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APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

Estamos na reta final do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Neste momento, é necessário 

ter estratégia para revisar os conteúdos do seu edital, buscando priorizar os assuntos mais 

quentes, que possuem grande probabilidade de aparecerem na sua prova.  

Foi pensando nisso que decidimos elaborar este e-book de APOSTAS FINAIS DA PRF. 

Nesse material, você encontrará MAIS DE 110 DICAS E APOSTAS dos nossos professores, 

preparadas com muito cuidado por cada um deles, para que você fique atento aos temas mais 

importantes de todas as disciplinas do concurso PRF. Ou seja, é uma excelente oportunidade 

para refinar a sua preparação e garantir a sua aprovação! 

Não vamos perder mais tempo... 

BONS ESTUDOS! 
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APOSTAS FINAIS: PRF 

1. Língua Portuguesa 

1.1. Profª. Adriana Figueiredo 

DICA 1: 

Na relação de causa e consequência, lembre-se de que: (1) na linha do tempo, a causa 

antecede o efeito; (2) a conjunção recebe o nome da ideia que ela inicia. 

 

DICA 2: 

A fim de não confundir as conjunções concessivas com as coordenativas adversativas, já que 

ambas indicam contrariedade, oposição, não deixe de memorizar as conjunções de cada lista 

e de lembrar que a conjunção concessiva, normalmente, leva o verbo para o subjuntivo, o que 

não ocorre com as adversativas. 

 

DICA 3: 

Importante: para os verbos – avisar, certificar, informar, cientificar, proibir – é indiferente usar 

coisa ou pessoa como objeto direto ou objeto indireto. Podemos dizer: 

Avisar/certificar/informar/cientificar/proibir algo a alguém ou alguém de algo. O mais 

importante é lembrar que se o verbo vem com dois complementos: um é o objeto direto e o 

outro objeto indireto, independentemente se for coisa ou pessoa. 

 

DICA 4: 

As orações subordinadas adjetivas são aquelas que se iniciam com pronome relativo. Se 

restringirem, delimitarem o sentido do substantivo antecedente, virão sem vírgulas. Se 

indicarem uma informação adicional, acessória, virão entre vírgulas. 

 

1.2. Profª. Janaína Arruda 

DICA 5: 
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Existe muita confusão na identificação adequada do A, pois ele pode desempenhar diferentes 
funções na língua portuguesa, ou seja, pode ser artigo, pronome, preposição... 

Vejamos alguns exemplos: 

• João encontrou a bicicleta na rua.  

Nesse caso, o A é considerado um artigo, pois está acompanhando o substantivo 
“bicicleta” e concordando com esse em gênero e número.  

• Daqui a dois dias irei visitar minha família. 

Nessa situação, o A desempenha papel de preposição, veja que após o A temos o numeral 
“dois” (cardinal) e esse não é acompanhado de artigo.  

•  Você viu Maria? Eu a vi na rua, perto da minha casa.  

Nesse outro caso, o A é um pronome oblíquo átono que substitui o nome “Maria”.  

 

DICA 6: 

Uma das dificuldades para quem estuda a língua portuguesa é diferenciar o Complemento 
Nominal do Adjunto Adnominal. Seguindo algumas dicas, será fácil perceber a diferença: 

• Complemento Nominal: 

1. completa o sentido de substantivos abstratos, adjetivos e advérbios; 
2. sempre apresenta preposição 
3. sua ausência fará falta à compreensão da ideia; 
4. apresenta ideia de passividade. 

Exemplo: O desenvolvimento da economia é fundamental a minha empresa.  

Nesse caso, percebe-se que a economia recebe a ação de ser desenvolvida, logo, apresenta 
ideia de passividade, ou seja, é um complemento nominal.  

• Adjunto Adnominal: 

1. completa o sentido de substantivos concretos e abstratos; 
2. nem sempre apresenta preposição, mas, quando essa aparece, é a preposição DE 

(essa traz muita dúvida!);  
3. sua ausência não fará falta à compreensão da ideia; 
4. apresenta ideia de atividade, daquele que realiza a ação;  

Exemplo: A pintura do índio cobria todas as paredes da caverna.  

Com exemplos desse tipo ocorre muita confusão, pois temos um substantivo abstrato seguido 
da preposição DE, o que pode ocorrer tanto com o complemento, quanto com o adjunto. Para 
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solucionar, é preciso usar a última regra. Note que DO ÍNDIO exerce a função ativa, pois quem 
realizou a pintura foi o índio, assim, temos um adjunto adnominal.  

 

2. Língua Estrangeira (Espanhol) 

2.1. Prof. Adinoél Sebastião 

DICA 7: 

ARTIGO NEUTRO “LO”.  

O artigo neutro “LO” aparece nessas construções: lo+de; lo+que; de+lo+más+adjetivo; 
lo+adjetivo; lo+advérbio. Exemplos: “Lo de ayudar no está correcto”; “Está estudiando todo 
lo que puede”; “Barcelona es de lo más interesante”; “Lo bueno fue la fiesta”; “Marcos es lo 
mejor del equipo”. 

 

DICA 8: 

CONTRAÇÕES 

As contrações da língua espanhola são “AL” e “DEL”. Elas são construídas assim:  

• Preposição “A” + artigo masculino determinado singular “EL” = AL 

• Preposição “DE” + artigo masculino determinado singular “EL” = DEL 

 

DICA 9: 

SIN EMBARGO X NO OBSTANTE 

As conjunções “sin embargo” e “no obstante” podem ser trocadas uma pela outra. 

 

DICA 10: 

Y / E 

Não se pode trocar as conjunções “Y” e “E” sem causar alteração no texto. Geralmente, 
quando se sugere a simples substituição de “Y” e “E” (ou vice-versa), isso deixa o texto errado. 
Usa o “E” antes de palavras iniciadas com a vogal “I” ou “HI”. 

 

DICA 11: 
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O / U 

Não se pode trocar as conjunções “O” e “U” sem causar alteração no texto. Geralmente, 
quando se sugere a simples substituição de “O” e “U” (ou vice-versa), isso deixa o texto errado. 
Usa o “U” antes de palavras iniciadas com a vogal “O” ou “HO”.  

 

DICA 12: 

DISCURSO INFORMAL E DISCURSO FORMAL 

O discurso informal é formado com pronomes “tú” e “vosotros” e verbos conjugados na 
segunda pessoa (“tú eres importante”; “vosotros amáis los perros”). Já o discurso formal é 
formado com os pronomes “usted” e “ustedes” e verbos conjugados na terceira pessoa 
(“usted es importante”; “ustedes aman los perros”). 

 

DICA 13: 

PRONOMES LE / LES 

Os pronomes pessoais “LE” e “LES” somente trabalham como complementos indiretos 
(objetos indiretos).  

 

 

 

DICA 14: 

PRONOMES LO / LOS / LA / LAS 

Os pronomes pessoais “LO”, “LOS, “LA” e “LAS” nunca trabalham como complemento 
indireto, pois eles funcionam apenas como complemento direto (objeto direto). 

 

DICA 15: 

EUFONÍA DO LA 

A “eufonía” do artigo feminino “LA”, ou seja, a troca do “LA” pelo artigo masculino “EL” 

acontece quando temos uma palavra feminina no singular que comece com a “A” tônico ou 

com “HA” tônico. Esse é o caso das palavras “agua” e “hada”. Assim temos: “el agua”; “el 

hada”. 
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DICA 16: 

SOLO / SÓLO 

A palavra “solo” sem acento pode ser um adjetivo quando possui o sentido de único de sua 
espécie (só, sozinho) ou poder ser um advérbio quando possui o sentido de exclusivo ou 
somente. Já a palavra “sólo” com acento é um advérbio e possui o sentido de exclusivo ou 
somente. 

 

DICA 17: 

ACENTUAÇÃO 

O acento aparece na última sílaba = palavra “aguda” (café). O acento aparece na penúltima 
sílaba = palavra “llana/grave” (álbum). O acento aparece na antepenúltima sílaba = palavra 
“esdrújula” (médico). O acento aparece antes da antepenúltima sílaba = palavra 
“sobresdrújula” (fácilmente). 

 

 

 

DICA 18: 

VERBOS TERMINADOS “Ó” E “ABA” 

As formas verbais terminadas com “Ó” (cantó, partió, bebió) pertencem ao tempo verbal 

chamado “Pretérito Indefinido de Indicativo” que também é conhecido como “Pretérito 

Perfecto Simple de Indicativo”. Já as formas verbais terminadas em “ABA” (cantaba, amaba) 

pertencem ao temo verbal “Pretérito Imperfecto de Indicativo”. 

 

3. Língua Estrangeira (Inglês) 

3.1. Prof. Roberto Witte 

DICA 19: 

Leia o título do texto (Não ler o texto). Dessa forma, você já saberá o assunto que será tratado 
no texto. É bem provável que não haja título ou que o título seja difícil (isso é normal porque 
a banca quer testar o seu lado psicológico. Se isso acontecer, passe para o próximo passo). 
Não se desespere, passe para a recomendação 2 e “toque o barco”. 
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DICA 20: 

Passe os olhos sobre o texto e verifique se há palavras em negrito / grifadas ou lacunas para 
serem preenchidas, número, siglas, nomes de pessoas/empresas/ órgãos/cidades/países etc 
(qualquer coisa que chame sua atenção e que, pode ser cobrado nas “questões/afirmações”). 
Caso haja esses elementos, isso significa que eles serão questionados nas assertivas. Se isso 
acontecer (e tomara que aconteça), você já pode ir direto para as afirmações e tentar “matar” 
essas questões (sem ter que ler o texto por completo), mas sim, somente com os trechos que 
trazem esses elementos. 

 

DICA 21: 

O Cespe/Cebraspe costuma fazer afirmações pontuais sobre gramática e/ou vocabulário 
(geralmente, no final das afirmativas). Verifique se há esse tipo de questão/afirmação e já 
tente “matá-la” (geralmente, não é necessário o conhecimento do texto). 

 

DICA 22: 

A prova de inglês costuma ser uma prova de “atualidades” disfarçada de prova de inglês. Em 
outras palavras, as bancas escolhem os textos que irão colocar na prova 3 ou 4 meses antes 
do edital. Dessa forma, fique “antenado (a)” sobre assuntos relevantes e que possam estar 
ligados à PRF ou à vida cotidiana do Brasil e do mundo. É possível que você já tenha lido e 
conheça o assunto abordado na prova em alguma reportagem em português e, assim, isso 
pode ajudar você a entender o texto da prova. Minhas apostas sobre os temas que podem ser 
abordados na prova são: 

 

• Polícia / Patrulha Rodoviária (Police / Highway Patrol) 
• Segurança pública (Public Security) 
• Polícia Militar (Militar Police) 
• Polícia Civil (Civil Police) 
• Terrorismo (Terrorism) 
• Corrupção (Corruption) 
• Tráfico de drogas  (drug trafficking) 
• Democracia e Política em geral (Democracy and Politics in general) 

 

4. Raciocínio Lógico Matemático 

4.1. Prof. Brunno Lima 

DICA 23: 

PORCENTAGEM 
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• FATORES DE AUMENTO 

São usados para determinar um novo valor já com o aumento. São valores, necessariamente, 
maiores que 1.  

Se o aumento apresentado for de x%, seu respectivo fator de aumento poderá ser obtido 
assim: 

100% + taxa percentual de aumento 

Observação: No resultado obtido, deslocar a vírgula duas casas para a esquerda a fim de obter 
a o fator de aumento escrito na sua forma unitária. 

Exemplos:  

Aumento de: Fator de aumento: 

10% 100% + 10% = 110% = 1,1 

45% 100% + 45% = 145% = 1,45 

 
• FATORES DE DESCONTO 

São usados para determinar um novo valor já com o desconto. São valores, necessariamente, 
maiores ou iguais a zero e menores que 1. 

Se o desconto apresentado for de x%, seu respectivo fator de desconto poderá ser obtido 

assim: 

100%  –  taxa percentual de desconto 

Observação: No resultado obtido, deslocar a vírgula duas casas para a esquerda a fim de obter 
a o fator de aumento escrito na sua forma unitária. 

Exemplos:  

Desconto de: Fator de desconto: 

8% 100% – 8% = 92% = 0,92 

31% 100% – 31% = 69% = 0,69 

 

DICA 24: 

SOMA E PRODUTO DAS RAÍZES DE UMA EQUAÇÃO DO 2º GRAU 

Se "x1" e "x2" forem as raízes de uma equação da forma ax2+bx+c=0, então: 
 

• Soma: x1+x2 = -b/a 
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• Produto: x1 × x2 = c/a 
 

DICA 25: 

FUNÇÃO DO 1º GRAU 

Numa função de 1º grau a taxa de variação corresponde ao coeficiente “a” da função. Ele é 
chamado de coeficiente angular e, desde que, sejam conhecidos dois pontos Ax,y e B(x0,y0) 
pertencentes à função, é possível determina-lo através da relação abaixo:  
 

𝐚 =
∆𝐲

∆𝐱
=  

𝐲 − 𝐲𝟎

𝒙 − 𝒙𝟎
 

 

DICA 26: 

NÚMERO DE RAÍZES DA FUNÇÃO DO 2º GRAU 

Uma função do 2º grau pode admitir duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. O que vai 
determinar o número de raízes é o valor do discriminante (Δ). 

• Se Δ > 0 a função admite duas raízes reais distintas. 

• Se Δ = 0 a função admite uma raiz. 

• Se Δ < 0 a função não admite raízes reais. 

 

DICA 27: 

VÉRTICE DA FUNÇÃO DO 2º GRAU 
 
O vértice da função do 2º grau é o ponto onde ocorre a mudança de crescimento para 
decrescimento ou vice-versa. Ele pertence ao eixo de simetria da parábola (reta imaginária 
que “divide a parábola ao meio”). Podemos determinar suas coordenadas pelas duas fórmulas 
abaixo: 

• 𝐱𝐯 = −
𝐛

𝟐𝐚
, coordenada “x” para que se encontre o valor máximo ou mínimo 

da função. 
 

• 𝐘𝐯 = −
∆

𝟒𝐚
, indica o valor máximo (se a < 0) e valor mínimo (se a > 0). 

 

DICA 28: 
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PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS 

 

•  
 

•  
 

•  
 

DICA 29: 

REPRESENTAÇÃO ATRAVÉS DE DIAGRAMAS 

1. Representações com 
2 diagramas 

 

A: I e II 

B: II e III 

Somente A: I 

Somente B: III 

A e B: II 

Nem A nem B: IV 

Pelo menos um: I, II e 
III 

2. Representações com 
3 diagramas 

 

A: I, II, IV e V 

B: II, III, V e VI 

C: IV, V, VI e VII 

Somente A e B: II 

Somente A e C: IV 

Somente B e C: VI 

A e B: II e V 

A e C: IV e V 

B e C: V e VI 

A, B e C: V 

Pelo menos um: I, II, 
III, IV, V, VI e VII 

Pelo menos dois: II, IV, 
V e VI 

Exatamente um: I, III e 
VII 

Exatamente dois: II, IV 
e VI 
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Nem A, nem B nem C: 
VIII 

 

DICA 30: 

COMBINAÇÕES SIMPLES 

São agrupamentos de n elementos distintos, tomados p a p, de tal forma que a ordem dos 
elementos não é importante. 

Fórmula para cálculo:  

 

Resumindo: 

• Elementos distintos. 
• Não usamos todos os elementos. 
• A ordem dos elementos NÃO É IMPORTANTE (não faz diferença) 

Casos clássicos envolvendo combinações simples: 

• Formação de equipes, grupos, comissões (desde que não se estabeleçam funções para 
os elementos). 

• Número de partidas (em cada turno) num campeonato com “n” equipes. Cn,2 
• Número de cumprimentos em um evento com “n” pessoas. Cn,2 
• Número de jogos possíveis na Mega-Sena. 

 

DICA 31: 

ADIÇÃO DE PROBABILIDADES 

P(A∪B) = P(A)+P(B)-P(A∩B) 

Ou também: 

P(A ou B)=P(A)+P(B)-P(A e B) 

 

DICA 32: 

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA 

• MÉDIA ARITMÉTICA dos números , é o quociente entre a soma 

desses valores e o seu número total n. Indica-se por , é dada por: 
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• MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA dos números  com pesos 

, respectivamente, é o número  tal que: 

ou  
 

• MODA (Mo) de uma amostra, cujas frequências dos elementos não são todas 
iguais, é todo elemento de maior frequência possível. 

 
• MEDIANA (MD) de uma amostra de dados numéricos é o valor que ocupa a 

posição central de um conjunto de valores, colocados em ordem crescente ou 
decrescente de grandeza. 

 

o Observação: Se a distribuição tiver um número par de termos, não 
existe um valor central, mas dois valores centrais. Nesse caso, a 
mediana é a média aritmética dos dois valores centrais, que são os 

termos de ordem  e . Se a distribuição tiver um número ímpar 

de termos, a mediana é o termo de ordem . 

4.2. Prof. Jhoni Zini 

DICA 33: 

CÁLCULO DA INTERSECÇÃO PARA DOIS CONJUNTOS 

Um modelo muito tradicional de questões sobre conjuntos na banca Cebraspe é o modelo em 
que a questão traz dois grupos de pessoas de forma que algumas pessoas participam dos 
conjuntos simultaneamente que são chamados de intersecção.  

Veja o exemplo abaixo: 

Em uma consulta a 600 estudantes de uma escola acerca da preferência deles entre teatro ou 
cinema, apenas 50 deles não gostam de cinema nem de teatro. Entre os demais, 370 gostam 
de teatro e 420 gostam de cinema.  

Observe que a intersecção não foi dada e para responder qualquer item a esse respeito 
devemos começar por calculá-la. Para isso o processo mais rápido e prático consiste em somar 
todos os valores passados e deles subtrair o total de pessoas envolvidas: 

Intersecção = somar todos os valores - total 

Intersecção = 50 + 370 + 420 - 600 

Intersecção = 240 
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DICA 34: 

CÁLCULO RÁPIDO DE ARRANJO 

Para fazer os cálculos de arranjo temos a opção de utilizar um atalho bem legal que como o 
próprio nome já diz, encurta muito a resolução. Ele consiste em começar sempre pelo valor 
correspondente ao total de pessoas e multiplicar pelos antecessores, mas não todos, apenas 
a quantidade correspondente ao número de escolhidos. 

Veja como fica no exemplo abaixo: 

𝐴3
10 – Arranjo de 10 escolhidos 3 a 3. 

Esse cálculo consiste em descobrir o número de maneiras de escolher três elementos dentro 
um conjunto de 10 pessoas, de forma que cada um dos 3 executará uma atividade diferente. 

Usando o atalho temos: 

 

Como você viu, começamos pelo 10, pois ele é nosso total e colocamos apenas três números 
(10.9.8) pois são três escolhidos. Nesse Atalho não precisamos utilizar fatorial, basta fazer a 
multiplicação e pronto! 

 

Para fixar veja mais dois exemplos: 

𝐴2
8  = 8 × 7 

𝑨𝟐
𝟖 = 56 

Começamos a multiplicação pelo 8 já que ele corresponde ao total de elementos e paramos 
logo no 7 pois serão escolhidos apenas dois elementos. 

𝐴4
6  = 6 × 5× 4× 3 

𝑨𝟒
𝟔 = 360 

 

 

DICA 35: 

MÉDIA PONDERADA 

Uma possível questão da prova consiste em passar dois grupos de pessoas, cada um com sua 
média, e pedir qual a média após a junção dos dois grupos. Veja o modelo: 

A média da estatura de 25 homens é 180 cm e a média de 50 mulheres é 160 cm. Qual a média 
geral? 

Nesse caso fazemos uma média ponderada onde a quantidade é o peso: 
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𝑀é𝑑𝑖𝑎 =
180.25 + 160.50

25 + 50
 

 

Média = 166,66 

5. Informática 

5.1. Prof. Rani Passos 

DICA 36: 

MALWARES 

• VÍRUS “Destruidor” 

Programa que precisa ser executado para começar sua atuação no computador e sua função 

é danificar o funcionamento do computador, tanto de programas quanto de peças (hardware). 

• WORM “Verme” 

Não necessita ser executado para infectar o computador, auto executável. Esse malware 

explora falhas para se replicar, tornando o computador “lento”.  

• TROJAN HORSE “Cavalo de Tróia” 

É um Malware que serve de transporte para outros Malwares. É necessário que o usuário 

execute o arquivo infectado para que seja reproduzida a ação do trojan. 

• SPYWARE “Espião” 

Programa espião que captura informações digitadas no teclado (Keylogger) e também 

informações na tela do usuário (Screenlogger) e as envia para o atacante ou terceiros 

interessados. 

 

DICA 37: 

FERRAMENTAS DE SEGURANÇA 

• ANTIVÍRUS 

Programas voltados mais especificamente para controle de pragas virtuais, como os 

Malwares, embora sua constituição era voltada para controle de vírus, com o passar do tempo 

ele acabou sendo incorporado a um Antimalware em geral. 

• FIREWALL 

Muro de Fogo, é considerada uma barreira entre o Computador e a Internet ou Rede Local, 

que analisa e controla o fluxo de dados que estra e sai em uma rede de computadores, não 

tendo a mesma ação de um Antivírus. 
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DICA 38: 

NAVEGADORES DE INTERNET 

• TECLAS DE ATALHO 

AÇÃO GOOGLE CHROME MOZILLA FIREFOX 

NOVA ABA CTRL + T CTRL + T 

NOVA JANELA CTRL + N CTRL + N 

REABRIR ABA CTRL+SHIFT+T CTRL+SHIFT+T 

PESQUISAR NA PÁGINA CTRL+F, G CTRL + F, G 

SELECIONAR URL CTRL+L | F6 | ALT+D CTRL+L | F6 | ALT+D 

ATUALIZAR F5 ou CTRL + R F5 ou CTRL + R 

NAVEGAÇÃO PRIVADA CTRL+SHIFT+N CTRL+SHIFT+P 

FECHA GUIA CTRL + W, F4 CTRL + W, F4 

HISTÓRICO CTRL + H CTRL + H 

DOWNLOADS CTRL + J CTRL + J 

FAVORITOS CTRL + D CTRL + D 

FECHAR APLICATIVO ALT + F4 ALT + F4 

SELECIONAR TUDO CTRL + A CTRL + A 

COPIAR CTRL + C CTRL + C 

COLAR CTRL + V CTRL + V 

IMPRIMIR CTRL + P CTRL + P 

ABRIR ARQUIVO CTRL + O CTRL + O 

 

DICA 39: 

CLOUD COMPUTING 

O serviço de nuvem pode ser oferecido de várias formas: 

• SAAS: espaço na nuvem para armazenamento de dados, Cloud Storage, e 

também disponibilizando programas para acesso via nuvem. 
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• PAAS: disponibiliza uma plataforma com programas e outros recursos para 

desenvolvimento de software, que podem ser acessados de qualquer lugar do 

mundo em que haja conexão com internet; 

 

• IAAS: ou também um serviço completo de infraestrutura computacional, 

processamento, memória, armazenamento, segurança... 

A implementação em nuvem pode ser do tipo: 

• NUVEM PÚBLICA: É o serviço de nuvem em que qualquer pessoa pode fazer 

parte, basta a contratação da prestadora de serviço, seja essa contratação paga 

ou não. 

 

• NUVEM PRIVADA: É um serviço de nuvem restrito a um grupo, seja empresa, 

órgão governamental, etc. Os serviços de uma nuvem provada não estão 

abertos a qualquer pessoa e sua central pode estar fisicamente na empresa ou 

não, mas precisa ser um serviço dedicado. 

 

• NUVEM COMUNITÁRIA: É quando duas ou mais organizações se juntam para 

implementação de um sistema em nuvem. 

 

• NUVEM HIBRIDA: É quando uma organização ou pessoa utiliza os serviços de 

nuvem pública e privada ao mesmo tempo. 

 

5.2. Prof. Renato da Costa 

DICA 40: 

Fog Computing 

Computação em névoa ou neblina consiste na alocação do poder de processamento na borda 
da rede, ou em outras palavras, é uma arquitetura descentralizada onde todo o 
processamento, comunicação e armazenamento é distribuído no ponto de maior eficácia 
entre o dispositivo de IoT, e a nuvem. 

 

DICA 41: 

Big Data 

Fenômeno que surge devido ao volume, velocidade e variedade (3Vs) de dados que são 
produzidos e armazenados em sistemas computacionais. Importante distinguir os dados 
estruturados dos não estruturados e lembrar que o Big Data é composto por ambos os tipos, 
ainda que mais de 90% dos dados produzidos diariamente sejam não estruturados. 

• Dados estruturados: Tabelas, planilhas, bancos de dados. 
• Dados não estruturados: Áudios, vídeos, curtidas, posts, feeds, e-mails e 

demais conteúdos quaisquer que não sejam listados como estruturados. 
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DICA 42: 

URL/Navegadores 

O endereço digitado para acessar um recurso em um navegador é conhecido como URL 
(Uniform Resource Locator), sua sintaxe genérica é: protocolo://nomedoservidor/caminho 

Os protocolos/esquemas mais comuns em uma URL suportados pelos principais navegadores 

são: HTTP, HTTPS, FTP, File e MailTo. 

 

6. Física 

6.1. Prof. Vinícius Silva 

DICA 43: 

COLISÕES 

Nas colisões a quantidade de movimento sempre é conservada, o CESPE costuma chamar 
quantidade de movimento de momento, ou momento linear. Nas colisões inelástica e 
parcialmente elástica a energia é dissipada, sendo que na primeira ocorre dissipação máxima 
de energia. Apenas na colisão elástica ocorre conservação de energia. 
 

 

DICA 44: 

QUEDA LIVRE 

Em uma queda livre o tempo de queda não depende da massa dos corpos, uma vez que todos 
experimentam a mesma aceleração, que é a da gravidade, sendo relevante para o tempo de 
queda apenas a altura da qual o corpo é abandonado. 

 

DICA 45: 

FRENAGEM DE VEÍCULOS 

A frenagem de veículos é a típica ocasião em que a energia mecânica é dissipada e o trabalho 
realizado pela força de atrito reduz a velocidade do veículo, transformando parte de sua 
energia cinética em calor e outras formas de energia. 

 

7. Ética e Cidadania 

7.1. Prof. Tiago Zanolla 

DICA 46: 
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TEORIA DE ÉTICA  

Saber diferenciar Ética e Moral: 

• Moral está relacionada a costumes e valores que norteiam o comportamento 
[obediência] do indivíduo no seu grupo social que variam com o tempo, ou seja, 
é temporal.  

  
• Ética é definida como a teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento 

moral, que busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as 
morais de uma sociedade. A ética é atemporal, filosófica e científica.  

Destacam-se os principais pontos: 
  

ÉTICA MORAL 
É princípio É conduta 
É atemporal É temporal 
É universal É cultural 
É regra É a conduta da regra 
É teoria É prática 
É reflexão É ação 

  
 

DICA 47: 

DECRETO N. 1.171/94 

Pontos mais relevantes estão dentro das regras deontológicas. Entre elas: 

• A função pública se integra na vida privada; 
• O servidor jamais poderá desprezar elemento ético de sua conduta; 
• A moralidade não se limita apenas à distinção entre o bem e o mal. 

Quanto aos Deveres, quero destacar o item “n” que trata do servidor embriagado: É vedado 
ao servidor se apresentar embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 

 
Por fim, lembre-se que a única penalidade aplicável pela comissão de ética é a CENSURA. 

 

DICA 48: 

DECRETO N. 6.029/2009  

Integram o sistema de gestão de ética do Poder Executivo Federal:  
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Há uma diferença entre a Composição da Comissão de Ética Pública e as Comissões de Ética 
de acordo com o Decreto 1.171. Enquanto a CEP possui 7 membros a outra possui 6 membros. 

 

 

 

8. Geopolítica 

8.1. Prof. Leandro Signori 

DICA 49: 

O excessivo predomínio do modal rodoviário na matriz de transportes acarreta custos 
elevados de frete para os produtores e afeta a economia como um todo. Devido ao déficit de 
infraestrutura, os produtos brasileiros tornam-se menos competitivos no mercado 
externo, pois os produtores repassam aos seus preços o alto custo do transporte. O modal 
ferroviário está em um novo período de expansão da malha e do volume de cargas 
transportadas. 
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DICA 50: 

O Brasil é um país populoso (população absoluta), mas, não é um país totalmente povoado 
(população relativa). A maior parte do território brasileiro é composta por áreas de baixa 
densidade demográfica. População está concentrada próxima ao litoral, a leste, nos estados 
do Sul, Sudeste e Nordeste.  Interior do país é pouco habitado, onde situam-se as regiões 
Norte e Centro-Oeste.  

 

DICA 51: 

O crescimento populacional das grandes metrópoles tem diminuído e tem aumentado o 
crescimento das cidades médias (desmetropolização), devido ao fato de as indústrias e 
empresas do setor de serviços buscarem localizações geográficas alternativas à saturação das 
grandes cidades. Predominam as migrações intrarregionais (dentro de uma mesma região), 
intraestaduais (dentro de um mesmo estado) e urbano-urbano (de uma cidade para outra 
cidade).   

 

DICA 52: 

De modo geral, o Brasil se insere na internacionalização da economia como um exportador 
de produtos primários e industrializados de baixa tecnologia. Envia para o exterior lucros de 
multinacionais instaladas no país, royalties e juros de empréstimos internacionais, além do 
pagamento das parcelas dos mesmos. Destaca-se como um grande exportador de 
commodities, como a soja e o minério de ferro. 

 

DICA 53: 

O setor agropecuário contemporâneo não é mais autônomo, mas sim integrado à indústria, 
aos serviços, à comunicação, aos transportes e aos demais tipos de redes geográficas que 
compõem o território. Com a aceleração dos fluxos promovida pela globalização, as cadeias 
de produção, de armazenamento, de transporte, de distribuição e de consumo tornam-se 
cada vez mais interligadas. 

 

9. Legislação de Trânsito 

9.1. Prof. Alexandre Herculano 

DICA 54: 

CRIMES DE TRÂNSITO  

Esse foi o assunto mais cobrado no último concurso. 

 

Tópicos/Leis 9.503/97 
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Majorantes (aumento 
da pena) 

302 e 303 (homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção veicular) 
(...) e § 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, 
a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:          
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;          
II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;           
III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à 
vítima do acidente;       
IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo 
de transporte de passageiros.    
 
* esses grifados em vermelho agrava a pena nos demais crimes, menos 
nesses dois por uma questão de “bis in idem” 

Agravantes 

Art. 298. (...) 

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de 
grave dano patrimonial a terceiros; 

II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas; 

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; 

IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria 
diferente da do veículo; 

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o 
transporte de passageiros ou de carga; 

VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou 
características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de 
acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do 
fabricante; 

 VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a 
pedestres. 

Qualificados 

Art. 302 (...) § 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de 
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência.      

Art. 303 (...) § 2º …influência de álcool ou de qualquer outra substância 

Art. 308 (...) § 1º Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão 
corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o 
agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo... 

Art. 308 (...) § 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e 
as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem 
assumiu o risco de produzi-lo,... 

Culposos (crimes de 
dano) 

Homicídio e Lesão Corporal na direção veicular. 

Crimes de menor 
potencial ofensivo 

(pena não superior a 
2 anos) 

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção... (atenção ao art. 291 
do CTB) 
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Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar 
imediato socorro à vítima,... 

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente... 

Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação... 

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão 
para Dirigir... 

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a 
pessoa não habilitada... 

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas 
proximidades de escolas, hospitais,... 

Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com 
vítima,... 

Crimes de Perigo 
Concreto 

Art. 308.   

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão 
para Dirigir... 

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas 
proximidades de escolas, hospitais,... 

Julgados importantes 

* O juiz poderá suspender após o trânsito em julgado ou como medida 
cautelar para garantia da ordem pública. O prazo da suspensão, na esfera 
penal, vai de 2 meses a 5 anos. Sendo que o STJ já se manifestou que esta 
suspensão deverá ser compatível com a privativa de Liberdade; 

* Segundo o STJ, o fato de os delitos (302) terem sido cometidos em 
concurso formal não autoriza a extensão dos efeitos do perdão judicial 
concedido para um dos crimes, se não restou comprovada, quanto ao 
outro, a existência do liame subjetivo entre o infrator e a outra vítima fatal; 

* Segundo o STJ, o fato de o autor de homicídio culposo na direção de 
veículo automotor estar com a CNH vencida não justifica a aplicação da 
causa especial de aumento de pena descrita no inciso I do § 1º do art. 302 
do CTB; 

* Segundo o STJ, verifica-se a existência de dolo eventual no ato de dirigir 
veículo automotor sob a influência de álcool, além de fazê-lo na 
contramão; 

* Segundo o STJ, para a incidência da causa de aumento de pena prevista 
no art. 302, § 1º, IV, do CTB, é irrelevante que o agente esteja 
transportando passageiros no momento do homicídio culposo cometido 
na direção de veículo automotor; 

* Segundo o STJ, não é possível reconhecer a consunção do delito previsto 
no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante) pelo crime do art. 303 (lesão 
corporal culposa na direção de veículo automotor). Isso porque um não é 
meio para a execução do outro, sendo infrações penais autônomas que 
tutelam bens jurídicos distintos. 
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9.2. Prof. Marcos Girão 

DICA 55: 

Os condutores das categoria C, D e E, independentemente da idade e de exercer ou não 
atividade remunerada ao veículo, deverão comprovar resultado negativo em exame 
toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. No entanto, 
se um condutor dessas categorias tiver idade igual ou superior a 70 anos, não precisará fazer 
essa comprovação a cada 2 anos e 6 meses, mas apenas a cada nova renovação ou quando 
da habilitação em uma dessas categorias. (art. 148-A c/c art. 147, §2º, CTB). 

 

DICA 56: 

O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, 
contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em 
julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação 
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos. (art. 278-A, CTB). 

 

DICA 57: 

Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, executar a 
fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas 
administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas 
e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta 
de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Além disso, cabe ainda à PRF aplicar 
a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a 
infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de 
trânsito da União (art. 20, incisos III e XII, CTB). 

 

DICA 58: 

Jurisprudência STJ: verifica-se a existência de DOLO EVENTUAL no ato de dirigir veículo 
automotor SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, além de fazê-lo na contramão. Esse é, portanto, 
um caso específico que evidencia a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual. O 
condutor assumiu o risco ou, no mínimo, não se preocupou com o risco de, eventualmente, 
causar lesões ou mesmo a morte de outrem. HC 124687/MS, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ 
o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 29.5.2018. (HC-124687) 

 

DICA 59: 

Os medidores de velocidade  do  tipo  fixo  não  podem  ser  afixados  em  árvore,  marquises
,  passarelas,  postes  de  energia  elétrica,  ou  qualquer outra obra de engenharia, de modo 



 

26 
 

velado ou não ostensivo. Os medidores de velocidade do tipo portátil somente devem ser 
utilizados por autoridade de trânsito ou seu agente, no exercício regular de suas funções, 
devidamente uniformizados, em ações de fiscalização, não podendo haver obstrução da 
visibilidade, do equipamento e de seu operador, por placas, árvores, postes, passarelas, 
pontes, viadutos, marquises, ou qualquer outra forma que impeça a sua ostensividade. Ou 
seja: é possível que medidores de velocidade sejam instalado nesses lugares, mas desde que 
de forma ostensiva e visível aos condutores. (Resolução nº 798/20, art. 6º, §4º c/c art. 7º, 
§4º). 

 

DICA 60: 

Será admitido o  trânsito  noturno  das  CTV e CTVP que  apresentem  comprimento 

superior  a  19,80 m  (dezenove  metros  e  oitenta  centímetros)  até  23,00m 

nas  vias  com  pista  dupla  e  duplo  sentido  de  circulação,  dotadas  de  separadores  físico

s,  que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido (Resolução nº 735/18, 

art. 4º, §2º). 

 

10. Direito Constitucional 

10.1. Profª. Adriane Fauth 

DICA 61: 

DIREITOS INDIVIDUAIS – MANDADOS DE CRIMINALIZAÇÃO 

• Crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia: 

 

 

 

DICA 62: 

PODER EXECUTIVO 

• Competências delegáveis: 

O Presidente da República possui três competências delegáveis, são elas: expedir decretos 

autônomos, conceder indulto e comutar penas; prover cargos públicos federais. Lembre-se 
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que quanto a essa última competência, o que é delegável é apenas a competência para prover 

e não a competência para extinguir cargos públicos federais. Tais atribuições são delegáveis 

para Ministros de Estado, Procurador Geral da República e para o Advogado Geral da União.  

 

 

DICA 63: 

FORÇAS ARMADAS 

• Perda do posto oficial: 
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DICA 64: 

PODER CONSTITUINTE 

• Emendas constitucionais: 

 

 

 

DICA 65: 

COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 
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• Privativas da União: 

 

 

10.2. Profª. Nelma Fontana 

DICA 66: 

Poder Constituinte Derivado Decorrente cria e atualiza a Constituição estadual. Não há nos 
estados manifestação de Poder Constituinte Originário. 

 

DICA 67: 

O brasileiro que adquirir outra nacionalidade perderá a nacionalidade brasileira, exceto em 
duas situações: 1) se a aquisição se der por imposição da lei estrangeira como condição para 
permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis; 2) se houver o 
reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. 

 

DICA 68: 

No sistema presidencialista de governo, o Presidente da República acumula as funções de 
Chefe de Estado, Chefe de Governo e Chefe da Administração Pública. 

 

DICA 69: 

A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o 
Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou créditos. 
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11. Direito Administrativo 

11.1. Prof. Antonio Daud 

DICA 70: 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

DICA 71: 

PODER DE POLÍCIA 

 

 

 

DICA 72: 

INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 
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11.2. Prof. Herbert Almeida 

DICA 73: 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 ENTIDADE 
ADMINISTRATIVA 

CRIAÇÃO 
NATUREZA 
JURÍDICA 

TIPO DE ATIVIDADE RESP. CIVIL 
REGIME DE 

PESSOAL 

Autarquias 
Criadas por 

lei 
Direito 
público 

Típicas de Estado Objetiva Estatutário 

Fund. públicas 
direito público 

Criadas por 
lei 

Direito 
público 

Atividades de interesse 
social 

Objetiva Estatutário 

Fund. públicas 
direito privado 

Autorizadas 
p/ lei 

Direito 
privado 

Objetiva Celetista 

Empresas públicas 
/Sociedades de 
economia mista 

Autorizadas 
p/ lei 

Direito 
privado 

Exploração de atividade 
econômica (EAE) ou 

prestação de serviços 
públicos (PSP) 

EAE: subjetiva 

PSP: objetiva 

Celetista 

Celetista 

 

DICA 74: 

PODERES ADMINISTRATIVOS 

• Poder vinculado: única solução possível / sem margem de liberdade 

• Poder discricionário: mais de uma solução possível / mérito / conveniência e 
oportunidade 

• Poder hierárquico: dar ordens; atos normativos internos; fiscalização; delegação 
(regra) e avocação; sanções (somente nos servidores) 

• Poder disciplinar: apurar infrações; punir internamente: (i) servidores; (ii) particulares 
sujeitos à disciplina interna. 

• Poder regulamentar: expedir regulamentos para dar fiel execução às leis. 

• Poder de polícia: condicionar e restringir direitos em prol da coletividade. 

 

 

 

DICA 75: 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

Elementos de formação (requisitos de validade) (COMFIFORMOB) 
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• competência: poder legal conferido ao agente para o desempenho de suas 
atribuições; 

• finalidade: o ato administrativo deve se destinar ao interesse público (finalidade geral) 
e ao objetivo diretamente previsto na lei (finalidade específica); 

• forma: é o modo de exteriorização do ato; 

• motivo: situação de fato e de direito que gera a vontade do agente que pratica o ato; 

• objeto: também chamado de conteúdo, é aquilo que o ato determina, é a alteração 
no mundo jurídico que o ato se propõe a processar, ou seja, o efeito jurídico do ato. 

Atributos (PATI): 

• presunção de legitimidade (presume-se executado conforme a lei) ou veracidade (os 
fatos alegados presumem-se verdadeiros) 

• autoexecutoriedade: capacidade de executar diretamente os atos, 
independentemente de ordem judicial; 

• imperatividade: capacidade de impor obrigações a terceiros, independentemente de 
concordância; 

• tipicidade: atos estão previstos em lei; 

Extinção: 
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DICA 76: 

LICITAÇÃO PÚBLICA  

MODALIDADES 

Procedimento adotado 
Obras e serviços 

engenharia 
Compras e demais 

serviços 

Concorrência • Habilitação preliminar + 3,3 milhões + 1,43 milhão 

Tomada de 
preços 

• Cadastrados 
• Até 3º anterior para 

cadastrar 
Até 3,3 milhões Até 1,43 milhão 

Convite 
• Convidados: mínimo 3 
• Fixação cópia: outros 

(24h) 
Até 330 mil Até 176 mil 

Concurso 
• Trabalho técnico, científico ou artístico 
• Prêmio ou remuneração 
• Divulgação edital: no mínimo 45 dias antes 

Leilão 
• Alienação de bens 
• Móveis (regra): inservíveis, apreendidos, penhorados 
• Imóveis (exceção): origem dação em pagamento ou proc. Judicial 

Pregão 

• Lei 10.520/2002 
• Bens e serviços comuns 
• Não importa valor 
• Lances 

 

CONTRATAÇÃO DIRETA 

Inexigibilidade 

• Inviabilidade de competição 

• Rol exemplificativo 

• Exemplos (art. 25) 

• Exclusividade de fornecedor 

• Serviços técnicos (art. 13), natureza singular, notória especialização (não 
pode publicidade e divulgação) 

• Artista consagrado 

Dispensa 

• Discricionariedade: pode licitar ou contratar diretamente 

• Rol exaustivo (art. 24) 

• Exemplos: 

• Baixo valor 

• Emergência, calamidade pública, guerra 
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• Licitação deserta 

• Regulação de preços e abastecimento 

• Rescisão contratual anterior (remanescente) 

• Organização social 

• Construção, reforma, ampliação sistema prisional 

 

DICA 77: 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

Responsabilidade civil do Estado: 

• PJs direito público; 
• PJs direito privado: prestadoras de serviços públicos 

Direito de regresso: contra o agente público, nos casos de dolo ou culpa. 

Responsabilidade por ações (risco administrativo): 

• Resp. objetiva (independe de dolo ou culpa); 
• Requisitos: dano, conduta, nexo de causalidade; 
• Admite excludentes: caso fortuito* e força maior; culpa exclusiva da vítima; ato 

exclusivo de terceiros. 

Responsabilidade por omissões: 

• Regra (omissão genérica): 
• Resp. subjetiva / teoria da culpa administrativa; 
• Requisitos: omissão ilícita (negligência); dano; nexo de causalidade; 

• Exceção (omissão específica): resp. objetiva / risco administrativo. 

 

DICA 78: 

AGENTES PÚBLICOS 

CARGO, EMPREGO, FUNÇÃO 

Cargo 
• Servidores públicos 
• Regime estatutário 
• Entidades de direito público (adm. direta, autarquias e fundações públicas) 

Emprego 
• Empregados públicos 
• Vínculo contratual / CLT 
• Entidades de direito privado (EP e SEM) (regra) 

Função • Conjunto de atribuições 
• Não corresponde necessariamente a um cargo/emprego 



 

37 
 

• Função autônoma: função temporária / função de confiança 

 

DICA 79: 

LEI 8.112/90 

Responsabilidades dos servidores: 

• Civil: prejuízo causado ao erário ou a terceiros; 
• Penal: crimes ou contravenções penais no exercício da função pública; 
• Administrativa: infrações administrativas.  

Características das responsabilidades:  

• Independentes e cumuláveis entre si; 

• Exceção: a esfera penal vincula as demais, quando houver absolvição por ausência do fato 
ou da autoria. 

Prescrição da ação disciplinar: 

• 5 anos: demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo 
em comissão; 

• 2 anos: suspensão; 

• 180 dias: advertência; 

• Se também é crime: prazo da Lei Penal; 

• Conta da data em que o fato se tornou conhecido. 

 

11.3. Prof. Thállius Moraes 

DICA 80: 

RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR (LEI 8.112/90) 

Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor irá responder nas esferas: 

• Administrativa  
• Civil (obrigação de reparar o dano) 
• Penal (abrange crime e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade) 

Essas esferas são independentes, podendo cumular-se. Dessa forma, a absolvição ou 
condenação em uma delas, como regra geral, em nada influência nas demais.  

Apesar da independência das esferas, caso o servidor seja absolvido criminalmente (negada 
a existência do fato ou sua autoria), a responsabilidade administrativa será afastada. 

 

DICA 81: 
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ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, nos seguintes casos: 

• a de dois cargos de professor;   
• a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;   
• a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas. 

Essa proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

 

DICA 82: 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (Lei 8.666/93) 

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial (rol 
exemplificativo, sempre que houver inviabilidade teremos a inexigibilidade): 

• Fornecedor exclusivo (vedada a preferência por marca); 

• Profissional de notória especialização (não pode para publicidade e propaganda); 

• Artista consagrado. 

 

 
DICA 83: 

ANULAÇÃO ou INVALIDAÇÃO (controle de legalidade) 

• Vícios de ilegalidade (ato ilegal); 
• Feita pela Administração que praticou o ato ou pelo Poder Judiciário (se 

provocado); 
• Alcança atos vinculados ou discricionários; 
• Efeitos: Retroativos ("ex tunc"); 
• Prazo (decadencial): Atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao destinatário 

→ 5 anos (salvo comprovada má-fé). 
 

DICA 84: 

REVOGAÇÃO (controle de mérito) 

• Mérito administrativo: juízo de conveniência e oportunidade (ato legal)  
• Feita apenas pela Administração que praticou o ato 
• Alcança apenas atos discricionários 
• Efeitos: não retroativos ("ex nunc") 
• Prazo: em regra a qualquer momento, mas alguns atos não podem ser revogados 

(como os atos vinculados e os que geraram direito adquirido, por exemplo). 
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DICA 85: 

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

1) PODER HIERÁRQUICO: Subordinação entre órgãos e agentes sempre dentro da estrutura 
da mesma pessoa jurídica.   

2) PODER DISCIPLINAR:  Aplicação de penalidades a servidores e a particulares que possuam 
algum vínculo jurídico com a Administração Pública. 

3) PODER DE POLÍCIA: É o poder que possui a Administração de limitar e condicionar a forma 
pela qual os particulares irão exercer seus direitos, bens e liberdades, objetivando a proteção 
do interesse público. 

4) PODER REGULAMENTAR: Com base nesse poder a Administração irá editar atos normativos 
que irão complementar e regulamentar a lei, de modo a dar fiel execução à mesma. Esses atos 
não podem, em regra, inovar no ordenamento jurídico. 

 

12. Direito Penal 

12.1. Profª. Priscila Silveira 

DICA 86: 

De acordo com a teoria analítica, crime é todo fato típico, ilícito e culpável. O fato típico é 
composto pela conduta humana. Mas lembrem-se: a conduta pode ser realizada através de 
uma ação ou omissão.  Uma pessoa (que tem o dever legal, é garantidor e/ou que coloque 
alguém em situação de risco anterior) que tenha condições e o dever de agir em determinada 
situação, mas não o faz, comete crime omissivo impróprio, e responderá pelo resultado da 
omissão, a título de dolo ou a título de culpa.  

 

DICA 87: 

Diferença entre erro de tipo e de proibição, em situações fáticas: 

• Se o agente não sabe o que está fazendo, ou seja, pensa que está fazendo uma coisa, 
mas na verdade está fazendo outra (cuja conduta está no tipo penal), estará em erro 
de tipo, pois se faz algo desconhecendo o que está fazendo, excluirá o dolo (tipicidade). 

• Se o agente sabe o que está fazendo, quer fazer,  mas  desconhece que a 
conduta  é  criminosa, erra quanto a ilicitude do fato, e o erro será de proibição, vez 
que não tem consciência da ilicitude (culpabilidade). 

 

DICA 88: 

Na tentativa, o sujeito inicia os atos executórios e não os finaliza, porque algo ou alguém o 
interrompe, devendo ser punido pelo crime que pretendia, diminuída a pena de 1 a 2/3. Já na 
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desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente inicia os atos executórios, mas 
não os termina porque não quer, devendo ser punido apenas pelo que fez, e não pelo que 
resultado que queria inicialmente alcançar.    

 

DICA 89: 

No conflito aparente de normas há duas ou mais normas incriminadoras descrevendo o 
mesmo fato, mas é aparente, porque apenas uma norma é aplicada à hipótese. É possível 
obter a solução com princípios, afastando as demais, e, com isso, evitando o chamando bis in 
idem. Pelo princípio da consunção/absorção há uma sucessão de condutas com existência de 
um nexo de dependência. De acordo com tal princípio o crime fim absorve o crime meio, e o 
agente responderá apenas por um crime. Exemplo: ingressa clandestinamente na casa de 
alguém para furtar, responderá apenas pelo furto. 

 

DICA 90: 

Conflito de Leis Penais no Tempo (ou conflito intertemporal) 

Ocorre quando um delito vier a ser cometido durante a vigência de uma lei e esta é revogada 
posteriormente, havendo necessidade de se decidir qual a aplicável ao caso. Regra geral, o 
conflito intertemporal é resolvido pela aplicação do princípio da irretroatividade da lei 
maléfica e retroatividade da lei mais benéfica. Quando a lei beneficia o agente, deve ser 
aplicada para alcançar fatos anteriores, ainda que tenha havido o trânsito em julgado.   

 

12.2. Prof. Renan Araújo 

DICA 91: 

O furto de veículo automotor será considerado qualificado na hipótese de se tratar de veículo 
que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior (a pena passa a ser de 
reclusão de três a oito anos). O roubo, nas mesmas circunstâncias, é considerado MAJORADO 
(aumento de pena de 1/3 a 1/2). Em qualquer dos dois casos, porém, se exige a efetiva 
transposição de fronteiras, não sendo suficiente a mera intenção de levar o veículo para outro 
estado ou para o exterior. 

 

DICA 92: 

Praticado o fato em situação de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento 
do dever legal ou exercício regular de direito, ficará afastada a ilicitude do fato, de forma que 
não haverá crime. No caso de coação moral irresistível, erro de proibição inevitável ou 
obediência hierárquica, não se afasta a ilicitude, mas a culpabilidade do agente, que será 
isento de pena. 
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13. Direito Processual Penal 

13.1. Profª. Priscila Silveira 

DICA 93: 

Na ação penal privada subsidiária da pública (ou ação penal acidentalmente privada), haverá 
ação privada no lugar da pública. O Estado permite que diante da inércia do Ministério Público, 
originariamente incumbido de propor a ação penal, o direito de ação seja transferido para a 
iniciativa privada. Mas o Ministério Público poderá intervir em todos os atos do processo e a 
todo tempo, no caso de negligência do querelante, poderá retomar a ação como parte 
principal.   

 

 
DICA 94: 

Segundo a CF (art. 5º, LVI), são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. 
Se a prova ilícita ingressar no processo, deverá ser desentranhada e inutilizada por decisão 
judicial (incidente de inutilização). A inadmissibilidade das provas ilícitas não é absoluta 
(admite-se em favor do acusado). Na ilicitude por derivação, tudo que deriva de uma prova 
ilícita também é ilícita, a não ser que possa ser encontrada por uma fonte independente e ou 
que não haja nexo de causalidade entre elas.  

 

 
DICA 95: 

A citação por edital será feita se o réu está em local incerto e não sabido. Se o réu não é 
encontrado, suspende o processo e a prescrição, podendo o juiz determinar a produção das 
provas consideradas urgentes e decretar a prisão preventiva, se o caso. Já na citação com hora 
certa, o réu se oculta para não ser citado pessoalmente. Mas será de igual forma citado e, em 
caso não atendimento ao chamado, ocorrerá a revelia.  
 

 
DICA 96: 

 O flagrante pode ser: Próprio (real, perfeito), quando o sujeito é preso praticando o crime ou 
quando acabou de praticar; pode ser Impróprio (irreal,  imperfeito ou quase-flagrante), 
quando o  sujeito é preso logo depois de o crime, sendo perseguido (sem interrupção)  e preso 
na sequência. Será Presumido, quando o sujeito é preso logo após a prática do crime, e é 
encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem ser ele o autor do 
crime.  
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DICA 97: 

Flagrantes ilegais: Forjado (urdido, criminoso), ocorre quando não há situação flagrancial, e 
sim um fato delituoso de alguém com a pretensão de incriminar outra pessoa. Já o Preparado 
(provocado), é modalidade de “crime impossível”, conforme a Súmula 145 do STF, pois ocorre 
indução ou instigação para que alguém pratique o crime, tudo com o objetivo de efetuar a 
prisão. Por serem ilegais, essas espécies de prisão merecem ser mediatamente relaxadas.  

 

13.2. Prof. Renan Araújo 

DICA 98: 

Apresentado o preso em flagrante à autoridade policial, esta deverá ouvir o condutor, as 
testemunhas e interrogar o preso. O condutor, portanto, sempre será o primeiro a ser ouvido. 
Formalizada a prisão em flagrante, a autoridade policial deverá comunicar imediatamente a 
prisão e o local em que o preso se encontre ao Juiz, ao MP e à família do preso (ou pessoa por 
ele indicada). Em 24h, deverá encaminhar o auto de prisão em flagrante ao Juiz e cópia para 
a defensoria pública (se o preso não tiver advogado). Ainda em 24h, deverá entregar ao preso 
a nota de culpa, com o motivo da prisão e o nome do condutor e das testemunhas. 
 

 
DICA 99: 

Logo que tiver conhecimento da infração, a autoridade policial deve adotar algumas 
providências, como preservar o local do crime e apreender os objetos que tiverem relação 
com o fato, após a liberação pelos peritos. A identificação criminal do infrator, apesar de 
prevista no CPP, não é admitida, em regra, caso o agente seja civilmente identificado. A Lei 
12.037/09, porém, autoriza a identificação criminal do civilmente identificado em algumas 
hipóteses (ex.: documento possuir rasura, indícios de falsidade etc.). 
 

14. Legislação Especial 

14.1. Prof. Antonio Pequeno 

DICA 100: 

Para ocorrer a perda do cargo, emprego público ou função pública e interdição pelo dobro do 
prazo da pena aplicada na Lei de Tortura não é necessário a fundamentação de decisão nesse 
sentido, vez que o efeito da condenação é automático, de acordo com o posicionamento do 
STF e do STJ.  

 

DICA 101: 
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Os crimes de abuso de autoridade, previstos na Lei 13.869/19, só podem ser praticados a 
título de dolo e, além disso, exigem um especial fim de agir. Por isso, não cabem na 
modalidade culposa. 

 

DICA 102: 

Os crimes de tortura, previstos na Lei 9.455/97, só podem ser praticados a título de dolo, ou 
seja, não cabem na modalidade culposa. 

 

DICA 103: 

Os crimes de tortura, previstos na Lei 9.455/97, podem ser praticados através de condutas 
comissivas ou omissivas. 

 

DICA 104: 

Nos crimes de tortura, previstos na Lei 9.455/97, o exame de corpo delito é dispensável. 

 

 

 

DICA 105: 

O tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo, de acordo com o STF (HC 118533) 
e para fins de progressão de regime de acordo com o Art. 112 §5º da Lei de Execução Penal. 

 

DICA 106: 

Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, não se exigindo 
nenhuma condição de procedibilidade para a propositura da denúncia, lavratura do termo 
circunstanciado de ocorrência ou instauração de inquérito policial.  

 

DICA 107: 

A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-
se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a 
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transposição de fronteiras. (Súmula 607, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, dje 
17/04/2018). 

 

 

DICA 108: 

Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a 
efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a 
demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. 

 

DICA 109: 

Para a perda do cargo, mandato ou função pública e a inabilitação para o seu exercício pelo 
prazo de 1 ano a 5 anos são necessárias a reincidência específica e a motivação da decisão 
pelo magistrado, ou seja, o efeito da condenação não é automático, tendo que preencher 
essas condições. 

 

 

 

DICA 110: 

CONCEITO DE INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO DE ACORDO COM O ART. 61 DA 

LEI 9099/1995:  

Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, 

as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 

(dois) anos, cumulada ou não com multa.      

    

15. Direitos Humanos 

15.1. Prof. Ricardo Torques 

DICA 111: 

REGRAMENTO DIFERENCIADO DOS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE 
DIREITOS HUMANOS 

Os tratados internacionais podem assumir diferentes posições, perante a organização 
hierárquica das normas no direito brasileiro.  Conforme atual posicionamento do STF: 
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• tratados internacionais de Direitos Humanos aprovados com quórum de emenda 
constitucional: possuem status de emenda constitucional, no mesmo patamar 
hierárquico da Constituição Federal; 

• tratados internacionais de Direitos Humanos aprovados com quórum de norma 
infraconstitucionais: possuem status de norma supralegal, em ponto intermediário, 
acima das leis, abaixo da Constituição Federal. 

• demais tratados internacionais, independentemente do quórum de aprovação: 
possuem status de norma infraconstitucional. 

 

DICA 112: 

INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM CASO DE 
GRAVE VIOLAÇÃO A DIREITO HUMANO 

• somente o PGR poderá ingressar com o incidente; 

• petição deverá ser apresentada perante o STJ; e 

• expediente processual tem por finalidade deslocar o julgamento de determinado 
processo da justiça especializada ou justiça estadual para a justiça federal. 

 

DICA 113: 

DIREITO DE ASILO NA DUDH: Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de 
procurar e de gozar asilo em outros países. 

 

DICA 114: 

PENA DE MORTE NO PACTO DE SAN JOSE: 

• Não foi abolida no Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que é admitida nos países 
que já a prevejam para os crimes mais graves. 
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• Em nenhuma hipótese será aceita para: delitos políticos ou conexos, para menores de 
18 anos quando da prática do ato infracional, para maiores de setenta anos e para 
mulheres grávidas. 

• Países que tenham abolido a pena de morte não poderão restabelecê-la. 
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