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APRESENTAÇÃO 

Foi publicado o esperado edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal, o concurso mais esperado 
do ano! 

Nós, da equipe do Passo Estratégico, resolvemos disponibilizar gratuitamente uma excelente amostra 
de uma ótima ferramenta que disponibilizamos nas aulas dos nossos cursos: as questões abertas de 
revisão. 

- O que são questões abertas de revisão? 

Em geral, treinamos para a prova por meio da resolução de questões objetivas de provas anteriores, 
não é verdade? 
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Pois bem, a resolução dessas questões é, de fato, fundamental – afinal, a prova será precipuamente 
no formato de questões objetivas. 

Entretanto, sob o ponto de vista de treinamento, aprendizado e consolidação de conteúdo, as 
questões objetivas possuem duas principais limitações: 

a) via de regra, abordam apenas um único ponto dentro de um determinado assunto, de modo que o 
treino apenas por questões objetivas não proporciona uma visão geral de como os demais pontos que 
integram o assunto se inter-relacionam. 

b) muitas das vezes, para acertar uma questão objetiva, basta ao candidato descobrir um eventual 
erro no enunciado da assertiva, o que, nem sempre, pressupõe que esse mesmo aluno domine o 
conteúdo. 

Justamente pensando nessas limitações e com o fito de elevar o nível de compreensão e de retenção 
dos nossos alunos a outro patamar, implementamos no Passo Estratégico um questionário 
estratégico, contendo questões abertas para a revisão do conteúdo.  

 

As questões abertas, portanto, como o próprio nome indica, não possuem alternativas a serem 
respondidas. Na verdade, o aluno precisa tentar autoexplicar mentalmente a resposta de cada 
questão aberta e, depois, comparar com a resposta apresentada pelo professor.  

Ao tentar realizar a autoexplicação, o aluno tem condições de enxergar melhor suas dificuldades no 
conteúdo e, ao mesmo tempo, sanar seus pontos fracos. 

O legal é que nessas questões abertas apresentamos desde perguntas mais conceituais até casos 
práticos envolvendo dois ou mais pontos dentro de um mesmo assunto. O aluno, portanto, acaba 
enriquecendo demais sua visão sobre o conteúdo. 

É importante frisar, de antemão, que nas questões abertas não estamos adentrando em um nível de 
profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor 
o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?  

Além disso, é extremamente relevante deixar bem claro que não estamos querendo dizer que a 
resolução de questões objetivas deve ser abandonada, de jeito nenhum! A resolução de inúmeras 
questões objetivas é fundamental na preparação do concurseiro de alto nível.  



. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

Ao trazermos as questões abertas, estamos apenas disponibilizando mais uma ferramenta para você 
revisar os principais pontos do conteúdo. 

No presente e-book estamos, portanto, apresentando gratuitamente uma amostra das questões 
abertas mais importantes, que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da banca (se ainda 
não baixou nosso e-book gratuito com as estatísticas das matérias, clique aqui). 

Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão, que 
contempla muito mais conteúdo que as questões abertas. 

 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à prova 
lembrando de tudo! 

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta experiência em 
concursos públicos. 

Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos de mais alto 
nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, Tribunais de Contas, 
Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária Federal, dentre outros. 

Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos. 

 

Nossas aulas contemplam: 

a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo; 

b) análise estatística dos assuntos e subassuntos , com base em questões cobradas pela banca do concurso, 
para que nossos alunos saibam exatamente o que possui mais chances de ser cobrado; 

c) apostas estratégicas, para destacar o conteúdo que julgamos ser o mais provável de ser cobrado para um 
dado assunto; 

d) questões comentadas da banca para todos os assuntos e subassuntos, para que seja realizada uma 
revisão geral do assunto a partir de relativamente poucas questões; 

http://bit.ly/prf_20
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d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine bastante todos os 
assuntos; 

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato melhore sua compreensão do 
conteúdo já estudado a partir de autoexplicação mental sobre questões conceituais, casos práticos e 
desafios. 

Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno, permitindo uma 
revisão rápida do conteúdo. 

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas nossas 
aulas demonstrativas (clique aqui para conferir)! 

Se você já é aluno do Pacote Completo, possui desconto automático de 20% na aquisição do Passo 
Estratégico do mesmo concurso. 

E se você já é assinante, o Passo Estratégico já está incluso, basta se matricular na área do aluno ;) 

Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar revisões eficientes. 
Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Então é isso. 

Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação! 

                             Prof. Túlio Lages                            f 
Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-prf-policial-rodoviario-federal/
https://bit.ly/revisoeseficientes2021
https://bit.ly/revisoespoderosas
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Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do Instagram e 
nos marque: 

 

@passoestrategico 
Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele fique famoso entre 

milhares de concurseiros! 

 

Mais e-books gratuitos! 
Fique por dentro dos lançamentos de novos e-books , além das 
melhores dicas de revisão, acessando nosso canal no Telegram:  

 

passoestrategico 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages1 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: 

I) Direitos e deveres individuais e coletivos. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 

II) Defesa do Estado e das instituições democráticas. Forças Armadas (art. 142, CF). Segurança pública 
(art. 144 da CF). Organização da segurança pública. Atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária 
Federal. 

1. É possível a realização de “Marcha de Maconha”, desde que possua finalidade pacífica, ocorra em 
local aberto ao público, não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e 
seja previamente autorizada pela autoridade competente? 

Não há necessidade de autorização, mas sim de prévio aviso à autoridade competente. Os demais 
requisitos estão corretos. Vale ressaltar que o STF já considerou válida a realização de tal tipo de reunião, 

 

1 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e Direito 
Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

 

https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://t.me/passoestrategico
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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desde que sejam atendidos os requisitos constitucionais, e não ocorra a incitação, o incentivo ou o 
estímulo ao consumo de entorpecentes na sua realização2. 

2. Qual a pena a ser aplicada ao crime de racismo? 

Pena de reclusão (art. 5º, XLII). 

3. Quais são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, nos termos da CF? 

Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, e os crimes hediondos (art. 5º, XL). 

4. Quem deve responder pelos crimes hediondos? 

Os mandantes, os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem (art. 5º, XLIII). 

5. Quais as penas vedadas pela CF? 

Conforme art. 5º, inciso XLVII, são vedadas as penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis. 

6. O habeas corpus possui característica repressiva ou preventiva? 

O habeas corpus pode ser tanto repressivo (para devolver ao indivíduo a liberdade de locomoção que já foi 
perdida) quanto preventivo (para resguardar o indivíduo de uma eventual perda da liberdade de 
locomoção). 

7. É cabível mandado de segurança contra lei? 

Sim, desde que seja uma lei de efeitos concretos (jamais lei em tese – de caráter geral e abstrato). 

8. É cabível mandado de segurança coletivo para proteger interesses difusos? 

Não, porque tal ação tem caráter residual, sendo que os direitos difusos já são amparados por outros 
instrumentos processuais, como, por exemplo, a ação civil pública. Além disso, a sumariedade do rito da 
ação exige prova documental, algo que os direitos difusos não apresentam de forma incontroversa. 

Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os 
pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, 
classe ou categoria (parágrafo único do art. 12 da Lei 13.300/2016). 

 

2 STF – ADPF 187. 
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9. Quais os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção? 

São os três pressupostos seguintes: 

a) Falta (total ou parcial) de norma que regulamente uma norma constitucional programática propriamente 
dita ou que defina princípios institutivos ou organizativos de natureza impositiva – ou seja, é necessária 
existência de um dever (não uma faculdade) estatal de produzir a norma; 

b) Nexo de causalidade entre a omissão do Poder Público e a impossibilidade de exercício, por parte do 
impetrante, de um direito, liberdade ou prerrogativa constitucional (inerentes à nacionalidade, à soberania 
e à cidadania; 

c) O decurso de prazo razoável para elaboração da norma regulamentadora, sem que tenha sido editada – 
é necessário que reste caracterizado o retardamento abusivo por parte do Estado. 

 

10. Suponha que determinado município tenha constituído sua Guarda Municipal sob a justificativa de 
que haveria obrigação nesse sentido prevista na Constituição Federal, por ser aquele órgão componente 
da segurança pública, nos termos da Carta Magna. 

A justificativa estaria correta? Justifique. 

A justificativa está incorreta. 

A Guarda Municipal é de constituição facultativa por parte do Município. Além disso, mesmo se 
constituída, não integrará o conjunto de órgãos responsáveis pela segurança pública, taxativamente 
previstos no art. 144, incisos I a VI da CF: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 
dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. 

11. Qual a destinação da Polícia Rodoviária Federal prevista na Constituição?  E a da Ferroviária 
Federal? Qual o instrumento previsto na CF/88 para disciplinar a atuação desses órgãos? 
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A PRF destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais (art. 144, § 2º da 
CF/88). 

Já a polícia ferroviária federal, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias 
federais (art. 144, § 3º da CF/88). 

Para ambos os órgãos, a CF/88 impõe que sua atuação estará prevista em lei ("na forma da lei" - art. 144, 
§§ 2º e 3º da CF/88). 

12. Qual a incumbência prevista na Constituição Federal para as polícias civis? 

As polícias civis estão incumbidas, ressalvada a competência da União, das funções de polícia judiciária e da 
apuração de infrações penais, exceto as militares (art. 144, § 4º da CF/88). 

13. Dentre os órgãos de segurança pública, quais deles poderiam ser requisitados pelo Exército em caso 
de guerra? 

Por serem forças auxiliares e reserva do Exército, poderiam ser requisitadas as polícias militares e os corpos 
de bombeiros militares, conforme art. 144, § 6º da CF: 

Art. 144. (...) 

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 
Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e 
distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
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DIREITO PENAL 

Prof. Telma Vieira3 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Dos crimes contra a patrimônio. 

1. A jurisprudência do STF admite, de forma pacífica, a aplicação do princípio da insignificância nos 
delitos de roubo? 

Não. A jurisprudência do STF não admite a aplicação do princípio da insignificância aos delitos praticados 
com violência e grave ameaça, incluindo o roubo: 

“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação 
do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, 
incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso 
ordinário em habeas corpus não provido. 
(RHC 106360, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012).” 

2. Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, o crime de roubo e/ou furto se consuma apenas 
quando ocorre a posse mansa e pacífica da res furtiva pelo agente? 

Não. Segundo entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a consumação do delito de furto e/ou 
roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, não havendo necessidade de que tal posse se dê de 
forma mansa e pacífica pelo agente, ou seja, o crime se consuma ainda que o agente possua o bem por um 
curto espaço de tempo e seguida de perseguição. 

3. No delito de furto, a pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de 
substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, 
montagem ou emprego? 

Sim. Trata-se de um qualificadora inserida pela Lei 13.654/18. Consoante o art. 155, §7º do CP, a pena é de 
reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de 
acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 

Assim, a lei visou dar uma pena maior aos furtos que possuam como objeto as próprias substâncias 
explosivas ou acessórios que possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 

4. Há entendimento sumulado do STJ no sentido da possibilidade de furto privilegiado-qualificado? 

Sim. O furto privilegiado é previsto no art. 155, parágrafo 2º do CP, que assim preceitua: 

 

3. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Direito Penal 
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§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode 
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar 
somente a pena de multa. 

Discute-se se é possível aplicar o privilégio aos casos de furto qualificado. 

Muito embora tenha havido discussão doutrinária, os Tribunais Superiores admitem essa possibilidade, 
havendo súmula do STJ neste sentido: 

Súmula 511 STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º. do art. 155 do 
CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o 
pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 

Assim, é possível o chamado furto privilegiado-qualificado. 

5. Quais as principais diferenças entre furto mediante fraude e estelionato? 

A fraude é uma das qualificadoras do furto, prevista no art. 155, parágrafo 4º, II do CP. Ela se caracteriza 
pelo artifício ou ardil, ou seja, o meio enganoso utilizado pelo agente para diminuir a vigilância da vítima ou 
de terceiro sobre um bem móvel, facilitando sua subtração. A fraude há de ser empregada antes ou 
durante a subtração, ou seja, antes da consumação do delito de furto. 

Em relação ao estelionato, ambos são crimes contra o patrimônio e possuem a fraude como meio de 
execução. A diferença principal entre eles tem relação com a finalidade visada pela fraude. No furto 
qualificado, a fraude é utilizada para diminuir a vigilância sobre o bem a ser subtraído, permitindo ou 
facilitando sua subtração. Já no estelionato, a fraude é utilizada para colocar a vítima ou o terceiro em erro, 
fazendo com que ela entregue voluntariamente o bem.  

Não se esqueçam que no furto há uma subtração e, no estelionato, a vítima ou terceiro entregam o bem ao 
estelionatário. 

6. De acordo com o §2º-A do art. 157 do CP, a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou 
ameaça é exercida com emprego de qualquer arma, branca ou de fogo, e se há destruição ou 
rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo 
comum? 

Não. O parágrafo 2-A do art. 157 do CP foi inserido recentemente pela Lei 13.654/18, e possui a seguinte 
redação: 

§ 2º-A  A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):  (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei 
nº 13.654, de 2018) 

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou 
de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 
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Notem que o inciso I prevê a causa de aumento de pena se a violência for exercida com emprego de arma 
de fogo, e não de qualquer arma, como consta da questão.   

A referida lei revogou o inciso I do parágrafo 2º do art. 157 do CP, que previa como causa de aumento de 
1/3 o uso de arma de fogo no roubo. 

Agora, foi inserido o parágrafo 2-A, I, que, em que pese tenha agravado a fração de aumento (2/3), 
restringiu para o roubo cometido com emprego de arma de fogo. 

Sobre a arma branca foi editada a lei 13.964/19: 

Art. 157 (...) 

 § 2º  A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:               

 VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma 
branca;            (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

 

7. Segundo entendimento sumulado do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime 
de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a 
mera indicação do número de majorantes? 

Sim, é a previsão contida na Súmula 443 do STJ: 

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação 
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.” Data 
da Publicação - DJ-e 13-5-2010 

Assim, pacificou-se a controvérsia que havia se o critério para o aumento deveria ser quantitativo (de 
acordo com o número de majorantes que o crime tinha) ou qualitativo (devendo ser feita pelo magistrado 
uma análise qualitativa do caso concreto para que fosse efetuado o aumento, tendo esta corrente 
prevalecido). 

8. Quais as principais diferenças entre a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima (art. 158, 
parágrafo terceiro do CP-sequestro relâmpago) e a extorsão mediante sequestro (art. 159 CP)? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
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No sequestro relâmpago (ou extorsão com restrição de liberdade - art. 158, parágrafo 3º do CP), o agente 
constrange a vítima, com emprego de violência ou grave ameaça, seguida de sua restrição de liberdade, 
para obter a vantagem econômica indevida. Trata-se de uma restrição na liberdade. Aqui, não há 
encarceramento da vítima nem a finalidade de resgate para sua soltura. 

Já na extorsão mediante sequestro (art. 159 CP), há verdadeira privação da liberdade da vítima, em que 
esta é colocada no cárcere e sua soltura negociada com o pagamento de indevida vantagem. 

OBS: há, ainda, a espécie de roubo com restrição da liberdade da vítima (art. 157, parágrafo 2º, V do CP). 
Notem que, como se trata de roubo, o agente restringe a liberdade da vítima para subtrair seu patrimônio. 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade 
de resistência: 

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:                 

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 

9. Quais as diferenças entre o dolo na apropriação indébita e no estelionato? 

Na apropriação indébita, o dolo é subsequente, ou seja, o sujeito já tem a posse ou a detenção da coisa 
alheia móvel e, posteriormente, inverte seu ânimo em relação ao bem e decide dele se apropriar. 

Apropriação indébita 

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Já no estelionato, o dolo é antecedente, ou seja, o agente já pratica a conduta com o dolo de se apropriar 
da coisa alheia. 

Estelionato 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 
fraudulento: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 

10. Em relação ao delito de receptação, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de 
pena o autor do crime de que proveio a coisa. 

A justificativa estaria correta? Justifique. 

A justificativa está correta. 
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 É a previsão contida no art. 180, parágrafo 4º do CP: 

§ 4º - A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime 
de que proveio a coisa. 

O delito de receptação é autônomo, ou seja, embora classificado como crime acessório, porque pressupõe 
a prática de um crime anterior, não reclama o conhecimento do autor deste último, nem a possibilidade de 
ele ser efetivamente punido. 

Contudo, trata-se de uma independência relativa, porque, muito embora não seja necessário saber o autor 
do crime anterior e tampouco ser este responsabilizado, é indispensável que se comprove a existência 
material do crime anterior.  
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LEGISLAÇÃO PENAL 

Prof. Telma Vieira4 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: crimes contra o meio ambiente 

1. A Lei dos Crimes Ambientais contempla crimes ambientais de ação penal pública condicionada e 
incondicionada, aplicando-se, nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a transação penal, 
formulada independentemente de prévia composição do dano ambiental? 

Nos termos do art. 26, nas infrações penais previstas na Lei dos Crimes Ambientais, a ação penal é pública 
incondicionada.  

Além disso, a transação penal, aplicável a crimes de menor potencial ofensivo, é condicionada à 
composição do dano, conforme art. 27:  

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação 
imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia 
composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de 
comprovada impossibilidade. 

Vale lembrar que, segundo entendimento do STJ, as ações de reparação de dano ambiental são 
imprescritíveis. 

Por fim, o art. 28 da Lei dos Crimes Ambientais trata da suspensão do processo: 

Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se 
aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes 
modificações: 

I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no 
caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a 
impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo; 

II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, 
o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no 
artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da 
prescrição; 

III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1° 
do artigo mencionado no caput; 

 

4 Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Legislação Penal. 
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IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação 
de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente 
prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, 
observado o disposto no inciso III; 

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade 
dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências 
necessárias à reparação integral do dano. 

2. Na ocorrência do crime de matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratória, em desacordo com as prescrições legais pertinentes, em circunstâncias 
que não acarretem aumento de pena, a autoridade policial competente deverá lavrar termo 
circunstanciado, em face da incidência de delito de menor potencial ofensivo? 

Sim. Esse crime é tipificado no art. 29, sendo considerado de menor potencial ofensivo, por lhe ser 
cominada pena inferior a 2 anos. Neste caso, aplica-se o regime da Lei n° 9.099/1995. 

3. A pena para o crime de caçar espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão da autoridade 
competente, é aumentada da metade se o crime decorre do exercício de caça profissional? 

Não. Na hipótese de caça profissional, ou seja, se a atividade objetivar lucro, a pena é aumentada até o 
triplo.  

Vale destacar que as disposições relativas a esse crime não se aplicam aos atos de pesca. 

É importante ter em mente as hipóteses de aumento de pena: 

Art. 29. (...) 

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local 
da infração; 

II - em período proibido à caça; 

III - durante a noite; 

IV - com abuso de licença; 

V - em unidade de conservação; 

VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em 
massa. 

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça 
profissional. 
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§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. 

Vamos aproveitar para relembrar outros dois crimes, previstos nos arts. 30 e 31: 

Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a 
autorização da autoridade ambiental competente: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença 
expedida por autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

4. É crime abusar ou maltratar de animais domésticos ou domesticados, bem como realizar experiência 
dolorosa ou cruel em animal vivo, exceto para fins didáticos ou científicos? 

Não. Incorre nas mesmas penas do crime previsto no art. 32 quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos 
ou domesticados, nativos ou exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal 
vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 

É preciso destacar que é crime a conduta de praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. 

5. Incorre nas mesmas penas do crime de pesca em lugares interditados por órgão competente quem 
pesca mediante a utilização métodos não permitidos, como a utilização de explosivos.? 

Não. A pesca mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam 
efeito semelhante é crime previsto no art. 35, punido com pena de reclusão de um 1 a 5 anos. 

A pesca em lugares interditados por órgão competente ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, 
técnicas e métodos não permitidos são crimes previstos no art. 34 e em seu parágrafo único, inciso II, 
respectivamente.  

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por 
órgão competente: 

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
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Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: 

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos 
permitidos; 

II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, 
petrechos, técnicas e métodos não permitidos; 

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, 
apanha e pesca proibidas. 

Art. 35. Pescar mediante a utilização de: 

I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante; 

II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente: 

Pena - reclusão de um ano a cinco anos. 

Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, 
coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, 
moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, 
ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e 
da flora. 

Há ainda o crime previsto no art. 33: 

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento 
de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas 
jurisdicionais brasileiras: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas: 

I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de domínio 
público; 

II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, 
permissão ou autorização da autoridade competente; 

III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de 
moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica. 

6. É crime destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em 
formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção? 
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Sim. Esse é o crime previsto no art. 38: 

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo 
que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. 

7. São circunstâncias que agravam as penas cominadas aos crimes contra a flora se o crime for 
cometido contra espécies raras ou ameaçadas de extinção ou em época de seca ou inundação? 

Sim, o art. 53 traz as hipóteses em que as penas nos crimes contra a flora são aumentadas de um sexto a 
um terço: 

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço 
se: 

I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do 
regime climático; 

II - o crime é cometido: 

a) no período de queda das sementes; 

b) no período de formação de vegetações; 

c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente 
no local da infração; 

d) em época de seca ou inundação; 

e) durante a noite, em domingo ou feriado. 

8. É crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 
flora, sendo a pena mais severa se o crime tornar a área imprópria para a ocupação humana? 

Sim. O crime de poluição é previsto no art. 54, sendo-lhe cominada pena de reclusão de um a quatro anos. 
De fato, há hipóteses qualificadoras, como a de o crime tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a 
ocupação humana, em que a pena cominada é mais grave (reclusão, de um a cinco anos). 

Não é qualquer poluição que caracteriza o delito, mas sim somente aquela que, ao menos, possa causar 
danos à saúde humana. 
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Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 
destruição significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

§ 2º Se o crime: 

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos 
habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população; 

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público 
de água de uma comunidade; 

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou 
substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 
regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

Vamos aproveitar para ver os demais crimes previstos na Seção relativa à poluição e 
outros crimes ambientais. 

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente 
autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada 
ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação 
do órgão competente. 

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 
transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, 
perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º  Nas mesmas penas incorre quem:  
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I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo 
com as normas ambientais ou de segurança;  

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá 
destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou 
regulamento.  

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um 
sexto a um terço. 

§ 3º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Art. 57. (VETADO) 

Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão aumentadas: 

I - de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em 
geral; 

II - de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem; 

III - até o dobro, se resultar a morte de outrem. 

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato 
não resultar crime mais grave. 

Art. 59. (VETADO) 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do 
território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem 
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas 
legais e regulamentares pertinentes: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à 
pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

9. Constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou 
privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo 
locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão 
competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos 
governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico 
nacional.?  
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Não. Essa disposição foi recentemente incluída no art. 65, de modo que o grafite, como forma de 
manifestação artística, não é mais considerada crime, desde que haja consentimento do proprietário ou, 
no caso de bens públicos, autorização do órgão competente. 

Art. 65.  Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  

§ 1o  Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor 
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e 
multa. 

§ 2o  Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o 
patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida 
pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no 
caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das 
posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis 
pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Vejamos agora os demais crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural: 

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 

II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar 
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, 
sem prejuízo da multa. 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por 
lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, 
turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, 
sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim 
considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, 
cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da 
autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
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10. Comete crime o servidor público que, ainda que por desconhecimento das normas aplicáveis, 
concede licença em desacordo com as normas ambientais para atividade cuja realização dependa de ato 
autorizativo do poder público? 

Sim. Trata-se de crime contra a Administração Ambiental, punido nas formas dolosa e culposa, nos termos 
do art. 67: 

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo 
com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende 
de ato autorizativo do Poder Público: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem 
prejuízo da multa. 

Abaixo, os demais crimes contra a Administração Ambiental: 

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, 
sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou 
de licenciamento ambiental: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. (...) 

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir 
obrigação de relevante interesse ambiental: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da 
multa. 

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões 
ambientais: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer 
outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou 
parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:  

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  

§ 1º Se o crime é culposo:        

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.  
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§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao 
meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Prof. Alexandre Segreto5 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Ação Penal 

1. O princípio da indivisibilidade da ação penal se aplica à ação penal pública?  

Não. O princípio da indivisibilidade significa que a ação penal deve ser proposta contra todos os autores e 

partícipes do delito. Segundo posição majoritária da jurisprudência, o princípio da indivisibilidade só se 

aplica para ação penal privada (art. 48 do CPP). 

 

Na ação penal pública não vigora o princípio da indivisibilidade. Assim, o MP não está obrigado a denunciar 

todos envolvidos no fato tido por delituoso, não podendo falar em arquivamento implícito em relação a 

quem não foi denunciado. Isso porque o Ministério Público é livre para formar sua convicção, incluindo na 

denúncia as pessoas que ele entenda terem praticado o crime, mediante a constatação de indícios de 

autoria e materialidade.  

 

2. Segundo jurisprudência do STF, nos crimes de autoria coletiva é necessária a descrição minuciosa e 

individualizada da ação de cada acusado?  

Não. Em regra, na hipótese de infrações penais cometidas por mais de um agente, há necessidade de a 

peça acusatória descrever o quanto possível a conduta delituosa de cada um dos agentes.  

 

Deve-se evitar nos crimes de autoria coletiva denúncias genéricas, mas basta que o Ministério Público 

narre as condutas delituosas e a suposta autoria com elementos suficientes para garantir o direito à ampla 

defesa e ao contraditório. 

 

Embora não seja necessária a descrição pormenorizada da conduta de cada denunciado, o Ministério 

Público deve narrar qual é o vínculo entre o denunciado e o crime a ele imputado, sob pena de ser a 

denúncia inepta. 

 

 

 

 

3. Por ser o Ministério Público o titular da ação penal pública, cabe a ele analisar a oportunidade e 

conveniência para o ajuizamento da ação penal? 

Não. De acordo com o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, aos órgãos persecutórios 

criminais não se reserva qualquer critério político ou de utilidade social para decidir se atuarão ou não.  

 

5 Procurador de justiça desportiva. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Direito Processual Penal. Instagram: 
@alexandre_segreto 
 

https://www.instagram.com/alexandre_segreto/?hl=pt-br
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Assim, diante da notícia de uma infração penal, da mesma forma que as autoridades policiais têm a 

obrigação de proceder à apuração do fato delituoso, ao órgão do Ministério Público se impõe o dever de 

oferecer denúncia caso visualize elementos de informação quanto à existência de fato típico, ilícito e 

culpável, além da presença das condições da ação penal e de justa causa para a deflagração do processo 

criminal.  

 

CUIDADO! A regra em sede de ação penal é o princípio da obrigatoriedade. Todavia, temos algumas 

exceções, como transação penal no âmbito dos juizados especiais, acordo de colaboração premiada, 

novel acordo de não persecução penal.  

 

4. A representação funciona como uma condição específica da ação penal nos crimes em que a ação 

penal é de natureza pública condicionada. Desse modo, por se traduzir em um instrumento que tem o 

condão de movimentar o aparato repressivo estatal, é fundamental que a representação obedeça a 

critérios formais definidos em lei? 

Não há necessidade de maiores formalidades na representação. Prescinde-se de que haja uma peça escrita 

com o nome de representação nos autos do inquérito ou do processo criminal. Basta que haja a 

manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor 

do fato delituoso seja processado criminalmente.  

 

5. Com relação à representação, vigora o princípio da oportunidade ou conveniência, significando que o 

ofendido pode optar pelo oferecimento ou não da representação. Dessa forma, após ofertada a 

representação é permitido ao ofendido se retratar? 

Sim. A lei prevê a possibilidade de retratação da representação, que só poderá ser feita enquanto não 

oferecida a denúncia pelo órgão do Ministério Público. Retratação, portanto, somente até o oferecimento 

da denúncia, marco temporal este que não se confunde com o recebimento da peça acusatória pelo 

magistrado. Neste sentido, prevê o Código de Processo Penal:  

Art. 25.  A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. 

 

CUIDADO! Na Lei 11340/06 (Lei Maria da Penha), a retratação da representação pode se dar até o 

recebimento da peça acusatória, em audiência especialmente designada com tal finalidade, assegurada a 

presença do juiz, e ouvido o Ministério Público. (Art. 16) 

 

6. Segundo o CPP, o prazo para oferecimento da denúncia será de 10 (dez) dias, estando o réu preso e de 

30 (trinta) dias, se o réu estiver solto? 

Não. O prazo trazido na assertiva corresponde ao prazo para conclusão do inquérito, já o prazo para 

oferecimento da denúncia vem previsto no art. 46 do CPP: 
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Art. 46.  O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, 
contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito 
policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver 
devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que 
o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. 

7. No caso de crime contra a honra cometido contra funcionário público no exercício de suas funções, a 
ação penal será de natureza pública incondicionada, haja vista o envolvimento de interesses do Estado? 
Não. Em regra, nos crimes contra a honra a ação penal será de natureza privada, sendo exercitada por 
meio de queixa crime.  Todavia, quando se tratar de crime contra a honra de funcionário público no 
exercício das funções a legitimidade será “concorrente”, nos termos da Súmula 714 do STF:  

Sumula 714  É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério 
público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a 
honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. 

Desse modo, a ação penal será privada (queixa-crime) ou pública condicionada (representação), cabendo a 
escolha ao ofendido.  

ATENÇÃO! alto índice de incidência da Súmula 714 em provas.  

8. Se o crime for de ação penal privada, a instauração do inquérito policial interrompe o prazo para 
oferecimento da queixa? 
Não. Nos termos do artigo 38 do CPP, o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime é de 06 
(seis) meses, contados a partir do conhecimento da autoria. Este prazo não se interrompe, suspende ou se 
prorroga. De forma que a instauração do inquérito ou demora em sua conclusão em nada altera contagem 
do prazo. 
 
9. O Ministério Público é órgão legitimado para promover a execução da sentença penal condenatória ou 

a ação civil de conhecimento quando a vítima for pobre? 

Sim . Assim é o teor do art. 68 do CPP. O STF entende, porém, que o art. 68 do CPP é eivado de 
Inconstitucionalidade progressiva  (RE n° 147.776-SP), no sentido de que o Ministério Público só tem 
legitimidade para o oferecimento da ação enquanto a Defensoria Pública  não se estruturar 
adequadamente; caso isso venha a ocorrer, a legitimidade deixa de ser do Ministério Público, passando à 
Defensoria Pública, instituição constitucionalmente formatada para o exercício das funções dessa natureza 
(art. 134 da CF/88). 
 
10. Segundo se extrai do art. 44 do CPP, a procuração para o oferecimento da queixa crime deverá conter 

poderes especiais constando o nome do "querelado" e “menção ao fato criminoso". Segundo 

entendimento do STJ, a "menção ao fato criminoso" significa que na procuração, basta que seja 

mencionada o tipo penal ou nomen iures do crime? .    

Sim. Este é o entendimento do STJ. Todavia CUIDADO, PARA O STF, a "menção ao fato criminoso" significa 

que na procuração deve ser individualizado o evento delituoso, não bastando que apenas mencione o 

nome do crime.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art16
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DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

Prof. Vinícius de Oliveira6 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Afirmação Histórica dos Direitos Humanos 

1. Os direitos humanos surgiram e foram efetivados todos de uma vez? 

Não. Os Direitos Humanos decorrem de processo histórico, surgindo e se solidificando conforme a 
evolução da sociedade. As chamadas gerações de Direitos Humanos são cumulativas e progressivas, não se 
exaurindo em uma lista. 

2. É correto afirmar que o Cristianismo seja o marco inicial do surgimento dos direitos humanos? 

Não. Ainda que o Cristianismo possa ser considerado como um importante marco no respeito à dignidade 
da pessoa humana, materialmente outros eventos, como o Código de Hamurábi (século XVIII a.C), já 
apresentavam normas rudimentares de proteção aos direitos das pessoas. 

3. As barbáries impetradas na Segunda Guerra Mundial foram decisivas para a internacionalização dos 
Direitos Humanos? 

Sim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), marco da internacionalização dos Direitos 
Humanos, reflete o desejo de paz, justiça, desenvolvimento e cooperação internacional que tomou conta 
de quase todo o mundo após duas grandes guerras no espaço de apenas duas décadas.  

4. É correto afirmar que Sistema Global de Proteção aos direitos humanos se relaciona à criação da 
ONU? 

Sim. O Sistema Global de Proteção foi inaugurado pela Carta Internacional dos Direitos Humanos, integrada 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, pelo Pacto Internacional de Proteção dos 
Direitos Civis e Políticos, e pelo Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, ambos de 1966. 

Assim, a partir da aprovação da Declaração Universal de 1948 e da concepção contemporânea de direitos 
humanos por ela introduzida, começa a se desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
mediante a adoção de inúmeros tratados internacionais voltados à proteção de direitos fundamentais. 

5. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma norma vinculante de direito internacional? 

Embora tenha sido editada como resolução, a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui caráter 
vinculante, dentre outros motivos porque é interpretação autorizada da expressão "direitos humanos" da 
Carta das Nações Unidas e transformou-se ao longo dos anos em norma internacional costumeira ou 
princípio geral do direito internacional, exercendo impacto nas constituições dos Estados e servindo como 
fonte para as fundamentações de decisões das cortes internacionais. 

 

6 Auditor Fiscal da RFB. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direitos Humanos e Ética.  
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6. A remuneração de trabalhos iguais encontra-se prevista na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos? 

Sim. Tal direito é consignado no art. 23 (2) da DUDH: 

Artigo 23 

I) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

II) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho. 

7. Os conceitos de propriedade individual e de propriedade coletiva são abordados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos? 

Sim. O direito de propriedade individual e coletiva é previsto no artigo 17 da DUDH: 

Artigo 17 

I) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 

II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

8. É correto afirmar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece direitos, mas delega 
aos estados-membros a previsão de deveres relacionados ao Direitos Humanos? 

Não. São reconhecidos, por exemplo, o dever de agir com fraternidade (artigo 1º), deveres impostos pela 
Justiça (art. 10) e deveres para com a comunidade (art. 29): 

Artigo 1 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 
consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

Artigo 10 

Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de 
um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de 
qualquer acusação criminal contra ele. 

Artigo 29 

I) Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. (...) 
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9. Os Estados, para garantir os direitos humanos, pelos quais são responsáveis, podem distinguir entre 
cidadãos nacionais e estrangeiros? 

Não. A igualdade entre cidadãos nacionais e estrangeiros fica patente no artigo 2º da DUDH: 

Artigo 2 

I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição. 

II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou 
internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território 
independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania. 

Isso não impede que os Estados condicionem o exercício de determinados direitos civis, como o direito ao 
voto e a ser eleito, à aquisição da respectiva nacionalidade. 

10. Na DUDH, encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, 
direitos sociais do homem? 

Sim. Os direitos sociais e econômicos, dentre os quais destacam-se o direito à segurança social, o direito ao 
trabalho e proteção contra o desemprego, à livre escolha da profissão e o direito à educação, encontram-
se previstos nos artigos 23 a 27. 
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ÉTICA 

Prof. Vinícius de Oliveira7 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Ética no Setor Público 

1. A conduta do dia a dia na vida privada do servidor público pode impactar seu conceito na vida 
funcional? 

Sim. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular 
de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada 
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

2. Tendo em vista o princípio da legalidade, está correto dizer que o servidor público deve pautar sua 
conduta somente na análise do que é legal ou ilegal? 

Não. O servidor público NÃO poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, NÃO terá 
que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 
oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras 
contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 

3. Segundo o Código de Ética do Servidor Público Federal, para que se consolide a moralidade do ato 
administrativo, o que deve preponderar, a legalidade ou a finalidade? 

A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na 
conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 

4. O respeito à hierarquia impede o servidor de representar contra atos indevidos de seus superiores?  

Não. É dever do servidor público ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar 
contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal. 

5. Configura comprometimento ético apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas ao 
exercício da função? 

Sim. Segundo o Código de Ética, é dever do servidor público apresentar-se ao trabalho com vestimentas 
adequadas ao exercício da função. 

6. A embriaguez habitual fora do serviço pode repercutir no conceito do servidor público? 

Sim, pois uma das vedações ao servidor público previstas pelo Código de Ética é justamente apresentar-se 
embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. 

 

7 Auditor Fiscal da RFB. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direitos Humanos e Ética.  
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7. É possível ao agente desviar servidor público para atendimento a interesse particular, no caso de 
estrito cumprimento de ordem emanada por superior hierárquico? 

Não. É vedado ao servidor público desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Não há 
permissivo para o desvio por estrito cumprimento de ordem emanada por superior hierárquico. 

8. Quais as penas aplicáveis ao servidor público pela Comissão de Ética? 

A única pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de CENSURA e sua fundamentação 
constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 

9. Aquele que preste serviços de natureza excepcional, sem retribuição financeira, pode ser alvo de 
apuração do comprometimento ético? 

Para fins de apuração do comprometimento Ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por 
força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou 
excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer 
Órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 

10. Assim como nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e 
fundacional, também devem ser criadas Comissões de Ética nas entidades que exerçam atribuições 
delegadas pelo poder público? 

Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e 
fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, 
deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional 
do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer 
concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. 
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GEOPOLÍTICA 

Prof. Sérgio Henrique8 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: A integração do Brasil ao processo de 
internacionalização da economia, A estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. O Brasil 
político: nação e território. Organização do Estado Brasileiro. São os três tópicos mais cobrados do edital 
e vou relacioná-los tendo em vista a importância dos transportes.  

1. Analise o mapa ferroviário abaixo e indique as principais características do sistema rodoviário dos 
EUA.  

  

As ferrovias dos EUA são importantes para conectar o território, permite os fluxos comerciais internos e 
são eixos de desenvolvimento. O transporte de commodities é feito principalmente por ferrovias e 
hidrovias, que aliado às menores alíquotas de impostos nos portos, que são mais modernos e 
especializados, reduz muito o tempo de escoamento e também o custo final da mercadoria. As ferrovias 
são usadas para o transporte de commodities, e nas grandes cidades são usados os metros e as rodovias 
são usadas principalmente para o transporte de pessoas. São raros os trechos que uma carga agropecuária 
percorre 100km de rodovias, pois as regiões do agronegócio são fartamente servidas de infraestrutura.  

O Leste dos EUA, e ao redor dos grandes lagos, o relevo é de planícies e a topografia permite mais 
facilmente a expansão dos meios técnicos, ou seja, modais de transporte e obras de infraestrutura, e a 
Costa Leste e a Costa Oeste são integradas por rodovias e ferrovias.  

2. Compare os traçados ferroviários da Europa e da África, e aponte como o traçado e a densidade 
ferroviária podem indicar a posição do país na DIT?  

 

Históriador, professor de Geografia e autor didático. @professorsergiohenrique 
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O revelo europeu, em sua porção central é formado por grandes planícies, que facilita a expansão dos 
modais de transporte, devido a topografia suave. Os rios que percorrem as planícies também são muito 
importantes para o desenvolvimento econômico, e o relevo foi um fator de desenvolvimento dos 
transportes e das malhas urbanas europeias. Podemos percorrer todo o território europeu através de suas 
ferrovias, que integram todo o território do continente. A topografia entre Paris e Moscou é suave e ao 
longo das planícies parisiense, germano polonesa e russa, podemos percorrer numa viagem de trem, como 
na rota descrita no mapa abaixo, e há roteiros turísticos de trem que são incríveis. Um dos investimentos 
que valem muito à pena, e usar seu salário de PRF e percorrer algumas das rotas de trem na Europa. Os 
trens foram planejados para o transporte de cargas e de pessoas, por isso a grande facilidade de 
deslocamento no continente, com importantes redes comerciais ferroviárias, com intenso fluxo no interior 
do continente.  

  

O revelo africano é predominantemente planáltico, com rochas duras e cristalinas, e isso torna os 
empreendimentos todos custosos. As ferrovias no continente africano não conectam o interior do 
continente, e os fluxos são concentrados das regiões produtoras de commodities para os portos, de onde 
são exportados para os países Europa, desenvolvidos e emergentes, e são resultado de investimentos 
estrangeiros. Seu traçado revela a condição econômica de subdesenvolvimento dos países do continente.  

 

3. Qual a importância dos modais de transporte no desenvolvimento?  

Os meios de transporte são vetores de desenvolvimento, e ao longo dos caminhos surgem povoados e 
prosperam as atividades econômicas. Até o século XIX quando começou a modernização da infraestrutura 
com a instalação das primeiras ferrovias e barcos à vapor, os principais eixos que orientavam o surgimento 
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de povoados eram os rios e o litoral brasileiro, que concentrou o povoamento ao longo da nossa evolução 
do território.   

4. Qual a importância dos rios para o deslocamento interno no nosso território?  

Foram os primeiros eixos de desenvolvimento que orientava os fluxos das expedições bandeirantes, que 
chegavam através de caminhos com trechos terrestre e trechos fluviais, as monções. O rio São Francisco 
era o principal meio de integração interna entre o sudeste e o nordeste, o rio da Paraná era um caminho de 
navegação para os países platinos e Cuiabá, vila que originou o povoamento de MT, e cujo trajeto principal 
percorria uma rota marítima que navegava pelo litoral e navegava pelo rio da Prata e seus afluentes até o 
MT, e inclusive durante o Império, o governo defendia a livre navegação o rio da Prata.  

5. Um dos principais temas na atualidade diz respeito aos conflitos envolvendo as fronteiras em 
todo o mundo. No Brasil, de que maneira podemos identificar seus limites e fronteiras? 

O Brasil possui uma extensa faixa de fronteira continental, de 15,7 mil km de extensão, com 10 dos 12 
países da América do Sul. Com exceção do Chile e do Equador, todos os demais países sul-americanos 
fazem fronteiras com o território brasileiro. Em seu extremo norte, o estado do Amapá faz fronteira com a 
Guiana Francesa. O Suriname e a Guiana, por sua vez, fazem fronteira com os estados do Pará e de 
Roraima, em uma área coberta por planaltos e morros. A Venezuela e a Colômbia fazem fronteira com os 
estados de Roraima e do Amazonas, marcados pela floresta tropical amazônica e por uma extensa e 
complexa rede de drenagens; sendo um dos principais pontos de tensão no território, visto que a Amazônia 
impõe limites para o monitoramento, dando espaço para as FARCS. A fronteira peruana se estende pelos 
estados do Amazonas e do Acre e também é recoberta por áreas de floresta amazônica e por uma série de 
parques naturais, tanto do lado do Peru quanto do lado brasileiro. As áreas de fronteira com a Bolívia 
abrangem parte do estado do Acre, de Rondônia, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul além de áreas 
de floresta amazônica, compreendem também extensas áreas destinadas ao plantio de culturas perenes 
como a soja. Mais ao sul, na área platina, o Brasil faz fronteira com o Paraguai nos estados de Mato Grosso 
do Sul e Paraná, dividido pelo rio Paraná. Essa região é denominada tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai 
e Argentina, e a última cidade brasileira é a cidade de Foz do Iguaçu, onde estão localizadas a usina 
binacional de Itaipu (entre Brasil e Paraguai) e as Cataratas do Iguaçu (entre o Brasil e a Argentina). A 
Argentina está em contato com o território brasileiro nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul e o Uruguai, ao sul do Rio Grande do Sul, fecha a configuração fronteiriça continental brasileira. A 
proteção das fronteiras continentais é uma das atribuições das Forças Armadas, pois as regiões fronteiriças 
devem ser protegidas, de modo a não só evitar a entrada de pessoas e produtos de forma ilegal, mas 
também de organizar os diferentes fluxos migratórios autorizados pelo Estado brasileiro.   

6. O Brasil é um país emergente e possui um importante papel na Divisão Internacional do Trabalho. 
Quais são os principais aspectos da geopolítica brasileira que posiciona o país no cenário mundial?    

Nos últimos 15 anos nosso país ficou fora dos avanços verificados nas três áreas da nova geopolítica: a 
partir do seu território, do produto interno bruto (PIB) e da população. Também existe interesse nos 
estudos de geopolítica, como por exemplo quando a capital federal foi do Rio de Janeiro - cidade litorânea, 
mais exposta a um ataque - para a cidade de Brasília - região bem mais ao centro. O Brasil também se fez 
notar por sua vigilância e presença na Antártida, inclusive com uma delimitação de domínio territorial e 
projetos de ocupação do norte do país, com iniciativas como o projeto "Calha Norte. Com políticas 
industriais e de comércio exterior voltadas para o mercado interno, o Brasil perdeu espaço nos fluxos 
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dinâmicos de comércio e de investimento, registrando uma reduzida participação nas cadeias de valor 
agregado. Com baixo nível de investimento interno, foram registrados avanços incipientes na era digital, 
sobretudo no setor industrial. A integração regional esteve sempre presente na retórica oficial, mas 
ausente nas ações efetivas de política externa e de comércio exterior que projetassem o interesse 
brasileiro, governamental e privado, no entorno geográfico do País – à exceção da cumplicidade com os 
países bolivarianos, em meio à grave crise venezuelana – e na perda de espaço do Brasil nos serviços e na 
exportação. Outros temas abordados no Brasil sobre geopolítica são: Pré-Sal, Reforma agrária, Recursos 
agrícolas, Demografia, Petróleo e a Petrobrás, Proteção das fronteiras, Questões de infraestrutura, 
Mercosul, Industrialização, Crescimento urbano, Questões políticas internas, Questão indígena. 

7. O que é Globalização?  

É o processo em que o espaço econômico mundial adquiri unidade, através de um fluxo crescente de 
mercadorias, informações e capitais, e a criação de uma infraestrutura cada vez mais moderna, que 
conecta o mundo através das telecomunicações. Os portos são cada vez mais importantes, pois a 
circulação mundial de mercadorias, é feita principalmente através de navios.   

8. Indique as principais características da Globalização.  

Capitalismo financeiro global, Toyotismo, neoliberalismo, fortalecimento das grandes corporações, 
diminuição da soberania dos Estados Nacionais, multipolaridade e a proliferação de blocos econômicos.  

9. O que é Just’in time, sua relação com o capitalismo financeiro?  

É a produção sob demanda, que é possível no modelo de organização Toyotista. A indústria somente 
produz o que já foi efetivamente vendido, o que evita desperdício e estoques. Se o total de capital 
disponível da corporação, não for totalmente aplicado na produção de bens (capital produtivo), é investido 
em aplicações financeiras para gerar rendimentos.  

10. Como o modelo Toyotista colabora para a minimização do risco de uma crise de superprodução?   

Crise de Superprodução não é aquela em que se produziu demais, mas aquela em que se consumiu de 
menos. Há o desejo de consumir, mas não há a possibilidade da realização do desejo. Ocorrem quando o 
desemprego é crescente, e o mercado consumidor perde a capacidade de consumo, e pode ser agravada 
pelos estoques. Na crise de 1929, que foi uma crise de superprodução, teve influência do modelo de 
produção toyotista, pois nele o uso de estoques é comum.  

11. Como o modelo Toyotista da produção está relacionado ao fechamento das fábricas da Ford e da 
Samsung? 

O Toyotismo possibilitou a desconcentração da produção industrial global e está relacionado a 
desindustrialização dos países desenvolvidos e à industrialização e urbanização nos países 
subdesenvolvidos. O fechamento destas fábricas é mais bem compreendido se pensarmos que há países 
com custos de produção mais atraentes.  
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LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

Prof. Murilo Soares9 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Infrações, penalidades e medidas administrativas 

1. Quais são as penalidades aplicáveis às infrações de trânsito? 

a) advertência por escrito;  

b) multa;  

c) suspensão do direito de dirigir;  

d) cassação da CNH;  

e) cassação da PPD; e  

f) frequência obrigatória em curso de reciclagem. 

2. Quais são as pontuações e os respectivos valores das multas de trânsito, de acordo com a 
gravidade? 

Gravíssima – 7 pontos – multa de R$ 293,47  

Grave – 5 pontos – multa de R$ 195,23  

Média – 4 pontos – multa de R$ 130,16  

Leve – 3 pontos – multa de R$ 88,38 

3. A quem são impostas as penalidades previstas no CTB? 

As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, 
salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas 
expressamente mencionados no CTB. 

4. Qual prazo o principal condutor ou o proprietário do veículo possuem para indicar quem cometeu 
a infração de trânsito? 

 

9 Analista Judiciário da Área Judiciária do Tribunal Superior do Trabalho. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria de 
Legislação de Trânsito. Instagram: @profmurilosoares  
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Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá 15 
dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração 
o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. 

Após esse prazo, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa 
jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é 
o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. 

5. Em quais hipóteses a suspensão do direito de dirigir pode ser imposta, no tocante à pontuação? 

Quando o infrator atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos: 

a)  20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação; 

b)  30 pontos, caso conste 1 infração gravíssima na pontuação;  

c)  40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. 

6. Em qual hipótese o condutor pode ter suspenso seu direito de dirigir, ainda que não ultrapasse os 
limites de pontos previstos no CTB? 

Quando o infrator transgredir as normas estabelecidas no CTB, cujas infrações preveem, de forma 
específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. 

7. Quais são as medidas administrativas previstas no CTB? 

As medidas administrativas previstas no CTB são:  

a) retenção do veículo;  

b) remoção do veículo;  

c) recolhimento da CNH, da PPD, do Certificado de Registro ou do CLA;  

d) transbordo do excesso de carga;  

e) realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica;  

f) recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de 
circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos; e  

g) realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de 
direção veicular. 

8. Em que casos haverá recolhimento da CNH ou da PPD? 
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Quando o CTB previr expressamente essa medida administrativa ou quando houver suspeita de 
inautenticidade ou adulteração do aludido documento. 

9. Se não for possível o transbordo da carga com peso excedente, qual medida deverá ser adotada 
pelo agente da autoridade de trânsito? 

Nesse caso, o agente da autoridade de trânsito deverá recolher o veículo ao depósito - despesa cujo 
encargo é do proprietário do veículo - sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de 
remoção e estada. 

10. No caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de 
velocidade e tempo, quem possui autorização para retirar o disco ou a unidade armazenadora do 
registro? 

Somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou a unidade 
armazenadora do registro, nessa hipótese. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti10
 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Redes de computadores 

1. Como as redes de computadores são classificadas? E quais as principais características de cada 
classificação? 

De modo geral, as redes são classificadas em Rede Local (LAN), Rede Metropolitana (MAN) e Rede de 
Longa Distância (WAN). Dentro dessas classificações surgem alguns ramos direcionados para as redes 
sem fio. Além disso, duas outras classificações também são muito cobradas em concursos públicos, a 
Rede de Área de Armazenamento (SAN) por conta do Cloud Storage e a Rede de Área Pessoal (PAN) por 
conta da Internet das Coisas (do inglês, Internet of Things, IoT) e das conexões de pequenas distâncias 
para compartilhar e controlar dispositivos. 

2. O que são e quais os modelos de arquitetura? 

A arquitetura das redes de computador é formada por níveis, interfaces e protocolos. Cada nível oferece 
um conjunto de serviços através de uma interface ao nível superior, usando funções realizadas no 
próprio nível e serviços disponíveis nos níveis inferiores. Os modelos são TCP/IP e OSI. 

3. Qual a diferença entre internet e intranet? 

A definição de Internet é um conglomerado de redes locais (de computadores), espalhadas pelo mundo, 
que torna possível a interligação entre os computadores. Ou de forma mais simples é a rede mundial de 
computadores. Já intranet é uma rede privada, pertencente a uma empresa, de acesso restrito a seus 
membros, que utiliza os mesmos padrões e protocolos da Internet. 

4. O que é um firewall? 

Firewall (em português: parede de fogo) é uma barreira de proteção, que controla o tráfego de dados 
entre seu computador e a Internet, através de uma política de segurança. Seu objetivo é permitir que 
somente dados autorizados sejam transmitidos e/ou recebidos. 

5. Quantas e quais são as camadas do modelo OSI? 

7. Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace e Física. 

6. O que é um protocolo? 

Protocolo é o conjunto de regras que definem o modo como se dará a comunicação entre dispositivos 
conectados em uma rede. 

 

10 Analista de Tecnologia da Informação do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Informática. 
Facebook: @profthiagocavalcanti | Instagram: @prof.thiago.cavalcanti | YouTube: profthiagocavalcanti 

https://www.instagram.com/prof.thiago.cavalcanti/?hl=pt-br
http://fb.me/profthiagocavalcanti
https://www.instagram.com/prof.thiago.cavalcanti/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/user/rcthiago
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7. Qual a diferença entre um Roteador e um Switch? 

Roteador é o equipamento que interliga diferentes redes de computadores, encaminhando os dados 
entre as elas. Quando um pacote de dados chega, em uma de suas linhas, o roteador lê a informação de 
endereço para determinar o seu destino final. Em seguida, usando essa informação na tabela de 
roteamento ou encaminhamento, ele direciona o pacote para a rede seguinte até o destino final. Já o 
switch tem como função conectar diversos computadores em uma rede. Além de computadores é 
possível ligar roteadores, impressoras e qualquer outro dispositivo com as mesmas características 
técnicas de comunicação (com porta de rede). O switch cria uma série de canais exclusivos em que os 
dados do dispositivo de origem são recebidos somente pelo dispositivo de destino. 

8. Quais os principais protocolos da internet? 

HTTP (acessar páginas Web), FTP (transferir arquivos), SMTP (enviar e-mails), POP3 (receber e-mails), 
IMAP4 (receber e-mails). 

9. O que é URL? 

URL é a sigla correspondente à palavra "Uniform Resource Locator", que foi traduzida para a língua 
portuguesa como Localizador Uniforme de Recursos. Em outras palavras, URL é um endereço virtual com 
um caminho que indica onde está o que o usuário procura, e pode ser tanto um arquivo, como uma 
máquina, uma página, um site, uma pasta etc. 

10. O que seria WEP, WPA e WPA2? Qual deles é o mais seguro? 

São algoritmos de segurança para as redes WiFi. WEP - é a sigla de Wired Equivalent Privacy, que foi o 
algoritmo de segurança mais usado do mundo, criado em 1999 e que é compatível com praticamente todos 
os dispositivos Wi-Fi disponíveis no mercado. Por conta da sua popularidade, logo foram descobertas falhas 
de segurança e por isso acabou se tornando um algoritmo inseguro. Oficialmente, o WEP não é 
considerado um padrão desde 2004, quando a Wi-Fi Alliance — associação que certifica produtos sem fio e 
promove a tecnologia — encerrou o suporte a ele. WPA - é a sigla para Wi-Fi Protected Access. Foi o 
algoritmo que substituiu o WEP tornando-se o protocolo-padrão da indústria, a partir de 2003. Como ele 
foi criado de forma a não tornar os dispositivos WEP obsoletos, uma série de elementos do protocolo 
antigo foi reaproveitada e, com ela, diversos dos problemas do antecessor também acabaram presentes na 
nova versão. Por este motivo, foi criada uma versão mais segura, a WPA2. WPA2 - É a sigla para a mais 
nova versão do WPA e também é o sistema-padrão atual, implementado pela Wi-Fi Alliance em 2006. A 
grande diferença está na maneira como o sistema processa as senhas e os algoritmos de criptografia. Entre 
eles o mais seguro é o WPA2. 
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