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si”.
Siga esses passos, tenha dedicação, persistência e coragem, que a aprovação virá.
Conte conosco, e bons estudos!
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