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APRESENTAÇÃO 

O tão aguardado edital do concurso Polícia federal foi publicado! São ofertadas 1.500 vagas 
para os cargos de Agente, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. 

Como sempre estamos ao seu lado na sua jornada de concurseiro, nós, da equipe do Passo 
Estratégico, resolvemos disponibilizar gratuitamente as apostas estratégicas para os assuntos 
mais recorrentes da banca em concursos similares ao que estamos tratando.  

- O que são apostas estratégicas?

https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2021/01/15060820/edital-pf.pdf
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/concurso-delegado-pf/


Cada matéria vem dividida em vários assuntos no edital, não é verdade? 

Pois bem, as apostas estratégicas são os conteúdos dentro de um determinado assunto do 
edital que entendemos terem maiores chances de serem cobrados na sua prova. 

No Passo Estratégico, apresentamos uma aposta estratégica para cada assunto que compõe 
uma dada matéria. 

Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente justamente as apostas estratégicas 
mais importantes, que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da banca. 

Bom demais, não??? De nada! (rs) 

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

O objetivo do nosso material é melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. 

Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado. 

Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do conteúdo 
no momento que você mais precisa... 

A hora da sua prova! 

Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos públicos 
são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria que foi 
estudada. 

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões de 
conteúdo, não tem outra forma. 



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

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

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; 

https://bit.ly/revisoespoderosas


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; 

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. 

 

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 
e aproveitar nosso material ;) 

 

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! 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-policia-federal/
https://bit.ly/revisoeseficientes2021


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

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
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 

  

https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://bit.ly/tgdopasso


LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Os três assuntos mais cobrados pela banca Cebraspe em provas de Língua Portuguesa da área 
policial são: 1º interpretação de textos (37,15%); 2º reescrita de frases (14,94%); 3º pontuação 
(8,75%). Nosso foco aqui será a pontuação, haja vista que a interpretação de textos dependerá, 
obviamente, dos textos apresentados pela banca; e a reescrita de frases abrange todo o 
conteúdo gramatical. 

No assunto pontuação, a banca costuma exigir do candidato, principalmente, conhecimento 
acerca do registro das vírgulas. A ordenação dos termos na estrutura de uma oração define a 
presença ou ausência da vírgula. Basicamente, o candidato deverá compreender que, caso a 
oração esteja na ordem direta, não há a presença de vírgula entre seus termos essenciais: 
sujeito, verbo e complemento. Por sua vez, o uso da vírgula, tanto no meio da oração quanto 
entre orações, possui muitas funções, e a estruturação semântica do texto está diretamente 
relacionada ao domínio de sua utilização. 

A banca examinadora poderá exigir esse assunto de duas formas: em relações sintáticas 
intraoracionais e interoracionais. 

Na relação sintática intraoracional, a grande aposta é a obrigatoriedade do registro das vírgulas 
para isolar os adjuntos adverbiais deslocados. Quanto ao contexto interoracional, nossa aposta é 
no período composto por subordinação. Aqui, deixo uma dica MUITO IMPORTANTE: 

Basta considerar as funções sintáticas exercidas pelas orações subordinadas 
substantivas para fazer a pontuação dos períodos compostos. Não se separam por 
vírgula da oração principal as orações subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, 
completivas nominais e predicativas, haja vista que sujeitos, complementos nominais e 
verbais não são separados por vírgulas dos termos a que se ligam. Mesma coisa cabe 
nos predicados nominais, aos predicativos. Por sua vez, a oração subordinada 
substantiva apositiva deve ser separada da oração principal por vírgula ou dois pontos, 
tal como ocorre com o aposto. 

  

                                            

1 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Portuguesa. Instagram: 
@prof_carlosroberto 

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br


DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: direitos e deveres individuais e coletivos 

Dentro do assunto “Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/88)", “Catálogo de 
direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos no art. 5º da CF/88” é(são) o(s) ponto(s) 
que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca. 

Abaixo, destacamos os incisos do art. 5º que possuem maior incidência e, portanto, necessitam 
de maior atenção: 

 

 

Além disso, por guardarem relação, em maior ou menor grau, com a 
atividade de Segurança Pública, os seguintes incisos são 
extremamente relevantes: XV a XVII, XXV, XXXIX, XL a L e LII a LXVIII. 

Os seguintes entendimentos jurisprudenciais também possuem enormes chances de serem 
cobrados em prova: 

"(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada a recusa do 
usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as 
quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à 
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, 

                                            

2
 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e 

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

Manifestação de pensamento 
(inciso IV) 

é livre 

VEDADO o anonimato 

Criação de associações e cooperativas 
(inciso XVIII) 

independem de autorização 

Vedada a interferência estatal em 
seu funcionamento 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br


e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, venham 
acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações 
dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das 
pessoas; atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e sejam as 
vacinas distribuídas universal e gratuitamente. 

(II) Tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela 
União como pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitadas as 
respectivas esferas de competência"3. 

 

“É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada 
em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no plano nacional de imunizações; 
ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei; ou seja objeto de determinação 
da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios com base em consenso 
médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de 
consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao 
poder familiar”4. 

 

“A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é 
satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para 
que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no 
mesmo local5”. 

 

 

  

                                            

3 STF – ADIs 6586 e 6587. 
4 STF – ARE 1267879 
5 STF – RE 806.339. 



DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Lei 8.112/90 

Dentro do assunto "Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei 8.112/1990)", 
“Regime Disciplinar” é(são) o(s) ponto(s) que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais 
chances de ser(em) cobrado(s) pela banca. 

Deveres  
(art. 116) 

Proibições  
(art. 117) 

Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo; 

Ausentar-se do serviço durante o expediente, 
sem prévia autorização do chefe imediato; 

Ser leal às instituições a que servir; 
Retirar, sem prévia anuência da autoridade 

competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição; 

Observar as normas legais e regulamentares; Recusar fé a documentos públicos; 

Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestamente ilegais 

Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de 

serviço; 
Atender com presteza: 

a) ao público em geral, prestando as informações 
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 

b) à expedição de certidões requeridas para defesa 
de direito ou esclarecimento de situações de 

interesse pessoal; 

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 

Cometer a pessoa estranha à repartição, fora 
dos casos previstos em lei, o desempenho de 

atribuição que seja de sua responsabilidade ou 
de seu subordinado; 

Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão 
do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, 

quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para 

apuração; 

Coagir ou aliciar subordinados no sentido de 
filiarem-se a associação profissional ou sindical, 

ou a partido político; 

Zelar pela economia do material e a conservação do 
patrimônio público; 

Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou 
função de confiança, cônjuge, companheiro ou 

parente até o segundo grau civil; 

Guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal 
ou de outrem, em detrimento da dignidade da 

função pública; 

Manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa; 

Participar de gerência ou administração de 
sociedade privada, personificada ou não 

personificada, exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br


comanditário. 

 

Tal vedação não se aplica aos seguintes casos: 

a) participação nos conselhos de administração 
e fiscal de empresas ou entidades em que a 

União detenha, direta ou indiretamente, 
participação no capital social ou em sociedade 
cooperativa constituída para prestar serviços a 

seus membros; e 

b) gozo de licença para o trato de interesses 
particulares, na forma do art. 91 desta Lei, 
observada a legislação sobre conflito de 

interesses. 

Ser assíduo e pontual ao serviço; 

Atuar, como procurador ou intermediário, 
junto a repartições públicas, salvo quando se 

tratar de benefícios previdenciários ou 
assistenciais de parentes até o segundo grau, e 

de cônjuge ou companheiro; 

Tratar com urbanidade as pessoas; 
Receber propina, comissão, presente ou 

vantagem de qualquer espécie, em razão de 
suas atribuições; 

Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 
poder. 

 

(Neste caso, a representação será encaminhada pela 
via hierárquica e apreciada pela autoridade superior 
àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao 

representando ampla defesa). 

Aceitar comissão, emprego ou pensão de 
estado estrangeiro; 

Praticar usura sob qualquer de suas formas; 
Proceder de forma desidiosa; 

Utilizar pessoal ou recursos materiais da 
repartição em serviços ou atividades 

particulares; 
Cometer a outro servidor atribuições estranhas 
ao cargo que ocupa, exceto em situações de 

emergência e transitórias; 
Exercer quaisquer atividades que sejam 

incompatíveis com o exercício do cargo ou 
função e com o horário de trabalho; 

Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais 
quando solicitado. 



 

 

Acumulação 
(art. 118 a 120) 

Alcança 

Cargos, empregos e 
funções 

Autarquias 
Fundações Públicas 

EP e SEM 

Quando possível Compatibilidade de 
horários 

Proibida 

Vencimento de cargo 
ou emprego público 

efetivos + proventos de 
inatividade 

salvo Acumuláveis quando 
em atividade 

Vedado ao 
servidor 

Acumular cargos em 
comissão salvo 

Exercício interino em 
outro cargo de 

confiança 

Responsabilidades 
(art. 121 a 126-A) 

Civil 
Prejuízos causados ao erário ou a 

terceiros, por dolo ou culpa. 

Penal 
Prática de infrações funcionais 

definidas em lei como crimes ou 
contravenções. 

Administrativa 
Infrações funcionais definidas 

Administrativa em leis 
administrativas. 



 

 

 

  

Penalidades 
(art. 127 a 142) 

Advertência 

Escrita 

Reincidência Suspensão  

Supensão 

Máx 90 dias 

15 dias 
Recusa a 
inspeção 
médica   

Alternativa 
Multa de até 
50% por dia 

Demissão Casos mais graves 
Contraditório e 
ampla defesa 

Cassação de 
aposentadoria ou 

disponibilidade 

Falta punível com 
demissão 

Destituição de cargo 
em comissão 

Faltas puníveis com 
suspensão e 

demissão 

Destituição de 
função 

comissionada 



DIREITO PENAL 

Prof.ª Telma Vieira6 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Roubo  

A nossa aposta estratégica, para o assunto dos crimes contra o patrimônio, será o crime de 
roubo, que sofreu diversas alterações legislativas recentes, além das diferenças entre Roubo e 
Extorsão. Vejamos um quadro comparativo: 

ROUBO EXTORSÃO 

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: 

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

Art. 158 - Constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, e com o intuito de 

obter para si ou para outrem indevida vantagem 
econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar 

de fazer alguma coisa: 

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

- A colaboração da vítima é DISPENSÁVEL. 
- O autor do crime tem a possibilidade de subtrair 

o bem, com ou sem o a colaboração da vítima. 
 

Exemplos: 
a) Denis, desejando roubar um carro, aponta a sua 

arma para vítima e a retira do veículo contra a 
vontade desta. 

b) Denis, ao perceber que a vítima acabara de 
sacar certa quantia em dinheiro, aponta a arma 

para a mesma, obrigando-a a entregar-lhe. 

- A colaboração da vítima é INDISPENSÁVEL. 
- A vítima tem a opção entre entregar ou não o 

bem, sendo a sua colaboração fundamental para 
o agente alcançar a vantagem indevida. 

- O autor do delito não consegue obter a 
vantagem sem a colaboração da vítima. 

 
Exemplos: 

a) Denis aponta a arma para o filho da vítima, 
mandando que ela vá buscar o carro na garagem 

da sua residência, e o entregue em outro local 
determinado. 

b) Denis aponta a arma para a vítima, para que 
essa, utilizando a sua senha pessoal, transfira 

certo valor de sua conta para a conta indicada 
pelo ofensor, através do aplicativo de celular 

dela. 

 

  

                                            

6 Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação 
Penal Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade. 



LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 

Prof.ª Telma Vieira 

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

Nossa aposta vai para as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas na lei. Vejamos 
novamente os dispositivos legais: 

Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena: 

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 

II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do 
dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada; 

III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação 
ambiental; 

IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle 
ambiental. 

 

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou 
qualificam o crime: 

I - reincidência nos crimes de natureza ambiental; 

II - ter o agente cometido a infração: 

a) para obter vantagem pecuniária; 

b) coagindo outrem para a execução material da infração; 

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio 
ambiente; 

d) concorrendo para danos à propriedade alheia; 

e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do 
Poder Público, a regime especial de uso; 

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; 

g) em período de defeso à fauna; 



h) em domingos ou feriados; 

i) à noite; 

j) em épocas de seca ou inundações; 

l) no interior do espaço territorial especialmente protegido; 

m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais; 

n) mediante fraude ou abuso de confiança; 

o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental; 

p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas 
públicas ou beneficiada por incentivos fiscais; 

q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades 
competentes; 

r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. 

 

  



DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Prof. Alexandre Segreto7 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Inquérito Policial 

Dentro do assunto "Inquérito Policial", a natureza do inquérito policial e características e prazo 
para a conclusão do inquérito são os que têm mais chance de serem cobrados em sua prova, 
tendo em vista a incidência nas provas semelhantes. 

Dessa forma, bastante atenção! Sugerimos que você leia os pontos destacados antes da prova, 
beleza? E tente memorizar o máximo de informações que conseguir das tabelas abaixo: 

Instauração do Inquérito - Ação Penal Pública Incondicionada 
De ofício pela autoridade policial (notitia criminis) 

REQUISIÇÃO do MP (requisição é ordem, autoridade policial tem que instaurar o IP) 
REQUISIÇÃO do Juiz (Pacote Anticrime, em seu art. 3º-A, vedou a atuação do juiz em fase de 
investigação, o que teria o condão de esvaziar essa hipótese. No entanto, o STF suspendeu a 

eficácia desse dispositivo). 
REQUERIMENTO do ofendido ou de seu representante legal 

Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante) 
 
 

Instauração do Inquérito - Ação Penal Pública Condicionada 
Representação do ofendido ou de seu representante legal 
REQUISIÇÃO do MP, porém com representação da vítima 

REQUISIÇÃO do Ministro da Justiça 
Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante), porém com representação da vítima 

 
 

Instauração do Inquérito - Ação Penal Privada 
REQUERIMENTO do ofendido ou de seu representante legal 

Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante), desde que a vítima manifeste seu interesse na 
instauração 

 

 
                                            

7 Aprovado para no concurso de Delegado de Polícia. 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


 

Código de Processo Penal (Art. 10) 

INDICIADO PRESO  
(em flagrante ou 
preventivamente) 

INDICIADO SOLTO 
(com ou sem fiança) 

10 dias 30 dias 

Lei de Drogas (Lei 11.343/06) 
INDICIADO PRESO  

(em flagrante ou 
preventivamente) 

INDICIADO SOLTO 
(com ou sem fiança) 

30 dias (+ 30) 90 dias (+ 90) 

Justiça Federal (Lei 5010/66) 
INDICIADO PRESO  

(em flagrante ou 
preventivamente) 

INDICIADO SOLTO 
(com ou sem fiança) 

15 dias (+ 15) 30 dias 

Crimes Contra Economia Popular 

INDICIADO PRESO  
(em flagrante ou 
preventivamente) 

INDICIADO SOLTO 
(com ou sem fiança) 

10 dias 10 dias 

 

ART. 6º, CPP - Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 
autoridade policial deverá: 

I - Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das 
coisas, até a chegada dos peritos criminais; 
II - Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos 
criminais; 
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 
IV - Ouvir o ofendido; 
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do 
Título Vll, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe 
tenham ouvido a leitura; 
VI - Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras 
perícias; 
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes; 
IX - Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, 
sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante 
ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e 
caráter. 
X - Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma 
deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado 
pela pessoa presa. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#livroitituloviicapituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#livroitituloviicapituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art41
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ARQUIVOLOGIA (APENAS CARGO DE ESCRIVÃO) 

Prof. Piero Albuquerque8 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Gestão de documentos 

1. A Lei 8.159/1991 estabelece que é dever do Poder Público a gestão documental e a 
proteção especial a documentos de arquivo, como instrumentos de apoio à administração, à 
cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. 
 

2. Objetivos da gestão de documentos: 

 

                                            

8 Auditor Fiscal da Receita Federal. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Tributária e 
Arquivologia. Instagram: @professorpieroalbuquerque 

Assegurar o pleno exercício da cidadania 

Agilizar o acesso aos arquivos e às informações  

Promover a transparência das ações administrativas 

Garantir economia, eficiência e eficácia na administração 
pública ou privada 

Agilizar o processo decisório 

Incentivar o trabalho multidisciplinar e em equipe  

Controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos  

Racionalizar a produção dos documentos 

Normalizar os procedimentos para avaliação, transferência, 
recolhimento, guarda e eliminação de documentos 

Preservar o patrimônio documental considerado de guarda 
permanente 

https://www.instagram.com/professorpieroalbuquerque/?hl=pt-br
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3. A Lei 8.159/1991 define as operações de gestão de documentos: 
 

 

 

 

  

Produção 

Tramitação 

Uso 

Avaliação 

Arquivamento 

Eliminação ou recolhimento 
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CONTABILIDADE GERAL (APENAS CARGOS DE AGENTE E 
ESCRIVÃO) 

Prof. Julio Cardozo9 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Balanço Patrimonial - Ativo 

No levantamento estatístico que fizemos, percebemos que o assunto Balanço Patrimonial - Ativo 
foi o mais exigido em provas do Cebraspe e tem muita chance de cair no seu concurso. 

O Balanço Patrimonial é a principal demonstração contábil e se destina a evidenciar, seja de 
forma qualitativa, seja de forma quantitativa, a posição patrimonial e financeira da entidade. 

Antes de começarmos a falar efetivamente do ativo, é interessante que vocês saibam que assim 
se divide o balanço patrimonial: 

ATIVO PASSIVO 
Circulante Passivo Circulante 

Não Circulante 
Passivo Não Circulante 

Patrimônio Líquido 

No ativo, temos, de maneira simplificada, os bens e direitos das entidades e as contas serão 
dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos 
seguintes grupos: 

I – ativo circulante; e  

II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, 
imobilizado e intangível.   

Vamos esquematizar: 

O ativo circulante está subdividido em disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício 
social subsequente: 

Ativo circulante 
Disponibilidades 

                                            

9 Auditor Fiscal da Receita Estadual do estado do Espírito Santo. Responsável pelo Passo Estratégico das 
matérias Contabilidade Geral, Avançada, Contabilidade de Custos, Análise de Demonstrações Contábeis e 
Contabilidade Tributária. Instagram: @profjuliocardozo Telegram: @contabilidadepcdf 

https://www.instagram.com/profjuliocardozo/?hl=pt-br
https://t.me/contabilidadepcdf
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Direitos realizáveis no curso do exercício social 
subsequente 

Aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte 

E o ativo não circulante:  

 

 

 

  

A
ti

vo
 n

ão
 c

ir
cu

la
n

te
 

RLP 

Investimentos 

Imobilizado  

Intangível 
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FÍSICA (APENAS CARGO DE PAPILOSCOPISTA) 

Prof. Vinícius Silva10 

Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Ondulatória 

No assunto de ondulatória, o que você deve ficar mais atento é nos seguintes assuntos: 

Equação fundamental da ondulatória (v = .f) 

Características e conceito de onda 

Classificação das ondas (mecânica e eletromagnética; longitudinal e transversal; 
uni, bi e tridimensional) 

Classificação do som 

Classificação da luz 

Alguns fenômenos também são muito importantes, a minha aposta é que algum dos fenômenos 
abaixo sejam cobrados sob o aspecto teórico. 

1. Reflexão 
2. Refração 
3. Ressonância 
4. Difração 
5. Polarização 

As questões da PF, para o cargo de Papiloscopista são, geralmente, bem simples, envolvem 
apenas aspectos teóricos e poucos cálculos. 

A dica mais importante é ler bem a teoria e saber, na parte de ondulatória, como cada 
fenômeno ocorre e suas principais características e exemplos de aplicação. 

  

                                            

10 Professor do Estratégia Concursos e Técnico Judiciário do TRF5, Responsável pelo Passo Estratégico da 
matéria de Física Instagram: @profviniciussilva 

https://www.instagram.com/profviniciussilva/?hl=pt-br
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QUÍMICA (APENAS CARGO DE PAPILOSCOPISTA) 

Prof. Diego Souza11 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: equilíbrio químico  

Assunto de maior incidência nas questões CESPE/CEBRASPE e que esteve presentes nas três 
últimas provas para Papiloscopista da PF (2008, 2012 e 2018). Embora seja um assunto 
relativamente extenso, dentro dele destaco alguns pontos que são ainda mais prováveis para o 
concurso PF 2021: 

Deslocamento de equilíbrio (Princípio de Le Châtelier): tópico é muito frequente. Você tem que 
dominá-lo e saber o sentido de deslocamento para cada variável perturbada (alterada), conforme 
resumido na tabela abaixo. 

Variável Perturbação Resultado do princípio de Le Châtelier 
Concentração 
de reagente 

Aumento Para direita (formação de mais produto(s)) 
Diminuição Para esquerda (recomposição de reagente(s)) 

Concentração 
de produto 

Aumento Para esquerda (recomposição de reagente(s)) 
Diminuição Para direita (formação de mais produto(s)) 

Temperatura 
Aumento 

Se exotérmica, para esquerda (recomposição de reagente(s)) 
Se endotérmica, para direita (formação de mais produto(s)) 

Diminuição 
Se exotérmica, para direita (formação de mais produto(s)) 
Se endotérmica, para esquerda (recomposição de reagente(s)) 

Pressão 
Aumento 

No sentido de menor volume, ou seja, menor número de mols de substâncias 
no estado gasoso 

Diminuição 
No sentido de maior volume, ou seja, maior número de mols de substâncias no 
estado gasoso 

Representação das constantes de equilíbrio: embora seja basilar em equilíbrio químico, pode ser 
cobrado em prova até mesmo isoladamente. Saber as regras de estruturação de constantes é 
muito importante para não cair em peguinhas. Lembre-se que as concentrações dos gases 
devem ser expressas em bar, e sólidos, líquidos e solventes são omitidos. Apresento abaixo as 
principais constantes de equilíbrio. 

Constante... 
Exemplo de reação ou reação 

genérica 
Equação da constante 

do produto de solubilidade (Kps) BaSO4(s)   Ba
2+

(aq) + SO4
2-

(aq) 
2 2

ps 4K [Ba ][SO ]
   

de autoprotólise da água (Kw) H2O + H2O  H3O
+
 + OH

-
 

-14

wK [H ][OH ] 10    

de dissociação de ácido (Ka) HA+ H2O  H3O
+
 + A

-
 

+ -

a

[H ][A ]
K

[HA]
  

                                            

11 Perito Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Química. 
Instagram: @prof.diegosouza 

https://www.instagram.com/prof.diegosouza/?hl=pt-br
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de dissociação da base (Kb) B+ H2O  BH
+
 + OH

-
 

+ -

b

[BH ][OH ]
K

[B]
  

Interpretação de constantes de equilíbrio: as constantes dizem muito e devemos saber interpretá-
las para mandar bem nas questões mais conceituais ou qualitativas. Por exemplo, um sal com 
elevada Kps (constante do produto de solubilidade) é um sal solúvel, ao passo que um com Kps 
próximo a zero será muito pouco solúvel ou praticamente insolúvel. Já as constantes ácidas e 
básicas indicam a força da espécie, elevado Ka, por exemplo, indica que o ácido é mais forte e 
elevado kb, base mais forte. 

Aproximações nos cálculos das concentrações: em muitas situações podemos fazer aproximações 
que facilitarão imensamente os cálculos, além de lhe dar maior agilidade na prova. Portanto, 
fique atento a essas possibilidades. 

Tampão: lembrar da capacidade de tampões em resistir a adição de ácidos e bases, evitando 
grandes variações de pH. Além disso, memorize e saiba aplicar a equação Henderson-
Hasselbalch, a qual pode ser apresentada das duas formas abaixo, em que A- corresponde à 
forma básica; HA, à forma ácida; e pKa = -log[H+]. 

-

a

[A ]
pH = pK log

[HA]
  

-

a

número de mols de A
pH = pK log

número de mols de HA
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Prof. Allan Maux12 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Análise Combinatória. 

Quando utilizar Arranjo, Combinação ou Permutação? 

Essa é umas das dúvidas que mais aparecem na cabeça dos alunos quando estudam análise 
combinatória. Vamos sanar isso de uma vez por todas. 

Para diferenciar se é arranjo permutação ou combinação, faça a seguinte pergunta? 

O número de objetos é igual ao número de posições? 

Se a resposta for sim, então você utiliza permutação, ou seja, p=n! 

Porém, se a resposta for não, temos mais uma pergunta a ser feita. Mas qual é professor? 
A ordem importa? Caso a resposta for sim, utilizamos arranjo (Fórmula:  An,p=

  

(   ) 
) 

E se a resposta for não, você utiliza combinação (Fórmula: Cn,p=
  

   (   ) 
) 

Resumindo: 

 

                                            

12 Auditor Fiscal de Petrolina - PE. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Matemática, RLM, Estatística e 
Legislação Tributária. Instagram: @profallanmaux 

O número de 
objetos é igual 
ao número de 

posições? 

SIM 

Permutação  

Fórmula: P = n! 

NÃO 
A ordem 
importa? 

SIM 

Arranjo 

Fórmula:  An,p=
𝒏 

𝒏 𝒑  
 

NÃO 

Combinação 

Fórmula: Cn,p=
𝒏 

𝒑  𝒏 𝒑  
 

https://www.instagram.com/profallanmaux/?hl=pt-br
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ESTATÍSTICA  

Prof. Allan Maux 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Estimação 

Estatística e Estimativa (conceitos) 

Imaginem que estivéssemos preocupados em saber a média da altura das 
pessoas de uma determinada cidade, e coletássemos essa informação de todos 
os moradores   seria a média da população. Se das amostras coletadas 
tomássemos 10 valores e fizéssemos a média, esta seria a média amostral  ̅.  

Agora, se fizéssemos isso n vezes, isto é, selecionar 10 amostras e fazer a média 
vezes,  ̅ seria tratada como uma variável aleatória e poderia ser chamada de 
estatística. 

Por fim, devido à grande quantidade de moradores dessa cidade, poderíamos 
tomar a média populacional desta cidade como uma boa estimativa para a média 
do Estado ao qual essa cidade pertence. Dessa forma, a média da população da 
cidade passará a ser  ̅ para a média do Estado, já que representa uma amostra, 
e será tratada como estimativa. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti13 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Segurança da Informação 

Um vírus de computador é um programa ou código malicioso criado para alterar a forma como 
um computador funciona. Ele atua se inserindo ou se anexando a um programa ou documento 
legítimo, que tenha suporte para macros, a fim de executar o seu código. Durante esse processo, 
um vírus pode potencialmente causar efeitos inesperados ou prejudiciais, como danificar o 
sistema, corrompendo ou destruindo os dados.  

Para que o vírus contamine o computador, será necessário executar o programa infectado, o que 
por sua vez obriga o código do vírus a ser executado. Isso significa que um vírus pode 
permanecer inativo em seu computador, sem demonstrar nenhum sinal ou sintoma. Porém, 
quando o vírus contamina o computador, ele pode também contaminar outros computadores na 
mesma rede. Roubar senhas ou dados, registrar o uso do teclado, corromper arquivos, enviar 
spam aos seus contatos de e-mail e até mesmo controlar o seu computador são apenas algumas 
das ações irritantes e devastadoras que um vírus pode executar. 

Os vírus podem se propagar através de anexos de e-mail ou mensagens de texto, downloads de 
arquivos da Internet e links para golpes em mídias sociais. Até mesmo os dispositivos móveis e 
smartphones podem ser infectados com vírus através do download de aplicativos duvidosos 
nesses dispositivos. Os vírus podem se esconder disfarçados como anexos de conteúdos 
compartilhados socialmente, como imagens humorísticas, cartões comemorativos ou arquivos de 
áudio e vídeo. 

Spyware 

De forma simples e direta, é um software de espionagem, isto é, sua função é coletar 
informações sobre uma ou mais atividades realizadas em um computador. Normalmente entra 
em seu computador sem o seu conhecimento ou permissão e é executado em segundo plano. O 
spyware é conhecido por capturar e transmitir informações altamente pessoais como contas 

                                            

13 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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bancárias online e senhas, ou informações de cartão de crédito. As formas como o spyware 
captura as informações subdivide sua classificação. 

Registro de toques nas teclas - Chamados de “keyloggers”, esse tipo de spyware é usado para 
coletar senhas e rastrear comunicações em que o teclado é utilizado. 

Acompanhamento das atividades - Alguns cookies de rastreamento podem, indiscutivelmente, 
ser considerados spyware, no sentido que eles acompanham seus movimentos online e relatam o 
que você visita aos publicitários, para que eles possam servir informações mais pertinentes a você. 

Redução da velocidade do dispositivo - Frequentemente, o único sinal que denuncia que você está 
infectado com spyware será a maneira parasita com que ele rouba potência de processamento e 
largura de banda de Internet para comunicar o que foi roubado. 

Cavalo de Tróia 

O cavalo de Tróia é um malware disfarçado de software legítimo para obter acesso aos sistemas 
dos usuários. Uma vez ativados, os cavalos de Tróia permitem que os criminosos espionem, 
roubem dados confidenciais e obtenham acesso ao sistema através de uma backdoor. Ele se 
confunde em algumas características com o spyware. Os principais tipos de cavalo de Tróia são: 

Backdoor - Com um cavalo de Tróia backdoor, usuários maliciosos controlam remotamente o 
computador infectado. Os cavalos de Tróia backdoor costumam ser usados para reunir um 
conjunto de computadores e formar uma rede zumbi, que pode ser usada para fins criminosos. 

Exploit - Exploits são programas que contêm dados ou códigos que tiram proveito de uma 
vulnerabilidade do software de um aplicativo executado no computador. 

Rootkit - Os rootkits têm como objetivo ocultar certos objetos ou atividades no sistema. 
Geralmente, o principal objetivo é evitar a detecção de programas maliciosos para estender o 
período em que os programas são executados em um computador infectado. 

Trojan-Banker - Programas Trojan-Banker são criados para roubar dados de contas de sistemas 
de bancos on-line, pagamentos eletrônicos e cartões de débito e crédito. 

Fatores e Métodos de Autenticação 

Os fatores de autenticação, são de forma geral classificados em três categorias distintas: O que 
você tem, o que você é e o que você sabe. 

“O que você sabe” – Autenticação baseada no conhecimento 
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Para se autenticar é necessário saber previamente alguma informação para ser validado, a senha é 
o melhor exemplo deste método. Você precisa informar ela corretamente, do contrário não será 
autenticado, e terá o acesso barrado. 

A vantagem deste método é que ele já é amplamente difundido e simples de ser utilizado. Já o 
grande problema é que outra pessoa pode saber ou até mesmo descobrir a sua senha, ao 
realizar diversas tentativas. 

“O que você tem” – Autenticação baseada na propriedade 

Nesta categoria você só é autenticado se você possuir algum dispositivo. Um bom exemplo 
deste tipo é o token, o dispositivo gera uma nova senha a cada período de tempo, desta 
maneira, é preciso ter o token para se autenticar. Caso outra pessoa observe a senha enquanto 
você digita a senha para entrar no site bancário, em questão de minutos esta senha será trocada, 
e a senha observada não servirá mais. 

Esta categoria já se mostra mais segura que a anterior, pois é necessário ter a posse do cartão ou 
do token, e caso outra pessoa consiga estes dispositivos o proprietário notaria a falta, o usuário 
pode solicitar um novo cartão ou token. 

Mas, mesmo esta categoria apresenta alguns riscos, no caso do cartão de senhas, os criminosos 
criam páginas falsas de bancos que pedem todas as senhas do cartão da vítima. No caso dos 
tokens, existe a possibilidade da empresa que cria os tokens ter suas chaves roubadas, e com 
isto permite que os criminosos se passem pela vítima. 

“O que você é” – Autenticação baseada na característica 

Nesta categoria a autenticação é mais rigorosa, apenas a princípio apenas a própria pessoa pode 
ser autenticada, isto porque é utilizado a biometria, um bom exemplo deste tipo é a leitura da 
impressão digital. 

Há também outros tipos de biometria não tão populares, como escaneamento de veias, 
identificação da íris, reconhecimento da voz, e outros. 

Note que os métodos de autenticação que utilizam a biometria são mais seguros que os demais, 
mas mesmo assim não garante 100% de segurança, como já foi noticiado que pessoas utilizavam 
um molde de silicone da digital de outra pessoa para passar pelo leitor de impressão digital. 
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