


 

Faça parte do nosso canal do Telegram da Área Policial  
Inscreva-se aqui! 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da PRF está batendo na porta! Nesse momento, muitos concurseiros se 

sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui 

para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores 

para a Revisão de Véspera PRF. Serão MAIS DE 12 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso 

canal do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a 

sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão 

durante a Revisão, compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será 

exibido na tela, fazer anotações, destacar os pontos importantes etc.  

Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera PRF seguirá a seguinte programação: 

Horário Disciplina Responsável 

07:30 – 08:00 Abertura 
Thállius Moraes e Paulo 

Bilynskyj 

08:00 – 09:00 Direito Administrativo Thállius Moraes 

09:00 – 10:00 Legislação de Trânsito Alexandre Herculano 

10:00 – 11:00 Informática Rani Passos 

11:00 – 12:00 Física Vinicius Silva 

12:00 – 12:30 Inglês Roberto Witte 

12:30 – 13:00 Espanhol Adinoél Sebastião 

13:00 – 14:00 Raciocínio Lógico Matemático Brunno Lima 

14:00 – 15:00 Português Janaína Arruda 

15:00 – 16:00 Direito Penal Renan Araujo 

16:00 – 17:00 Legislação de Trânsito Marcos Girão 

17:00 – 18:00 Direito Processual Penal Priscila Silveira 

18:00 – 19:00 Legislação Especial Antônio Pequeno 

19:00 – 20:00 Direito Constitucional Adriane Fauth 

20:00 – 20:15 Geopolítica Rodolfo Gracioli 

20:15 - 20:30 Redação 
Rodolfo Gracioli e Janaína 

Arruda 

20:30 - 21:00 Encerramento Adriane Fauth e Thállius Moraes 

Agora, vamos estudar? BOA REVISÃO A TODOS! 

https://t.me/joinchat/z_SytnzBVvliYTQx
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DIREITO ADMINISTRATIVO
Prof. Thállius Moraes

QUESTÃO 1

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) O conceito de administração pública, em seu aspecto
orgânico, designa a própria função administrativa que é exercida pelo
Poder Executivo.
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QUESTÃO 2

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A criação de fundações públicas de direito público ocorre por
meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos
constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas.

QUESTÃO 3

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as
entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por
leis específicas e a de que, no caso das fundações, leis
complementares definam suas áreas de atuação.
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QUESTÃO 4

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) Desconcentração administrativa consiste na distribuição do
exercício das funções administrativas entre pessoas jurídicas
autônomas.

QUESTÃO 5

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo,
quando a administração pública, por meio de ato administrativo,
transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas
mantém a titularidade do serviço.
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QUESTÃO 6

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A readequação consiste no retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.

QUESTÃO 7

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A investidura em cargo público ocorre com a nomeação
devidamente publicada em diário oficial.
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QUESTÃO 8

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) Apesar de as instâncias administrativa e penal serem
independentes entre si, a eventual responsabilidade administrativa
do servidor será afastada se, na esfera criminal, ele for beneficiado
por absolvição que negue a existência do fato ou a sua autoria.

QUESTÃO 9

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a
validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados
como seus fundamentos, de modo que, se inexistentes ou falsos os
motivos, o ato torna-se nulo.



 

6

QUESTÃO 10

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, a
administração poderá revogar seus atos administrativos válidos, com
efeitos ex tunc.

QUESTÃO 11

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A administração pública pode revogar ato próprio
discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato
de não mais o considerar conveniente ou oportuno.
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QUESTÃO 12

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) O ato administrativo discricionário não é passível de controle
judicial.

QUESTÃO 13

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A imperatividade do ato administrativo prevê que a
administração pública, para executar suas decisões, não necessita
submeter sua pretensão ao Poder Judiciário.
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QUESTÃO 14

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) Uma diferença entre a revogação e a anulação de um ato
administrativo é a de que a revogação é medida privativa da
administração, enquanto a anulação pode ser determinada pela
administração ou pelo Poder Judiciário, não sendo, nesse caso,
necessária a provocação do interessado.

QUESTÃO 15

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) O poder de polícia é indelegável.
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QUESTÃO 16

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração
pública de punir internamente as infrações funcionais de seus
servidores e as infrações administrativas cometidas por particulares
com quem o ente público tenha algum vínculo.

QUESTÃO 17

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas
situações em que o agente busca alcançar fim diverso daquele que a
lei lhe permitiu.
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QUESTÃO 18

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública
pode extrapolar os limites do ato normativo primário, desde que o
faça com vistas à finalidade pública.

QUESTÃO 19

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A existência de fornecedor exclusivo de determinado produto
é hipótese de inexigibilidade de licitação.
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QUESTÃO 20

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) Em casos de guerra ou de grave perturbação da ordem, é
inexigível a licitação.

QUESTÃO 21

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A licitação será inexigível nos casos em que a administração
pública der preferência a produto de marca específica cujo
fornecimento seja feito por representante comercial exclusivo,
sendo, assim, permitida a aquisição direta do produto, sob a
justificativa de inviabilidade de competição.
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QUESTÃO 22

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público
pelos atos causados por seus agentes é objetiva, enquanto a
responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva.

QUESTÃO 23

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A culpa recíproca da vítima é causa excludente da
responsabilidade do Estado.
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QUESTÃO 24

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A condenação do Estado em ação indenizatória ajuizada em
razão de dano causado por servidor público enseja a
responsabilização do servidor em ação regressiva,
independentemente da configuração de dolo ou culpa na conduta.

QUESTÃO 25

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) O Estado não é civilmente responsável por danos causados
por seus agentes se existente causa excludente de ilicitude penal.
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QUESTÃO 26

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A vítima que busca reparação por dano causado por agente
público poderá escolher se a ação indenizatória será proposta
diretamente contra o Estado ou em litisconsórcio passivo entre o
Estado e o agente público causador do dano.

QUESTÃO 27

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) No contexto da responsabilidade civil do Estado, a culpa da
vítima será considerada como critério para excluir ou para atenuar a
responsabilização do ente público.
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QUESTÃO 28

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) O controle judicial dos atos administrativos é restrito a
aspectos de legalidade, sendo vedada a análise do mérito
administrativo pelo Poder Judiciário.

QUESTÃO 29

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A autotutela assegura que a administração pública reveja
seus atos quando ela os entender como ilegais, inoportunos ou
inconvenientes.
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QUESTÃO 30

Direito Administrativo - Prof. Thállius Moraes

(CESPE) A supervisão ministerial exercida sobre as autarquias é
exemplo de controle administrativo hierárquico.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Prof. Alexandre Herculano

Bloco I – Código de Trânsito Brasileiro
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Código de Trânsito Brasileiro - Revisão Geral

1.1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados
ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada,
estacionamento e operação de carga ou descarga.
Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que devem
agir em defesa à vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente,
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos
causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e
manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do
direito do trânsito seguro.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano

1.2. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:
 estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança,

à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e
fiscalizar seu cumprimento;

 fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos,
financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;

 estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a
integração do Sistema.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano
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Composição do Sistema Nacional de Trânsito:
- CONTRAN;
- CETRAN/CONTRANDIFE;
- PRF;
- JARI;
- PM;
- Órgãos Executivos Rodoviários (U, E, DF e M);
- Órgão Executivos de Trânsito (U, E, DF e M).

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano

O Presidente da República designará o ministério ou órgão da Presidência
responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito
(Ministério da Infraestrutura), ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado
o DENATRAN.

Fiquem atentos, pois todos os órgãos autuadores, agora, poderão aplicar a
suspensão do direito de dirigir se na infração aplicada tiver essa penalidade.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano
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Composição do CONTRAN (por ministros). Famoso "C.A.D.E S.E.R.J.I.M":
Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede no Distrito Federal,
tem a seguinte composição:
II-A - Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá;
III - Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações;
IV - Ministro de Estado da Educação;
V - Ministro de Estado da Defesa;
VI - Ministro de Estado do Meio Ambiente;
VII - (revogado);
XX - (revogado);
XXII - Ministro de Estado da Saúde;
XXIII - Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;
XXIV - Ministro de Estado das Relações Exteriores;

Revisão PRF – Código de Trânsito
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XXV - (revogado);
XXVI - Ministro de Estado da Economia; e
XXVII - Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
§ 4º Os Ministros de Estado deverão indicar suplente, que será servidor de nível
hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS ou, no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, Oficial-
General.
§ 5º Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar
como Secretário-Executivo do Contran.
§ 6º O quórum de votação e de aprovação no Contran é o de maioria absoluta.”

Falando sobre competências desses órgãos que compõem o SNT é preciso
entender o papel de cada um para você não ter que ficar decorando todo o CTB.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano
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O CONTRAN, é um órgão consultivo e normativo. A ele cabe a coordenação do
SNT. Ele vai responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à
aplicação da legislação de trânsito. Não julga mais recursos em segunda instância
e, cabe a ele, dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no
âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.
Cabe lembrar as decisões desse colegiado vêm de trabalhos técnicos das Câmaras
Temáticas, que são órgãos técnicos vinculados a ele e são integradas por
especialistas.
A coordenação das Câmaras Temáticas será exercida por representantes do órgão
máximo executivo de trânsito da União ou dos Ministérios representados no
Contran, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano

NOVIDADES (LEI 14.071/20)
§ 1º As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso I do caput
deste artigo serão submetidas a prévia consulta pública, por meio da rede mundial
de computadores, pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, antes do exame da
matéria pelo Contran.
§ 2º As contribuições recebidas na consulta pública de que trata o § 1º deste
artigo ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data
de encerramento da consulta pública.
§ 3º Em caso de urgência e de relevante interesse público, o Presidente do
Contran poderá editar deliberação, ad referendum do Conselho e com prazo de
validade máximo de 90 (noventa) dias, para estabelecer norma regulamentar
prevista no inciso I do caput, dispensado o cumprimento do disposto nos §§ 1º e
2º deste artigo, vedada a reedição.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano
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§ 4º Encerrado o prazo previsto no § 3º deste artigo sem o referendo do Contran, a
deliberação perderá a sua eficácia, e permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes.
§ 5º Norma do Contran poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que
utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito.

O CETRAN/CONTRANDIFE são também órgãos consultivos e normativos. Vão responder a
consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito.
Eles vão também julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI e dos órgãos e
entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos
exames de aptidão física, mental ou psicológica. Outra informação importante é que eles
vão indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos
portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano

Além disso, vão dirimir conflitos também, mas será sobre circunscrição e competência de
trânsito no âmbito dos Municípios.
Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE nomeados pelos Governadores são dos
Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em
matéria de trânsito. Já os membros do CETRAN e do CONTRANDIFE deverão ser pessoas
de reconhecida experiência em trânsito.
Com relação as JARIs, vão julgar, sempre, os recursos em primeira instância. Além disso,
podem solicitar informações complementares de outros órgãos e informar a estes casos
de infrações que se repitam com uma certa frequência em determinado lugar.
O DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, é um órgão
administrativo e vai agir mais na supervisão. Ele vai dar suporte técnico, jurídico,
administrativo e financeiro ao CONTRAN. Ele vai organizar e manter o RENAINF,
RENAVAM, RENAEST, RENACH e o RNPC.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano
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Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a
prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio
ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União,
mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação, a
execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual
que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas.
No caso da PRF, temos que saber que é um órgão que realiza o patrulhamento
ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública.
Quando atuando no trânsito pode aplicar e arrecadar as multas impostas por
infrações de trânsito. A PRF fiscaliza peso e velocidade (pela NF).
Já o DNIT e outros executivos rodoviários podem fiscalizar peso e dimensões, e
também, velocidade.
No caso dos DETRANs, vão atuar por delegação do DENATRAN.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano

Vão fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e
suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão
para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão
federal competente, além de vistoriar, inspecionar quanto às condições de
segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos,
expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação
do órgão federal competente.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano
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No caso dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, vão
executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e
edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas
cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de
circulação, estacionamento e parada, no exercício regular do poder de polícia de
trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo
iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente
para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos.
Vão registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão
humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e
arrecadando multas decorrentes de infrações.

Revisão PRF – Código de Trânsito
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NOVIDADES (LEI 14.071/20)
Art. 25-A. Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, a que se referem o inciso IV do caput do art. 51 e o inciso XIII do caput do
art. 52 da Constituição Federal, respectivamente, mediante convênio com o órgão
ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de
infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente, nos casos em que a
infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua
responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a
incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas Casas Legislativas.
Parágrafo único. Para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes
mencionados no caput deste artigo deverão receber treinamento específico para
o exercício das atividades, conforme regulamentação do Contran.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano
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1.3. NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA

O artigo 29, é um dos mais importante desta parte do CTB.
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá
às seguintes normas:
I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções
devidamente sinalizadas;
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu
e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se,
no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as
condições climáticas;

Revisão PRF – Código de Trânsito
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III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de
local não sinalizado, terá preferência de passagem:
a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver
circulando por ela;
b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;
c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;
IV - quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no
mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais
lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as
da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de
maior velocidade;
V - o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá
ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de
estacionamento;

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano
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VI - os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem,
respeitadas as demais normas de circulação;

Revisão PRF – Código de Trânsito
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NOVIDADES (LEI 14.071/20)
VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os
de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço
de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública,
observadas as seguintes disposições:
a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação
intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os
condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a
direita da via e parando, se necessário;
b) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente,
deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver
passado pelo local;
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c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente
só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;
d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade
reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas
deste Código;
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NOVIDADES (LEI 14.071/20)
e) as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente
quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de
alarme sonoro e iluminação intermitente;
f) a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os
veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação
intermitente;
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VIII - os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em
atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da
prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar
identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN;
IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela
esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas
neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o
propósito de entrar à esquerda;
X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de
que:
a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para
ultrapassá-lo;
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b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de
ultrapassar um terceiro;
c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que
sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido
contrário;
XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de
direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;
b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe
livre uma distância lateral de segurança;
c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem,
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional
de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o
trânsito dos veículos que ultrapassou;
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XII - os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem
sobre os demais, respeitadas as normas de circulação.
§ 1º As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas a e b do inciso X e a e b do
inciso XI aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela
faixa da esquerda como pela da direita.
§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo,
em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis
pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos,
pela incolumidade dos pedestres.
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NOVIDADES (LEI 14.071/20)
§ 3º Compete ao Contran regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e
iluminação intermitente previstos no inciso VII do caput deste artigo.
§ 4º Em situações especiais, ato da autoridade máxima federal de segurança
pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso VII do
caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados.”
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Seguindo, os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando
circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão
utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite.
Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:
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NOVIDADES (LEI 14.071/20)
I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz
baixa:
a) à noite;
b) mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração;
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II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com
outro veículo ou ao segui-lo;
III - a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de
tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para
indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a
existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)
IV - (revogado);
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V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:
a) em imobilizações ou situações de emergência;
b) quando a regulamentação da via assim o determinar;
VI - durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa;
VII - o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo
estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou
descarga de mercadorias.
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NOVIDADES (LEI 14.071/20)
§ 1º Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em
faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores
deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e à noite.
§ 2º Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter
acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros
urbanos, mesmo durante o dia.
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Já com relação à buzina, o condutor de veículo só poderá fazer uso, desde que em
toque breve, nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim
de evitar acidentes; fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um
condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.
Art. 44-A. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do
semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão,
observados os arts. 44, 45 e 70 deste Código.”
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Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)
I - sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as
especificações aprovadas pelo Contran;
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II - transportando passageiro sem o capacete de segurança, na forma estabelecida
no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou
em carro lateral;
III - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)
IV - (revogado);
V - transportando criança menor de 10 (dez) anos de idade ou que não tenha, nas
circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - retenção do veículo até regularização e recolhimento do
documento de habilitação;
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VI - rebocando outro veículo;
VII - sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para
indicação de manobras;
VIII – transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo
com o previsto no § 2o do art. 139-A desta Lei;
IX – efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o
previsto no art. 139-A desta Lei ou com as normas que regem a atividade
profissional dos mototaxistas:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – apreensão do veículo para regularização.
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NOVIDADES (LEI 14.071/20)
X - com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção
ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do
Contran;
XI - transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma
prevista no inciso X do caput deste artigo:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo até regularização;
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§ 1º Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos III, VII e VIII, além de:
a) conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado;
b) transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver
acostamento ou faixas de rolamento próprias;
c) transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar
de sua própria segurança.
§ 2º Aplica-se aos ciclomotores o disposto na alínea b do parágrafo anterior:
Infração - média;
Penalidade - multa.
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Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá
ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não
for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo
sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos
automotores. Cuidado aqui pois para os pedestres a circulação é no sentido
contrário.
A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a
circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores,
desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Desde que autorizado e devidamente
sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a
circulação de bicicletas nos passeios.
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Com relação a velocidade na via, quando não sinalizada, vai depender ser é uma
via urbana (Trânsito Rápido (80km/h); Arterial (60km/h); Coletora (40 km/h) e
local (30 km/h) ou se é uma via rural (Rodovias de Pista Simples ou Dupla, 100
km/h e 110 km/h, respectivamente, para camioneta, automóvel e motocicleta,
nos demais casos 90 km/h; e nas estradas 60 km/h).
“Art. 64. As crianças com idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham atingido
1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura devem ser
transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para
cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de
veículos regulamentadas pelo Contran.
Parágrafo único. O Contran disciplinará o uso excepcional de dispositivos de
retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos
dispositivos de retenção a que se refere o caput deste artigo.”
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1.4. CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS PROFISSIONAIS

É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas
veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte
rodoviário de cargas. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada
6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu
fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e
meia contínuas no exercício da condução.
Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de
veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do
tempo de direção. Outra informação importante é que o condutor é obrigado,
dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que
podem ser fracionadas desde que a 1ª parcela não seja inferior a 8 horas.
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1.5. PEDESTRES E CONDUTORES DE VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS

O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos
e deveres.
Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a
utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com
prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido
contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização
e nas situações em que a segurança ficar comprometida.
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1.6. DO CIDADÃO

Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever
de analisar as solicitações e responder, por escrito, dentro de prazos mínimos,
sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a
análise efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento
ocorrerá.
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1.7. EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os
componentes do Sistema Nacional de Trânsito.
A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e
3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e
entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.
Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de
comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim,
incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente
veiculada.
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Consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins:
 os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de

passageiros e os de carga;
 os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos.

Nesse caso aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa
do fabricante do produto, em qualquer das seguintes modalidades:
- rádio;
- televisão;
- jornal;
- revista;
- outdoor.
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A veiculação de publicidade feita em desacordo constitui infração punível com as seguintes
sanções:
 advertência por escrito;
 suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do

produto, pelo prazo de até 60 dias;
 multa de R$ 1.627,00 a R$ 8.135,00, cobrada do dobro até o quíntuplo em caso de

reincidência.

O percentual de dez por cento do total dos valores arrecadados destinados à Previdência
Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre - DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de
1974, serão repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito
para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo.
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1.8. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização no CTB e em
legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização
de qualquer outra. Seja uma sinalização de regulamentação, de advertência ou
indicação.
A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes
aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de
estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu
proprietário.
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Os sinais de trânsito classificam-se em:
 verticais;
 horizontais;
 dispositivos de sinalização auxiliar;
 luminosos;
 sonoros;
 gestos do agente de trânsito e do condutor.

A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:
 as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;
 as indicações do semáforo sobre os demais sinais;
 as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.
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1.9. DA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, DA OPERAÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO

Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de
trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com
circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para estacionamento e
indicação das vias de acesso adequadas.
Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação
de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem
permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra
ou do evento.
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Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a
via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, com
quarenta e oito horas de antecedência, de qualquer interdição da via, indicando-
se os caminhos alternativos a serem utilizados.
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1.10. DOS VEÍCULOS

Os veículos classificam-se em: quanto à tração (TA.PH.A.R.EL) (automotor;
elétrico; de propulsão humana; de tração animal; reboque ou semirreboque);
quanto à espécie (PTCCCEM) (de passageiros, de carga, misto, de competição, de
tração, especial; e de coleção); quanto à categoria (ORAPA) (oficial, de
representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou organismos
internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro, particular, de aluguel, de
aprendizagem).
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Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de
passageiros, com peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com peso
por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima
de tração da unidade tratora.

É permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiros de até 15 m
(quinze metros) de comprimento na configuração de chassi 8x2.
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Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível,
que não se enquadre nos limites de peso e dimensões, poderá ser concedida, pela
autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com
prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança
consideradas necessárias.
Sobre a vistoria, a norma menciona que estarão isentos da inspeção veicular,
durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados
na categoria particular, com capacidade para até 7 passageiros, desde que
mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em
acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. Para os demais
veículos novos, o período será de 2 anos, desde que mantenham suas
características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com
danos de média ou grande monta.
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São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos
pelo CONTRAN:
 Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com

exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos
em que seja permitido viajar em pé;

 Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de
passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total
superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento
registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

 Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo
normas estabelecidas pelo CONTRAN;

 Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído,
segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN.
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 Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e
nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.

 Equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para o condutor e o
passageiro do banco dianteiro.

 Luzes de rodagem diurna.
Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a
via poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de
carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas
pelo CTB e pelo CONTRAN. A autorização não poderá exceder a doze meses, prazo
a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço
regular de transporte coletivo de passageiros.
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É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo:
• o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento,

salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados;
• aposição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou

pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na forma de
regulamentação do CONTRAN;

É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa
desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do para-brisa e da traseira
dos veículos, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito.
O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou
no monobloco, reproduzidos em outras partes. A gravação será realizada pelo
fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas
características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.
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Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.
Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas
corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os
veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam
competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de
forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a
ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual
estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre, na forma a ser regulamentada
pelo Contran.
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1.11. VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL

A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem,
em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado
internacional, reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e
acordos internacionais ratificados.
As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão
diretamente ao RENAVAM a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos.
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Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o
prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores
correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos
que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares,
independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a
questão. E se saírem, e forem flagrados tentando ingressar, novamente, ou já em
circulação no território nacional serão retidos até a regularização da situação.
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1.12. REGISTRO DE VEÍCULOS

Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em
meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e
com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as
condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.
Não se aplica ao veículo de uso bélico: registro, licenciamento e emplacamento.
Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo o órgão executivo de
trânsito consultará o cadastro do RENAVAM e exigirá do proprietário os seguintes
documentos:
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 nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente
expedido por autoridade competente;

 documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se tratar
de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições
consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de
seus integrantes.

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:
 for transferida a propriedade
 o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência
 for alterada qualquer característica do veículo
 houver mudança de categoria
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No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as
providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de
Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências
deverão ser imediatas.
No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o
proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o
novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características
originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:
• pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo

nacional;
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• pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física;
• pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica.
O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de
tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal
do domicílio ou residência de seus proprietários.
O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a
arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado, sem
ônus, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente ou
mediante convênio.
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1.13. LICENCIAMENTO

O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado,
vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à
escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações
estabelecidos pelo Contran.
No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício,
o licenciamento de origem.
O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.
É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual. O porte será
dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido
sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.
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No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o
novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da
expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito
Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência
de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências
até a data da comunicação.
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Agora, as informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores
para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de 1 ano, contado
da data de sua comunicação, deverão constar do Certificado de Licenciamento
Anual. Após a inclusão das informações no Certificado de Licenciamento Anual, o
veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às
campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de
veículos.
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1.14. CONDUÇÃO DE ESCOLARES

Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente
poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:
• registro como veículo de passageiros;
• inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de

segurança;
• pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de

largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de
carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser
invertidas;
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• equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
• lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior

dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;
• cintos de segurança em número igual à lotação;
• outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes
requisitos:
• ter idade superior a vinte e um anos;
• ser habilitado na categoria D;
• não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 últimos meses;
• ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.
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Os condutores dos veículos, para exercerem suas atividades, deverão apresentar,
previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente
aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a
cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou
autorização.
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1.15. CONDUÇÃO DE MOTO-FRETE

As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias –
moto-frete – somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou
entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:
• registro como veículo da categoria de aluguel;
• instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado

a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de
regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – Contran;

• instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do
Contran;

• inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.
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É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de
galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de
galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de side-car.
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1.16. HABILITAÇÃO

A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de
exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do
Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede
estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os
seguintes requisitos:
 ser penalmente imputável;
 saber ler e escrever;
 possuir Carteira de Identidade ou equivalente.
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Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte
gradação:
Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem
carro lateral;
Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A,
cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja
lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga,
cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;
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Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se
enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque,
semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais
de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.

O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor
destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de
terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na
via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. O trator de roda e os
equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser
conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B.
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Atenção pois aqui não tivemos mudanças, assim, para habilitar-se na categoria C,
o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter
cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações
médias, durante os últimos doze meses.
Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte
coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o
candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
• ser maior de vinte e um anos;
• estar habilitado:

-no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na
categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e

-no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na
categoria E;
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• não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses;
• ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática

veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão
executivo de trânsito, na seguinte ordem:
• de aptidão física e mental
• escrito, sobre legislação de trânsito
• de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN
• de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a

qual estiver habilitando-se
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O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou
domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte
periodicidade:
 a cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos;
 a cada 5 anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta)

anos e inferior a 70 (setenta) anos;
 a cada 3 anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta)

anos.
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Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de
doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos acima
poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador.
Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em
exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de
Habilitação. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de
substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de
direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos
das normas do Contran.
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NOVIDADES (LEI 14.071/20)
Além da realização do exame previsto acima, os condutores das categorias C, D e
E com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de
2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de
Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de para
obtenção da habilitação.
É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito
suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo,
nos termos das normas do Contran.
O resultado positivo no exame (toxicológico) acarretará a suspensão do direito de
dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão
à inclusão, no Renach, de resultado negativo em novo exame, e vedada a
aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.
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Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma
faixa amarela, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à
meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta. No veículo
eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse
fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, à meia altura, faixa branca
removível, de vinte centímetros de largura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor
preta.
A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e/ou digital, à escolha
do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do Contran,
atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia,
identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do
condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o
território nacional.
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O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da
fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o
condutor está habilitado.
Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento
da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados
no Renach com endereço na respectiva unidade da Federação.
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1.17. PENALIDADES e MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

A autoridade de trânsito, na esfera das competências no CTB e dentro de sua
circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:
• advertência por escrito;
• multa;
• suspensão do direito de dirigir;
• cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
• cassação da Permissão para Dirigir;
• Frequência obrigatória em curso de reciclagem.
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As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao
embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações
e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas.
O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor
do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo
próprio do cadastro do veículo no Renavam. O principal condutor será excluído do
Renavam:
 quando houver transferência de propriedade do veículo;
 mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo;
 a partir da indicação de outro principal condutor.
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No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade
de suspensão do direito de dirigir será imposta quando o infrator atingir o limite
de 40 pontos, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado
a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12
meses, atingir 30 pontos.
O processo de suspensão do direito de dirigir, por infração com suspensão, deverá
ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de
multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela
aplicação da multa.
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A cassação do documento de habilitação dar-se-á:
 quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;
 no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art.

162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;
 quando condenado judicialmente por delito de trânsito.

Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou
média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra
infração nos últimos 12 meses.
Art. 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), administrado pelo
órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores
que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no art. 259 deste
Código, nos últimos 12 (doze) meses, conforme regulamentação do Contran.
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§ 1º O RNPC deverá ser atualizado mensalmente.
§ 2º A abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial
cadastrado.
§ 3º Após a abertura do cadastro, a anotação de informação no RNPC independe
de autorização e de comunicação ao cadastrado.
§ 4º A exclusão do RNPC dar-se-á:
I - por solicitação do cadastrado;
II - quando for atribuída ao cadastrado pontuação por infração;
III - quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso;
IV - quando a Carteira Nacional de Habilitação do cadastrado estiver cassada ou
com validade vencida há mais de 30 (trinta) dias;
V - quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade.
§ 5º A consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos, nos termos da
regulamentação do Contran.
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§ 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar o
RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados,
na forma da legislação específica de cada ente da Federação.

A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências e dentro de
sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:
 retenção do veículo;
 remoção do veículo;
 recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;
 recolhimento da Permissão para Dirigir;
 recolhimento do Certificado de Registro;
 recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual;
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 transbordo do excesso de carga;
 realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;
 recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de

domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o
pagamento de multas e encargos devidos;

 realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de
primeiros socorros e de direção veicular.
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OBS: Existem outras Medidas Administrativas “soltas” pelo CTB. Por exemplo: art.
221 – apreensão de placas; art. 243 – recolhimentos das placas; art. 244
apreensão do veículo para regularização; art. 245 – remoção de mercadorias e art.
255 – remoção de bicicletas.
No caso de retenção, quando não for possível sanar a falha no local da infração, o
veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser
liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento
do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo,
assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 dias, para
regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na
mesma ocasião.
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1.18. PROCESSO ADMINISTRATIVO

Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração,
do qual constará:
 tipificação da infração;
 local, data e hora do cometimento da infração;
 caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros

elementos julgados necessários à sua identificação;
 o prontuário do condutor, sempre que possível;
 identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou

equipamento que comprovar a infração;
 assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do

cometimento da infração.
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A autoridade de trânsito, na esfera da competência no CTB e dentro de sua
circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade
cabível. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:
 se considerado inconsistente ou irregular;
 se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.
Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação
de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não
será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação.
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo
estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do
veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 dias, contado da data do
cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano

Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo acima será de
360 dias.
Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de
recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias
contados da data da notificação da penalidade. Na hipótese de notificação por
meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado
notificado trinta dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico.
O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na
notificação, por oitenta por cento do seu valor.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano
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Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme
regulamentação do Contran, e opte por não apresentar defesa prévia nem
recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento
da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento
da multa.
Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto no prazo de trinta dias contado
da publicação ou da notificação da decisão. O recurso será apreciado no prazo de
trinta dias:
• tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por

colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari, pelo Presidente
da Junta que apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta;

• tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual,
municipal ou do Distrito Federal, pelos CETRAN E CONTRANDIFE,
respectivamente.

Revisão PRF – Código de Trânsito

CTB - Prof. Alexandre Herculano

INFORMÁTICA
Prof. Rani Passos
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PROGRAMAS
MALICIOSOS

Informática - Prof.: Rani Passos

- VÍRUS

- Precisa ser executado para começar sua atuação no computador

- Ação de danificar arquivos e o funcionamento do computador.

- WORM

- Não necessita ser executado para infectar o computador

- Ação de se replicar, afetando o desempenho do computador.

- SPYWARE

- Programa espião que captura informações do usuário

- Digitadas no teclado - Keylogger

- Cliques do mouse - Screenlogger.

PROGRAMAS MALICIOSOS

Informática - Prof.: Rani Passos
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- TROJAN HORSE

- Funciona como transporte para outros Malwares.

- Se passa por um arquivo legítimo, sem despertar suspeitas.

- RANSOMWARE

- Malware que sequestra os dados do usuário.

- Bloqueia o acesso aos arquivos do computador

- Exige pagamento para liberar o acesso aos arquivos novamente.

PROGRAMAS MALICIOSOS

Informática - Prof.: Rani Passos

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

Informática - Prof.: Rani Passos
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VANTAGENS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

- Melhorar o desempenho nas atividades operacionais humanas;

- Aumentar a produtividade empresarial;

- Comunicação interna e externa mais rápidas;

- Melhora a integração entre setores;

- Acesso a mais informações em menor tempo;

- Melhora as tomadas de decisões.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Informática - Prof.: Rani Passos

DIGITALIZAÇÃO

- Transformar informação analógica para digital

- Converter:

- Sinais

- Sons

- Imagens

- Texto

- ...

- Transformar elementos físicos em bits

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Informática - Prof.: Rani Passos
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DIGITIZAÇÃO

- Não é necessariamente o processo de Transformação Digital

- É, basicamente, converter uma organização para funcionamento
online

- Transformar toda composição, procedimentos e estratégias do
negócio

- Não possui mais bases físicas

- Migrar completamente para plataforma online

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Informática - Prof.: Rani Passos

AUTOMAÇÃO

- Implantação de máquinas para realizar tarefas

- Computadores vão realizar tarefas humanas

- Completamente ou não

- Melhora o desempenho da atividade

- Diminui custos com mão de obra humana

- Diminui a possibilidade e falhas e erros

- Máquinas não possuem autonomia própria

- Precisa de supervisão humana

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Informática - Prof.: Rani Passos
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INTERNET DAS
COISAS

Informática - Prof.: Rani Passos

CONCEITOS

- Termo em Inglês Internet of Things – IoT

- São os objetos do dia a dia que estão conectados à internet

- Exemplos: eletrodoméstico, eletrônicos, carro, sensores...

- Permite controlar o dispositivo de qualquer lugar do mundo

- Long Range, Low Power...

- Basta conexão com a Internet

- Pode ser conexão cabeada ou wi-fi

INTERNET DAS COISAS

Informática - Prof.: Rani Passos



 

68

TIPOS DE CONEXÃO

WI-FI

BLUETOOTH

GPS

RFID

NFC

INTERNET DAS COISAS

Informática - Prof.: Rani Passos

BIG DATA

Informática - Prof.: Rani Passos
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CONCEITOS

- Termo que descreve o imenso volume de dados existente

- Relacionado aos dados de todo o mundo

- Não trata apenas de uma banco de dados local

- Os dados seguem diversas estruturas, formatos e tamanhos

- Os dados são provenientes de diferentes fontes

- Exemplo: Televisão, Rádio, Internet, Banco de Dados local...

- Também está relacionado ao gerenciamento desses dados

- As tecnologias para processar e tratar esses dados QST

BIG DATA

Informática - Prof.: Rani Passos

TIPOS DE DADOS

DADOS ESTRUTURADOS

- Dados que possuem padrões regras e formatos:

- Para criação, utilização, exibição e armazenamento

DADOS NÃO ESTRUTURADOS

- Dados que não seguem padrões, formatos, regras...

- São arquivos de diversas estruturas

- Textos diversos, sites, relatórios, documentos, e-mails...

- Arquivos de áudio, vídeos, fotos, PDF...

BIG DATA

Informática - Prof.: Rani Passos
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PREMISSAS

- São os 5 V’s da BIG DATA

VOLUME

VELOCIDADE

VARIEDADE

VALOR

VERACIDADE

BIG DATA

Informática - Prof.: Rani Passos

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Informática - Prof.: Rani Passos
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CONCEITOS

- Representada pela siglas IA ou Inteligência Computacional

- Está presente em diversos campos de atuação

- Não apenas a tecnologia

- Estudar como o computador realizará tarefas de humanos

- O propósito é sistematizar as tarefas intelectuais

- É a busca para:

- Criar sistemas para pensar e agir como humanos;

- Criar sistemas que pensam e agem racionalmente.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Informática - Prof.: Rani Passos

CONCEITOS

- Em Inglês Machine Learning

- É um ramo da inteligência artificial

- Método de análise de dados feitos por máquinas

- Identifica novos padrões, novas regras e tomam decisões

- Os sistemas aprendem com os dados/informações filtradas

- Pode ser supervisionado por humanos ou não

APRENDIZADO DE MÁQUINA

Informática - Prof.: Rani Passos
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NAVEGADORES DE
INTERNET

Informática - Prof.: Rani Passos

AÇÃO GOOGLE CHROME MOZILLA FIREFOX
ABRIR NOVA ABA CTRL+T CTRL+T

ABRIR NOVA JANELA CTRL+N CTRL+N

REABRIR ÚLTIMA ABA FECHADA CTRL+SHIFT+T CTRL+SHIFT+T (ANÔNIMO)

ABRIR NAVEGAÇÃO ANÔNIMA CTRL+SHIFT+N CTRL+SHIFT+P

PESQUISAR CONTEÚDO NA PÁGINA CTRL+F | CTRL+G CTRL+F | CTRL+G | /

SELECIONAR BARRA DE ENDEREÇOS CTRL+L | F6 | ALT+D CTRL+L | F6 | ALT+D

ATUALIZAR PÁGINA F5 | CTRL + R F5 | CTRL + R

ATUALIZAR PÁGINA E CACHE CTRL+SHIFT+R | CTRL+F5 CTRL+SHIFT+R | CTRL+F5

FECHA A GUIA CTRL+W | CTRL+F4 CTRL+W | CTRL+F4

FECHAR O APLICATIVO ALT+F4 ALT+F4

ABRIR HISTÓRICO CTRL+H CTRL+H

ABRIR DOWNLOADS CTRL+J CTRL+J

ADICIONAR AOS FAVORITOS CTRL+D CTRL+D

SELECIONAR TODO CONTEÚDO CTRL+A CTRL+A

SALVAR PAGINA EM FORMATO HTML CTRL+S CTRL+S

ALTERNAR AS GUIAS (ENTRE 1 E 9) CTRL+1...2...3...4...5... CTRL+1...2...3...4...5...

VOLTAR E AVANÇAR PÁGINAS ALT+← | ALT+→ (BACKSPACE) ALT+← | ALT+→

NAVEGADORES DE INTERNET – ATALHOS

Informática - Prof.: Rani Passos
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CORREIO
ELETRÔNICO

Informática - Prof.: Rani Passos

CORREIO ELETRÔNICO

Informática - Prof.: Rani Passos
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CLOUD COMPUTING

Informática - Prof.: Rani Passos

TIPOS DE SERVIÇO

- SAAS: espaço para armazenamento e programas em nuvem.

- PAAS: plataforma para desenvolvimento de software

- IAAS: serviço completo de infraestrutura computacional

CLOUD COMPUTING

Informática - Prof.: Rani Passos
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TIPOS DE IMPLEMENTAÇÃO

- Cloud privada: computação em nuvem onde são dedicados servidores
para uma organização, dedicação exclusiva do serviço.

- Cloud pública: computação em nuvem convencional, onde são
contratado serviços em nuvem.

- Cloud comunitária: sistemas onde várias empresas se unem para criar
uma infraestrutura em nuvem.

- Cloud hibrida: serviço em cloud privada e publica ao mesmo tempo.

CLOUD COMPUTING

Informática - Prof.: Rani Passos

FÍSICA
Prof. Vinícius Silva
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Cinemática Escalar e Vetorial

Física - Prof. Vinícius Silva

01. (COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE BAURU (SP) CESPE (CEBRASPE) 2004)
Considere a situação em que a distância entre duas cidades seja de 240 km e
um motorista deva ir de uma dessas cidades até a outra em exatamente 4
horas. Julgue o item abaixo, relativos a essa situação.

Se, nas primeiras duas horas, o motorista dirigir à velocidade constante de 90
km/h, então, no restante da viagem, ele deverá dirigir à velocidade média de
30 km/h.

Certo.
Errado.

Cinemática Escalar e Vetorial

Física - Prof. Vinícius Silva

02. (COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE CESPE (CEBRASPE) 2003)
Um automóvel que viajava a 90 km/h estava a 52 m de uma barreira quando o
motorista, percebendo o perigo, acionou os freios, que travaram
instantaneamente as rodas. Quatro segundos depois, o carro se chocou com a
barreira, após ter desenvolvido um movimento retilíneo uniformemente
variado. Com relação a essa situação, julgue o item a seguir.

O carro colidiu com a barreira com uma velocidade superior a 5 km/h.

Certo.
Errado.
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Cinemática Escalar e Vetorial

Física - Prof. Vinícius Silva

03. (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO CESPE (CEBRASPE)
2007) Considere que o deslocamento de um barco seja ser descrito em um
sistema de coordenadas cartesianas xOy, em que x e y são dados em metros. No
início do deslocamento, no instante t₀ = 0, barco estava localizado no ponto P₁ =
(200, 400), 8 minutos mais tarde, em t₁ = 8, a sua localização correspondia ao
ponto P₂ (220, 340). Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

As componentes da velocidade média do barco nas direções Ox e Oy, no
intervalo 𝚫t = t₁ - t₀ = 8 minutos, são maiores que 0,4 m/s e 0,18 m/s,
respectivamente.

Certo.
Errado.

Dicas - Cinemática Escalar e Vetorial

Física - Prof. Vinícius Silva
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Dinâmica (Leis de Newton e suas aplicações)

Física - Prof. Vinícius Silva

04. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO CESPE (CEBRASPE) 2006

Dinâmica (Leis de Newton e suas aplicações)

Física - Prof. Vinícius Silva

Uma jovem com altura h = 1,7 m e 50 kg salta de bungee-jump a uma altura de
45,0 m acima do nível do rio, como mostra a figura acima. No estado relaxado, a
corda do bungee-jump tem um comprimento L = 25,0 m. Assumindo que a
aceleração da gravidade g = 10 m/s², que a corda é elástica, de massa desprezível
e obedece a lei de Hooke, com constante de mola igual a k = 100 N/m, assinale a
opção correspondente ao valor aproximado, em newtons, do módulo da força
resultante sobre a jovem no ponto mais baixo de sua trajetória.
A. 850
B. 980
C. 1.100
D. 1.330
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Dinâmica (Leis de Newton e suas aplicações)

Física - Prof. Vinícius Silva

Dinâmica (Trabalho, Energia Mecânica e sua
Conservação)

Física - Prof. Vinícius Silva

05. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAZONAS CESPE (CEBRASPE) 2011
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Dinâmica (Trabalho, Energia Mecânica e sua
Conservação)

Física - Prof. Vinícius Silva

A figura acima ilustra uma pista simplificada de uma montanha-russa, brinquedo
encontrado em parques de diversões, composta de um trilho curvado com
um looping, apoiada sobre um plano horizontal.

Considerando que um pequeno bloco, de 100 g de massa, pode deslizar sobre o
trilho ilustrado na figura acima, com atrito desprezível, e que o módulo da
aceleração da gravidade local seja dado por 10 m/s², julgue o próximo item.

Para que o bloco se mantenha sobre a trajetória definida pelo trilho, a menor
velocidade atingida por ele ao passar pelo ponto E será superior a 3 m/s.

Dinâmica (Trabalho, Energia Mecânica e sua
Conservação)

Física - Prof. Vinícius Silva
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Dinâmica (Impulso, quantidade de
movimento e colisões)

Física - Prof. Vinícius Silva

06. (VINÍCIUS SILVA)

Um veículo A, de uma tonelada, transitando em uma via coletora, colidiu
inelasticamente com o veículo B, de duas toneladas de massa, e o conjunto foi
arrastado pela via deixando uma marca de 2,5m no pavimento. Considerando
que o coeficiente de atrito entre os pneus de ambos os veículos e a via vale 0,5
e que a gravidade no local seja igual a 10m/s². Julgue os itens a seguir.

Dinâmica (Impulso, quantidade de
movimento e colisões)

Física - Prof. Vinícius Silva

1. Ocorre perda máxima de energia durante a colisão.
2. A velocidade do conjunto após a colisão é maior que a velocidade do
veículo A.
3. O veículo A desenvolvia uma velocidade dentro do limite de velocidade
máximo permitido para a via (de acordo com o CTB).
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Dinâmica (Impulso, quantidade de
movimento e colisões)

Física - Prof. Vinícius Silva

LÍNGUA ESTRANGEIRA
(INGLÊS)
Prof. Roberto Witte
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Inglês - Prof. Roberto Witte

Iniciando a Prova

Siga essa sequência:

1. Ler o título do texto (Não ler o texto)

2. Palavras em negrito / grifadas / lacunas / números

/ siglas / nomes próprios etc

3. Questões “Mamão com açúcar”

4. Questões não tão FDP

5. Questões FDP

Conhecendo o modo com a banca elabora as
questões, é possível responder questões sem conhecer o

conteúdo do texto.

BLIND ANSWERS (Respostas às Cegas)

Inglês - Prof. Roberto Witte
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BLIND ANSWERS (Respostas às Cegas)

1. No texto, comprehensive significa...

(A) fácil de implementar.
(B) inteligível.
(C) abrangente.
(D) bem estruturado.
(E) colaborativo.

Inglês - Prof. Roberto Witte

BLIND ANSWERS (Respostas às Cegas)

2. Finland and Denmark are described “cutting-edge economies”,
which means they are considered…

a) unconventional and revolutionary.
b) extremely modern and advanced.
c) wealthy, but outdated.
d) rather traditional and conservative.
e) affluent and traditional.

Inglês - Prof. Roberto Witte
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BLIND ANSWERS (Respostas às Cegas)

3. The underlined expression in “as well as individual members” (L.
7) marks an:

a) opposition;
b) evaluation;
c) anticipation;
d) exclusion;
e) addition.

Inglês - Prof. Roberto Witte

BLIND ANSWERS (Respostas às Cegas)

4. The length of the pluriannual plan of the federal government…

a) will be determined.
b) was extended.
c) is not clear.
d) is clearly set.
e) is yet to be defined.

Inglês - Prof. Roberto Witte
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BLIND ANSWERS (Respostas às Cegas)

5. In the Text 1, the words “daily” (line 6) and “currently” (line 22)
could be replaced with, respectively:

a. “seldom” and “actually”.
b. “frequently” and “now”.
c. “in daytime” and “today”.
d. “habitually” and “generally”.
e. “every day” and “presently”.

Inglês - Prof. Roberto Witte

BLIND ANSWERS (Respostas às Cegas)

6. According to the text, the ministry of external relations…

a) does not support the Pluriannual Plan.
b) should have supported the Pluriannual Plan.
c) plays a major role in the Pluriannual Plan.
d) devised the concept of the FTAA.
e) might not participate in the Pluriannual Plan.

Inglês - Prof. Roberto Witte
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LÍNGUA ESTRANGEIRA
(ESPANHOL)
Prof. Adinoél Dyno

El Derecho Constitucional o Derecho Político es una rama
del Derecho Público dedicada al estudio de los preceptos
fundamentales (principios, conceptos y leyes) que
determinan la existencia y funcionamiento de un Estado
nacional, normalmente establecido en el contenido de
una Constitución Nacional o Carta Magna.

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno
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El Derecho Constitucional o Derecho Político es una rama
del Derecho Público dedicada al estudio de los preceptos
fundamentales (principios, conceptos y leyes) que
determinan la existencia y funcionamiento de un Estado
nacional, normalmente establecido en el contenido de
una Constitución Nacional o Carta Magna.

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno

El Derecho Constitucional o Derecho Político es una rama
del Derecho Público dedicada al estudio de los preceptos
fundamentales (principios, conceptos y leyes) que
determinan la existencia y funcionamiento de un Estado
nacional, normalmente establecido en el contenido de
una Constitución Nacional o Carta Magna.

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno
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Espanhol - Prof. Adinoél Dyno

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno
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Espanhol - Prof. Adinoél Dyno

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno



 

91

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno
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Preposiciones

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno
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Espanhol - Prof. Adinoél Dyno

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno
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Espanhol - Prof. Adinoél Dyno

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno
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Espanhol - Prof. Adinoél Dyno

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno
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Espanhol - Prof. Adinoél Dyno

Espanhol - Prof. Adinoél Dyno
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Espanhol - Prof. Adinoél Dyno

RACIOCÍNIO LÓGICO
MATEMÁTICO
Prof. Brunno Lima
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MÉDIA ARITMÉTICA dos 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 é o quociente entre a
soma desses valores e o seu número total n. Indica-se por 𝑥, é dada
por:

𝑥 =
𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + ⋯ + 𝑥

𝑛

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES

RLM - Prof.: Brunno Lima

Uma aplicação financeira rendeu, em três meses: R$ 58,50, R$ 61,10 e
R$ 57,10, respectivamente. O rendimento médio, em reais, em cada
um desses meses foi:

𝑥 =
58,50 + 61,10 + 57,10

3
= 58,90

EXEMPLO:

RLM - Prof.: Brunno Lima
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MODA (Mo) de uma amostra, cujas frequências dos elementos não
são todas iguais, é todo elemento de maior frequência possível.

MODA:

RLM - Prof.: Brunno Lima

a) Considerando as estaturas, em centímetros, de cinco pessoas: 175, 180, 180,
170 e 168, observamos que a moda dessa amostra é Mo = 180 cm.

b) As idades de oito alunos, em anos são: 16, 15, 16, 17, 18, 18, 19 e 14. Essa
amostra tem duas modas: Mo = 16 anos e M´o = 18 anos.

c) As quantidades, em mililitros, constatadas em cinco latas de óleo foram: 900,
908, 895, 905 e 910. Essa amostra não tem moda.

EXEMPLOS:

RLM - Prof.: Brunno Lima
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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.

MEDIANA:

RLM - Prof.: Brunno Lima

Obter a mediana da amostra dos salários de cinco pessoas: R$ 850,00;
R$ 980,00; R$ 720,00; R$ 640,00 e R$ 1200,00

640 – 720 – 850 – 980 – 1200

EXEMPLOS:

RLM - Prof.: Brunno Lima
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Obter a mediana da amostra das massas, em quilogramas, de seis
pessoas: 58, 62, 56, 72, 70 e 58.

56 – 58 – 58 – 62 – 70 – 72

EXEMPLOS:

RLM - Prof.: Brunno Lima

VARIÂNCIA (𝜎 ) de uma amostra de números 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ,..., 𝑥 , de
média aritmética �̅�, é o número dado por:

𝜎 = 𝑉 =
(𝑥 −�̅�) + (𝑥 −�̅�) + (𝑥 −�̅�) + ⋯ + (𝑥 −�̅�)

𝑛
=

∑ (𝑥 −�̅�)

𝑛

MEDIDAS DE DISPERSÃO:

RLM - Prof.: Brunno Lima
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𝜎 = 𝑉 =
∑ 𝑥

𝑛
− �̅�

OUTRA FÓRMULA DE CÁLCULO:

RLM - Prof.: Brunno Lima

DESVIO PADRÃO (𝜎) de uma amostra é definido como a raiz
quadrada da variância.

𝜎 = 𝑆 = 𝑉

RLM - Prof.: Brunno Lima
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Dois torneiros, Paulo e João, concorrendo a uma vaga em uma
metalúrgica, submeteram-se ao seguinte teste de precisão: cada um
deles construiu quatro rodas de ferro, que deveriam ter 5 cm de
diâmetro. A tabela abaixo descreve o desempenho de cada um.

EXEMPLO:

RLM - Prof.: Brunno Lima

Variância:

𝜎 ( ) =
(0,2) +(0,2)

4
=

0,04 + 0,04

4
=

0,08

4
= 0,02

𝜎 ( ã ) =
(0,3) +(0,3)

4
=

0,09 + 0,09

4
=

0,18

4
= 0,045

Como 𝜎 ( ) < 𝜎 ( ã ) , concluímos que Paulo teve um
desempenho mais regular e, portanto, merece a vaga.

RLM - Prof.: Brunno Lima
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Analogamente, pode-se chegar à mesma conclusão por meio do
desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância.

𝜎 = 0,02 ≅ 0,141

𝜎 ã = 0,045 ≅ 0,212

Como 𝜎 < 𝜎 ã , concluímos que Paulo teve um
desempenho mais regular e, portanto, merece a vaga.

RLM - Prof.: Brunno Lima

Uma maneira bastante difundida de acompanhar a evolução da
covid-19 em uma localidade é a média móvel de casos dos últimos
7 dias no n-ésimo dia (MVn). Por definição, no n-ésimo dia, para n
= 7, 8, 9, 10 e 11, tem-se 𝑀𝑉𝑛 = ∑ 𝐶 /7, em que 𝐶 é o
número de novos casos de determinada região no n-ésimo dia.

A tabela seguinte apresenta dados sobre o número de novos casos
de covid-19 em dois bairros (A e B) de uma mesma cidade, no
transcorrer de 11 dias.

(CEBRASPE / SEED – PR / 2021)

RLM - Prof.: Brunno Lima
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A média móvel de casos dos últimos 7 dias no dia 8 do bairro A é a
média aritmética entre os casos ocorridos nesse bairro nos dias 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8, e assim por diante.

RLM - Prof.: Brunno Lima

ADAPTAÇÃO:

Para saber a tendência, é preciso calcular a variação percentual das
médias móveis em um intervalo de 14 dias. Por exemplo, a média
móvel do dia 14 será comparada com a média móvel do dia 1º.

Se este percentual for de até 15%, é considerado estável. Se for
acima de 15% positivos, está em crescimento. Se for mais de 15%
negativos, está em queda.

RLM - Prof.: Brunno Lima
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QUAL A MÉDIA MÓVEL DA CIDADE A NO DIA 8?

Suponha que no dia 22 a média móvel seja de:

(A) 15

(B) 8

(C) 11

RLM - Prof.: Brunno Lima

FUNÇÃO DO 2º GRAU

RLM - Prof.: Brunno Lima
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É a função f: R → R definida por 𝑦 = 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐,
com 𝑎 ≠ 0.

(A) 𝑦 = 10 − 2𝑥 + 𝑥 ( )
a = b = c =

(B) 𝑀 𝑟 = − − 𝑟 ( )

a = b = c =

DEFINIÇÃO:

RLM - Prof.: Brunno Lima

É uma parábola

Exemplo:

CONCAVIDADE

• Para cima: se a > 0
• Para baixo: se a < 0

GRÁFICO DA FUNÇÃO DO 2º GRAU

RLM - Prof.: Brunno Lima
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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
e 𝒚𝒗 = −

∆

𝟒𝒂

VÉRTICE DA FUNÇÃO DO 2º GRAU

RLM - Prof.: Brunno Lima

Determine o sinal dos coeficientes a, b e c da função quadrática
representada abaixo.

SINAL DOS COEFICIENTES a, b e c

RLM - Prof.: Brunno Lima
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COMBINAÇÕES SIMPLES

RLM - Prof.: Brunno Lima

𝐶 , =

𝐶 , =

COMBINAÇÕES SIMPLES

RLM - Prof.: Brunno Lima
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Fórmula para cálculo: 𝐶 , =
!

!( )!

Notação: 𝐶 , =
𝑛
𝑝

COMBINAÇÕES SIMPLES

RLM - Prof.: Brunno Lima

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

• Número de partidas de um campeonato com “n” equipes (em
cada turno). (𝐶 , )

• Número de cumprimentos em um evento com “n” pessoas. (𝐶 , )
• Número de jogos possíveis na Mega-Sena.

CASOS CLÁSSICOS ENVOLVENDO
COMBINAÇÕES SIMPLES:

RLM - Prof.: Brunno Lima
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(CESPE) Caso o comando local disponha de 12 policiais e 4 deles
devam estar de plantão a cada dia, então, nesse caso, haverá mais
de 500 maneiras distintas de se escolher a equipe que trabalhará no
primeiro dia.

( ) CERTO ( ) ERRADO

EXEMPLO:

RLM - Prof.: Brunno Lima

A questão é de combinação simples, pois:

• Os elementos são distintos (4 policiais diferentes serão
selecionados para o plantão).

• Não usamos todos os elementos (ao todo são 12 policiais, mas
apenas 4 serão escolhidos).

• A ordem dos elementos NÃO É IMPORTANTE (se ficarem de
plantão os policiais A, B, C e D ou se ficarem de plantão os policiais
D, A, B e C os grupos formados serão os mesmos
independentemente da ordem de escolha dos elementos).

RLM - Prof.: Brunno Lima



 

112

ERRADO

GABARITO:

RLM - Prof.: Brunno Lima

OPERAÇÕES COM
CONJUNTOS

RLM - Prof.: Brunno Lima
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250 pessoas foram entrevistadas. Qual o valor de x?

RLM - Prof.: Brunno Lima

200 pessoas entrevistadas.

A: 92

B: 94

C: 110

A e B: 38

A e C: 42

B e C: 60

A, B e C: ?

Nenhuma: 26

RLM - Prof.: Brunno Lima
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PA x PG

RLM - Prof.: Brunno Lima

Somamos (ou subtraímos) valores
constantes
Exemplos:
a) (2, 5, 8, 11, 14, ...)
PA de r = 3

b) (500, 400, 300, 200, 100, ...)
PA de r = −100

c) (10, 10, 10, 10, 10, ...)
PA de r = 0

PROG. ARITMÉTICA PROG. GEOMÉTRICA

Multiplicamos sempre valores
constantes
Exemplos:
a) (2, 4, 8, 16, 32, ...)
PG de q = 2
b) (-1, -3, -9,-27, ...)
PG de q = 3

c) (20, -40, 80, -160, 320, ...)
PG de q = -20
d) (10, 10, 10, 10, 10, ...)
PG de q = 1

RLM - Prof.: Brunno Lima
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• r > 0 (crescente)

• r = 0 (constante)

• r < 0 (descrescente)

PROG. ARITMÉTICA PROG. GEOMÉTRICA

Atenção!

• q < 0 – PG oscilante

RLM - Prof.: Brunno Lima

Termo geral:
𝑎 = 𝑎 + 𝑛 − 1 𝑟

Exemplos:
𝑎 = 𝑎 + 7𝑟

𝑎 = 𝑎 + 89𝑟

Atenção:
𝑎 = 𝑎 + 5𝑟

𝑎 = 𝑎 + 3𝑟

𝑎 = 𝑎 + 𝑟

PROG. ARITMÉTICA PROG. GEOMÉTRICA

Termo geral:
𝑎 = 𝑎 𝑞

Exemplos:
𝑎 = 𝑎 𝑞

𝑎 = 𝑎 𝑞

Atenção:
𝑎 = 𝑎 𝑞

𝑎 = 𝑎 𝑞

𝑎 = 𝑎 𝑞

RLM - Prof.: Brunno Lima
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𝑎, 𝑏, 𝑐 em PA ⇒ 𝑏 =

Dados três números consecutivos de
uma progressão aritmética, o termo
do meio é a média aritmética dos
outros dois.

PROG. ARITMÉTICA PROG. GEOMÉTRICA

𝑎, 𝑏, 𝑐 em PG ⇒ 𝑏 = 𝑎 𝑐 ⇒ 𝑏 = 𝑎. 𝑐

Dados três números consecutivos de
uma progressão geométrica, o termo
do meio é a média geométrica dos
outros dois.

RLM - Prof.: Brunno Lima

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓 em PA

Em toda PA a soma dos extremos é
igual à soma dos termos equidistantes.

PROG. ARITMÉTICA PROG. GEOMÉTRICA

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓 em PG
𝑎 𝑓 = 𝑏 𝑒 = 𝑐 𝑑

Em toda PG o produto dos extremos é
igual ao produto dos termos
equidistantes.

RLM - Prof.: Brunno Lima
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Soma dos termos de uma PA

𝑆 =
𝑎 + 𝑎 𝑛

2

𝑎 = primeiro termo
𝑎 = último termo (lembre-se: caso
não tenhamos p último termo,
podemos tentar obtê-lo a partir da
fórmula do termo geral.
𝑛 = número de termos

PROG. ARITMÉTICA PROG. GEOMÉTRICA

Soma dos termos de uma PG FINITA

𝑆 =
𝑎 𝑞 − 1

𝑞 − 1

𝑎 = primeiro termo
𝑞 = razão da PG
𝑛 = número de termos

RLM - Prof.: Brunno Lima

Soma dos termos de uma PA INFINITA

NÃO EXISTE!!!

PROG. ARITMÉTICA PROG. GEOMÉTRICA
Soma dos termos de uma PG INFINITA

𝑆 =
𝑎

1 − 𝑞

desde que −1 < 𝑞 < 1

RLM - Prof.: Brunno Lima
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LÍNGUA PORTUGUESA
Profª. Janaina Arruda

A qualidade do ambiente urbano torna-se, cada vez mais, uma destacada fonte de
cobrança da população sobre seus governantes. Repleta de problemas nessa área, a cidade
(4) de São Paulo experimenta, nos últimos anos, uma notável mudança de comportamento
das autoridades municipais, que passam a incorporar o tema em suas prioridades de gestão.
7 Depois de ter implementado uma reforma nos passeios públicos da avenida Paulista, a
prefeitura, agora, promove uma blitz com o fito de acabar com as diversas (10) formas de
invasão da calçada naquela via. Rampas de garagem, escadarias e jardins se apropriam, sem
mais, de um espaço reservado ao pedestre.
13 Construções e usos de interesse particular desrespeitam sistematicamente os códigos
de obra e as leis de ocupação do solo. Invadem o espaço público, e o (16) resultado é uma
cidade de edificação monstruosa e hostil ao transeunte.

É preciso, portanto, que o espírito da blitz na (19) avenida Paulista seja estendido para
toda a cidade. O DNA Paulistano, série de pesquisas realizadas, no ano passado, pelo
Datafolha, revelou fatias surpreendentemente elevadas (22) de pessoas que, nas diversas
regiões da cidade, costumam caminhar até o trabalho.

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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No Bom Retiro, por exemplo, 64% dos moradores (25) vão a pé de casa até o emprego.
Mas basta percorrer essa e outras áreas do centro — onde, compreensivelmente, mais se
caminha — para notar o estado precário das calçadas e as (28) constantes irregularidades.

O transtorno que esse problema representa no cotidiano dos cidadãos — que se torna
dramático no caso de 31 idosos e deficientes físicos — requer uma resposta abrangente e
firme da prefeitura.

Folha de S.Paulo. Editorial, 8/1/2009 (com adaptações)

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

1 - O emprego do pronome “se” (R.1) indica que a oração em que o verbo
está inserido tem sujeito indeterminado.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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2 - A expressão “nessa área” (R.3) é um elemento de coesão textual que
retoma o antecedente “qualidade do ambiente urbano” (R.1).

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

3 - O emprego de vírgula após “autoridades municipais” (R.5) justifica-se porque
antecede oração subordinada adjetiva explicativa.

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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4 - No processo de coesão textual, a expressão “naquela via” (R.10) funciona
como elemento coesivo que retoma o antecedente “passeios públicos” (R.8).

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

5 - A forma verbal “Invadem” (R.15) está no plural porque concorda com
“códigos de obra” (R.14).

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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6 - A palavra “portanto” (R.18) estabelece relação de condição entre
segmentos do texto.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

7 - Na linha 22, as vírgulas após as palavras “que” e “cidade” foram
empregadas para se isolar adjunto adverbial de lugar deslocado.

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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8 - A substituição de travessões por vírgulas, nas linhas 26 e 27, manteria a
correção gramatical do período e suas informações originais.

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

1 Com um alto grau de urbanização, o Brasil já apresenta cerca de 80% da população nas
cidades, mas, como advertem estudiosos do assunto, o país ainda tem (4) muito a aprender
sobre crescimento e planejamento urbanos.
Os problemas decorrentes dessa falta de experiência estão cada vez mais presentes, e a
maioria deles é facilmente (7) detectável, do trânsito caótico à poluição sonora ou do ar. A
propósito da poluição do ar, sabendo-se que ela afeta não apenas quem o respira, não
chegam a surpreender (10) descobertas e constatações recentes.

A poluição do ar aumenta em 50% o risco de morte de recém-nascidos em cidades
como São Paulo, conforme (13) análise dos dados de 214 mil crianças nascidas na capital
paulista.

A exposição das gestantes à poluição, em especial (16) nos três primeiros meses de
gestação, leva à diminuição do peso dos bebês ao nascer, um dos principais determinantes
da saúde infantil. As consequências mais imediatas — e (19) moderadas — de encher os
pulmões todos os dias com o ar das metrópoles são logo sentidas: entupimento das vias
aéreas, mal-estar, crises de asma, irritação dos olhos.

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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Há, (22) porém, outras mais graves, que se instalam lentamente no organismo, como o
aumento da pressão arterial e a ocorrência de paradas cardíacas. Estas podem passar (25)
despercebidas, já que nem sempre apresentam uma relação tão clara e direta com o fator
ambiental. De imediato, existe o alerta: onde morar em metrópoles? É melhor optar por
uma (28) casa ou um apartamento o mais distante possível — a dois quarteirões, no mínimo
— das ruas e avenidas mais
movimentadas. Os poluentes emitidos pelo motor de (31) automóveis, ônibus e caminhões
geralmente se espalham por um raio de até 150 metros a partir do ponto em que são
lançados e transformam as grandes avenidas em imensas (34) chaminés que despejam sobre
a cidade toneladas de partículas e gases tóxicos. O poluente associado à maior probabilidade
de morte dos fetos é o monóxido de carbono (37) (CO), um gás sem cor nem cheiro que
resulta da queima incompleta dos combustíveis. Como se vê, a qualidade do ar é questão
que merece atenção urgente dos administradores (40) públicos.

Gazeta do Povo (PR), 8/1/2009 (com adaptações)

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

9 - preposição “Com”, que inicia o texto, confere ao período a noção de
oposição.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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10 - A substituição de “cerca de” (R.2) por acerca de manteria a correção
gramatical do período.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

11 - Em “muito a aprender” (R.4), “a” é preposição.

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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12 - Em “quem o respira” (R.9), “o” é pronome que exerce a função coesiva de
retomar o termo nominal antecedente “ar” (R.8).

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

13 - Na linha 15, o emprego de sinal indicativo de crase em “à poluição” deve-
se à regência da palavra “exposição”, que exige preposição, e à presença de
artigo definido feminino no singular.

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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14 - O emprego de dois-pontos após “sentidas” (R.20) é necessário porque o
segmento de texto que imediatamente segue esse sinal de pontuação é uma
citação.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

15 - Na linha 21, as vírgulas utilizadas no interior do período que termina na
palavra “olhos” têm a função de separar elementos de mesma função
gramatical componentes de uma enumeração.

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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16 - A locução “já que” (R.25) estabelece uma relação de comparação no
período.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

17 - A forma verbal “apresentam” (R.25) está flexionada no plural porque se
refere aos elementos da cadeia coesiva formada por “consequências” (R.18),
“outras mais graves” (R.22) e “Estas” (R.24).

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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18 - Manteria a correção gramatical e o sentido do texto a inserção de há dois
quarteirões no lugar de “a dois quarteirões” (R.28-29).

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

19 - A substituição de “em que” (R.32) por ao qual mantém a correção
gramatical do período e a informação original do período.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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20 - A oração “que despejam sobre a cidade toneladas de partículas e gases
tóxicos” (R.34-35) restringe o sentido da palavra “chaminés” (R.34).

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

21 - O trecho “um gás sem cor nem cheiro que resulta da queima incompleta
dos combustíveis” (R.37-38) exerce a função de aposto.

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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1 A natureza jamais vai deixar de nos surpreender. As teorias científicas de hoje, das
quais somos justamente orgulhosos, serão consideradas brincadeira de criança por (4)
futuras gerações de cientistas. Nossos modelos de hoje certamente serão pobres
aproximações para os modelos do futuro. No entanto, o trabalho dos cientistas do futuro
seria (7) impossível sem o nosso, assim como o nosso teria sido impossível sem o trabalho de
Kepler, Galileu ou Newton.
Teorias científicas jamais serão a verdade final: elas irão (10) sempre evoluir e mudar,
tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes, sem chegar nunca a um estado
final de perfeição. Novos fenômenos estranhos, inesperados e (13) imprevisíveis irão sempre
desafiar nossa imaginação. Assim como nossos antepassados, estaremos sempre buscando
compreender o novo. E, a cada passo dessa busca sem fim, (16) compreenderemos um
pouco mais sobre nós mesmos e sobre o mundo a nossa volta.

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa (19) aventura, todos podemos
compartilhar o êxtase que surge a cada nova descoberta; se não por intermédio de nossas
próprias atividades de pesquisa, ao menos ao estudarmos as ideias (22) daqueles que
expandiram e expandem as fronteiras do conhecimento com sua criatividade e coragem
intelectual.
Nesse sentido, você, eu, Heráclito, Copérnico e Einstein somos (25) todos parceiros da
mesma dança, todos dançamos com o Universo. É a persistência do mistério que nos inspira
a criar.

Marcelo Gleiser. A dança do universo: dos mitos de criação ao Big-Bang.
São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 384-5 (com adaptações).

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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22 - Da afirmação “Nossos modelos de hoje certamente serão pobres
aproximações para os modelos do futuro” (R. 4 a 6) deduz-se que os modelos
científicos de antigamente têm pouca importância para os estudos atuais.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

23 - Dada a sequência lógica do texto, é correto afirmar que os trechos “Novos
fenômenos estranhos, inesperados e imprevisíveis irão sempre desafiar nossa
imaginação” (R. 12 e 13) e “E, a cada passo dessa busca sem fim,
compreenderemos um pouco mais sobre nós mesmos e sobre o mundo a
nossa volta” (R. 15 a 17) são usados como argumentos para reforçar a ideia do
primeiro período do texto.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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24 - Para conferir um tom menos categórico ao trecho “Teorias científicas
jamais serão a verdade final” (R.9), poderia utilizar-se a expressão em tempo
nenhum no lugar de “jamais”.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

25 - No último parágrafo, o autor inclui a si mesmo, junto com Kepler, Galileu,
Newton, Heráclito, Copérnico e Einstein, entre os cientistas que expandiram
as fronteiras do conhecimento.

GABARITO: ERRADO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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26 - Para o autor, compreender o novo implica conhecer mais o ser humano e
a natureza que o rodeia.

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda

27 - Conclui-se do texto que as teorias científicas sempre contribuem para a
evolução, mas nem sempre permitem apresentar dados precisos, uma vez que
a natureza está em constante estado de transformação.

GABARITO: CERTO

REVISÃO PRF

Português - Prof. Profa. Janaina Arruda
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DIREITO PENAL
Prof. Renan Araujo

Lei penal no tempo e no espaço

 Tempo e lugar do crime

 Retroatividade da lei penal benéfica

 Súmula 711 do STF
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(CESPE / 2021 / TCDF / PROCURADOR)

A novatio legis in mellius se aplica aos fatos anteriores já decididos
por sentença condenatória transitada em julgado, sem violar a
proteção constitucional à coisa julgada.

(CESPE / 2018 / PF)

Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de
um veículo, um traficante disparou um tiro contra agente policial federal que
estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros agentes
prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local
e levaram o colega ferido ao hospital da região.

Nessa situação hipotética, para definir o lugar do crime praticado pelo
traficante, o Código Penal brasileiro adota o princípio da ubiquidade.
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DOLO E CULPA

 Crime doloso - Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo.

 Crime culposo - Quando o agente deu causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia.

 Crime preterdoloso – Agente pratica uma conduta dolosa, mas acaba
dando causa a um resultado mais grave por culpa.

(CESPE / 2018 / SEFAZ-RS)

Um indivíduo agiu prevendo o resultado naturalístico adverso de sua
ação, mas esperava que este não viesse a ocorrer.

Nesse caso, a conduta do indivíduo corresponde ao conceito jurídico de
A) culpa consciente.
B) dolo eventual.
C) dolo de segundo grau.
D) culpa presumida.
E) dolo de perigo.
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Consumação e tentativa

 Consumação
 Presentes todos os elementos da definição legal do tipo

 Tentativa
 Início da execução
 Inocorrência de consumação por circunstâncias ALHEIAS à vontade do

agente
 Tentativa branca x vermelha
 Tentativa perfeita x imperfeita
 Tentativa inidônea

Causas genéricas de exclusão da ilicitude

 Legítima defesa – Repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem

 Estado de necessidade – Pratica o fato para salvar de uma situação de perigo atual um
direito próprio ou alheio (cujo sacrifício não era exigível)

 Estrito cumprimento do dever legal – Pratica o fato porque este é seu dever

 Exercício regular de direito - Pratica o fato porque o ordenamento jurídico o autoriza,
mas não obriga
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(CESPE / 2020 / PRF / CFORM)

No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos
policiais, julgue o item a seguir.

Age em legítima defesa o policial rodoviário federal que, aplicando
técnicas de defesa policial, causa escoriações em um infrator que resiste
à prisão.

(CESPE / 2019 / PRF / CFORM)

A respeito do uso diferenciado da força, julgue o item a seguir.

Para que a conduta de um policial seja considerada em legítima defesa,
ele deve usar moderadamente dos meios necessários para repelir injusta
agressão, que pode ser atual ou iminente.
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(CESPE / 2018 / PCMA)
Durante o cumprimento de um mandado de prisão a determinado
indivíduo, este atirou em um investigador policial, o qual, revidando,
atingiu fatalmente o agressor.

Nessa situação hipotética, a conduta do investigador configura

A) legítima defesa própria.
B) exercício regular de direito.
C) estrito cumprimento do dever legal.
D) homicídio doloso.
E) homicídio culposo.

Excludentes de culpabilidade

 Inimputabilidade penal

Coação moral irresistível e obediência hierárquica

 Erro de proibição inevitável
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(CESPE / 2018 / PC-MA)

A prática de crime em decorrência de coação moral irresistível configura

a) inexigibilidade de conduta diversa.
b) excludente de antijuridicidade.
c) inimputabilidade penal.
d) circunstância atenuante de pena.
e) atipicidade da conduta.

Causas de extinção da punibilidade – Tópicos relevantes

 Anistia, graça e indulto

 Abolitio criminis

 Perdão judicial x perdão do ofendido

 Redução dos prazos prescricionais pela idade do agente

 Prescrição da pena de multa
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(CESPE / 2019 / TJAM / OJA)
Pedro, com vinte e dois anos de idade, e Paulo, com vinte anos de idade,
foram denunciados pela prática de furto contra Ana. A defesa de Pedro alegou
inimputabilidade. Paulo confessou o crime, tendo afirmado que escolhera a
vítima porque, além de idosa, ela era sua tia.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo, a respeito
de imputabilidade penal, crimes contra o patrimônio, punibilidade e causas de
extinção e aplicação de pena.

Em relação a Paulo, o prazo prescricional será reduzido à metade.

Homicídio “funcional”

Homicídio contra agentes de segurança pública e forças armadas

 Homicídio contra:
 Autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da CF;
 Integrantes do sistema prisional;
 Integrantes da Força Nacional de Segurança Pública; ou
 Contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até

terceiro grau, em razão dessa condição

 Deve ter relação com a função exercida pelo agente
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(CESPE / 2020 / MPCE / PROMOTOR)

A prática desse crime contra autoridade ou agente das forças de
segurança pública é causa de aumento de pena.

Crimes patrimoniais – Tópicos relevantes
 Furto e Roubo de veículo automotor que venha A SER TRANSPORTADO

PARA OUTRO ESTADO OU PARA O EXTERIOR

 Furto e roubo - Emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause
perigo comum

 Roubo próprio x roubo impróprio

 Receptação – Modalidades “conduzir, ocultar e transportar” = crime
permanente
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(CESPE/2019/PRF/CFORM)

Marcela e Pablo se conheceram em uma festa e após conversarem,
Pablo a chamou para ir à casa dele. Ao chegarem à casa, Marcela,
aproveitando-se da ida de Pablo ao banheiro, trancou-o lá dentro e foi
embora levando consigo a carteira, o telefone celular e um computador
de Pablo. Ao ouvi-lo gritar, sua vizinha entrou em contato com policiais
do posto da PRF que fica próximo a sua residência, os quais se dirigiram
ao local. Ao chegarem, os policiais encontraram o documento de
identidade de Marcela e o documento de seu veículo. (...)

(CESPE/2019/PRF/CFORM)

(...) Irradiados os dados do veículo, Marcela foi abordada enquanto
dirigia em uma rodovia federal, tendo sido encontrados em sua posse os
itens subtraídos de Pablo. Marcela foi presa em flagrante por policiais
rodoviários federais na mesma noite do acontecimento.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item.

Marcela cometeu crime de furto qualificado com abuso de confiança.



 

145

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

 Falsidade material x falsidade ideológica

 Documento público x documento particular

 Documentos equiparados a doc. público e doc. particular

 Uso de documento falso

 Falsa identidade
 Súmula 522 do STJ

(CESPE/2019/TCE-RO/PROCURADOR)

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial em
situação de autodefesa não é considerada criminosa.
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Crimes funcionais
 Conceito de funcionário público para fins penais

 Peculato x bem particular

 Reparação do dano e peculato culposo

 Concussão x corrupção passiva

 Prevaricação x corrupção passiva privilegiada

 Princípio da insignificância

(CESPE/2020/MPCE/PROMOTOR)

O recebimento de vantagem indevida não configura condição necessária
para a consumação do delito de corrupção passiva, sendo considerado
mero exaurimento do crime.
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(CESPE / 2019 / TJ-SC)
Joaquim, fiscal de vigilância sanitária de determinado município brasileiro,
estava licenciado do seu cargo público quando exigiu de Paulo determinada
vantagem econômica indevida para si, em função do seu cargo público, a
fim de evitar a ação da fiscalização no estabelecimento comercial de Paulo.
Nessa situação hipotética, Joaquim praticou o delito de

A) constrangimento ilegal.
B) extorsão.
C) corrupção passiva.
D) concussão.
E) excesso de exação.

Crimes praticados por particular contra a adm. em geral

Desobediência

Mero
descumprimento

da ordem

Resistência

Oposição à
realização do ato,

mediante violência
ou ameaça

Desacato

Atos de desrespeito
(ofensas, deboche,

etc.)



 

148

(CESPE/2019/DPE-DF)

Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal,
julgue o item subsecutivo.

Segundo o STJ, a previsão legal do crime de desacato a funcionário
público no exercício da função não viola o direito à liberdade de
expressão e de pensamento previstos no Pacto de São José da Costa Rica.

Crimes praticados por particular contra a adm. em geral

 Corrupção ativa

 OFERECER ou PROMETER vantagem indevida ao servidor para que ele
infrinja seu dever funcional

 Finalidade específica
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Crimes praticados por particular contra a adm. em geral

 Descaminho x Contrabando

 Descaminho = importação ou exportação é permitida, mas o agente
emprega expediente para não pagar o tributo devido

 Contrabando = importação ou exportação de mercadoria proibida

(CESPE/2020/PRF/CFORM)

Ainda com relação a aspectos legais que concernem aos procedimentos
policiais, julgue o item seguinte.

O crime de resistência somente ocorre quando há oposição à execução
de ato legal, mediante violência e ameaça, não se configurando quando
o ato for ilegal.
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(CESPE/2018/PCMA/DELEGADO)

O crime de corrupção ativa é de natureza material e se consuma com a
efetiva entrega da vantagem oferecida.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
Bloco II – Resoluções do CONTRAN e Lei nº 5.970/73

Prof. Marcos Girão



 

151

01. Situação hipotética. Pê Erre Éfison da Silva, Policial Rodoviário
Federal, estava encarregado de preencher o BAT em um acidente de
trânsito que envolveu uma Combinação de Veículo de Cargas que
transportava embalagens de tapiocas. Tal combinação era composta de
unidade tratora e de um semirreboque. Para efetivar a análise e registrar
os danos ocorridos nos veículos dessa CVC, o PRF utilizou um único BAT.

Assertiva. O PRF não agiu em conformidade com a legislação de trânsito
brasileira.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

02. Segundo o disposto em Resolução do CONTRAN, para fins de
fiscalização, o condutor poderá apresentar o CRLV-e na versão digital por
meio dos aplicativos oficiais do Governo Federal ou na versão impressa
em papel A4 branco comum, autenticada em cartório.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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03. É responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores tomar as
providências cabíveis contra condutor estrangeiro, em missão diplomática
no Brasil, que cometer infração de trânsito cuja penalidade implique na
proibição do direito de dirigir.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

04. A Resolução CONTRAN nº 789/20 estabelece regras para a formação
de condutores e atualiza o rol de veículos para cada categoria de
habilitação. De acordo com essa norma, é permitido ao condutor
habilitado na categoria B conduzir tratores de roda e equipamentos
automotores destinados a executar trabalhos agrícolas.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

05. Após realizar a medição de transmitância luminosa em determinado
veículo, e constatada a infração de trânsito, o agente responsável deve
incluir no Auto de Infração a medição realizada pelo instrumento, o valor
considerado para fins de aplicação da penalidade, o limite regulamentado
para a área envidraçada fiscalizada e a área envidraçada objeto da
autuação. Para obtenção do valor considerado deverá ser acrescido à
medição realizada o percentual relativo de 7%.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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Julgue o o item a seguir de acordo com o que estabelece a Resolução
CONTRAN nº 216/06.

06. Em qualquer área dos para-brisas dos ônibus, micro-ônibus e
caminhões são permitidos no máximo 03 danos, respeitados os seguintes
limites: trinca não superior a 20 centímetros de comprimento e fratura de
configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

07. Situação hipotética. Em fiscalização de rotina durante a operação “Semana
Santa” em uma rodovia federal na região Sul do Brasil, realizada em 24 de
dezembro de 2020, os PRFs Arlindo Orlando e Orlando Arlindo abordaram um
automóvel de placa QRX-4G90, registrado no Estado do Ceará. O condutor
apresentou o CRLV de 2019. O PRF Arlindo Orlando afirmou que o condutor
poderia prosseguir viagem, pois o licenciamento estava regular, conforme norma
do CONTRAN, e não foram constatadas outras irregularidades. No entanto,
Orlando Arlindo discordou, afirmou que o condutor deveria ser autuado por
infração gravíssima, pois o licenciamento 2020 do veículo deveria ter sido realizado
até o final de novembro de 2020.

Assertiva. O PRF Arlindo Orlando é quem está com a razão.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

08. Ao adquirir um veículo novo em concessionária localizada em
Manaus-AM, o condutor tem o prazo de 30 dias para registrá-lo e licenciá-
lo no órgão de trânsito do município. Durante esse prazo é permitido
transitar livremente com o veículo, desde que o condutor porte a nota
fiscal de compra e venda.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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09. A campanha educativa de trânsito para o ano de 2021 tem o slogan
“No trânsito sua responsabilidade salva vidas” e deve ser veiculada
obrigatoriamente nos meios de comunicação social em toda e qualquer
peça publicitária destinada à divulgação ou promoção de produtos
oriundos da indústria automobilística ou afim.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

10. Para as metas de redução dos índices de mortos por grupo de
veículos e dos índices de mortos por número de habitantes, será admitida
a tolerância de 0,5 ponto percentual da meta apurada para cada ano
avaliado.

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão
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11. Em caso de irregularidade durante fiscalização de peso em veículo
que transporte cargas vivas, devido à peculiaridade da carga, um PRF não
tem autoridade para dispensar o transbordo ou remanejamento do peso,
ainda que haja condições de segurança para o condutor seguir viagem.
Essa possibilidade existiria apenas se a carga fosse de produtos perigosos
ou produtos perecíveis, ou se o veículo estivesse transportando
passageiros.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

12. Para efeito de registro, licenciamento e circulação, os veículos de
tração, de carga e os de transporte coletivo de passageiros deverão ter
indicação de suas características registradas para obtenção do CAT -
Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. A responsabilidade
pela inscrição e conteúdo dos pesos e capacidades, quando se tratar de
veículo novo acabado ou inacabado, é do fabricante ou importador.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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13. Segundo Resolução do CONTRAN, a Autorização Especial de Trânsito
(AET) é um documento que exime o condutor e/ou o proprietário em caso
de eventuais danos que o veículo ou combinação de veículos causar à via
ou a terceiros.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

14. Para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito –
AET deverá ser observada a largura máxima de 2,60 m (dois metros e
sessenta centímetros), à exceção das Combinações de Transporte de
Veículos – CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas
Paletizadas – CTVP destinadas aos transporte de ônibus, chassis de ônibus
e de caminhões, que podem chegar à largura máxima de 3,0 m (três
metros).

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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15. Os medidores de velocidade podem ser do tipo fixo ou portátil. Os do
tipo fixo classificam-se ainda em controladores ou redutores. Para
instalação e operação desses controladores de velocidade é necessário
realizar Levantamento Técnico, com periodicidade anual, para verificação
ou readequação da sinalização instalada ao longo da via.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

16. Luiz Pinguço foi abordado durante fiscalização de uma Operação Lei
Seca da PRF e convidado a realizar o teste do etilômetro para verificação
de rotina. Luiz, visivelmente alterado, recusou-se a fazer o teste. No
entanto, o PRF que o abordou constatou claramente a existência de
quatro sinais de alteração da capacidade psicomotora, devidamente
registrados no auto de infração. Nessa situação, está caracterizado o
crime de trânsito, devendo o condutor ser encaminhado à polícia
judiciária, juntamente com os elementos probatórios da conduta.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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17. A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento
somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente
sinalizadas para esse fim, e a autoridade ou o agente da autoridade de
trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar
no campo “observação” a forma com que foi constatado o cometimento
da infração.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

18. A Resolução CONTRAN nº 525/15 estabelece que devem ser
observados 30 minutos para descanso dentro de casa 4 horas na
condução de veículo de transporte rodoviário de passageiros, sendo
facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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19. Situação hipotética. Um Policial Rodoviários Federal, em
determinado dia de folga, constatou o cometimento de uma infração de
trânsito por um condutor, que havia acabado de avançar o sinal vermelho
do semáforo. Imediatamente o PF lavrou o respectivo Auto de Infração de
Trânsito (AIT).

Assertiva. A conduta do PRF foi correta, pois respeitou os ditames
estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 561/15.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

20. A gravação do número de identificação veicular (VIN) no chassi,
deverá ser feita, no mínimo, em dois pontos de localização, para veículos
reboques e semirreboques, e em profundidade mínima de 0,2 mm.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN



 

162

21. Segundo o que estabelece a Resolução CONTRAN nº 780/19, a cor dos
caracteres das Placas de Identificação Veicular para veículos oficiais e
especiais será azul e verde, respectivamente.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

De acordo com a tabela
de cor dos caracteres no
anexo I da Resolução
780/19:

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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22. É permitida a utilização de lanternas especiais de emergência que
emitem luz de cor azul exclusivamente em veículos destinados a socorro
de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de
trânsito e as ambulâncias, quando em efetiva prestação do serviço de
urgência e devidamente identificados, bem como a colocação de adesivos,
pinturas, películas ou qualquer outro material nos dispositivos dos
sistemas de iluminação ou sinalização de veículos.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

23. Condutor que desejar transportar cana-de-açúcar em carroceria
parcialmente aberta poderá utilizar cordas, desde que a cana-de-açúcar
esteja inteira e meça entre 1,50 e 3,00m. As cordas a serem utilizadas
deverão ter distância máxima entre elas de 1,50m, impedindo o
derramamento da carga na via.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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24. Para poderem transitar nas vias terrestres do território nacional
abertas à circulação transportando cargas, os veículos devem, dentre
outras exigências, utilizar dispositivos de amarração, como cintas têxteis,
correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de,
no mínimo, 3 (três) vezes o peso da carga, bem como dispositivos
adicionais como barras de contenção, trilhos e malhas, além de pontos de
amarração adequados e em número suficiente.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

25. Condutor que desejar transportar bicicleta em seu automóvel, e esta
encobrir a placa traseira do veículo, deverá, obrigatoriamente, utilizar
régua de sinalização e segunda placa traseira de identificação veicular
fixada à régua ou à estrutura do veículo.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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26. Aos veículos de carga ou mistos autorizados a transportar passageiros
no compartimento de carga é dispensada a expedição de Certificado de
Segurança veicular - CSV e vistoria da autoridade competente, devido ao
caráter eventual e precário da autorização.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

27. A obrigatoriedade do uso de vidro de segurança laminado no para-
brisa dos veículos e de vidro de segurança temperado, uniformemente
protendido, ou laminado, nas demais partes envidraçadas, não se aplica a
máquinas agrícolas, rodoviárias e florestais, aos veículos destinados à
circulação exclusivamente fora das vias públicas e nem aos veículos
incompletos ou inacabados.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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28. São equipamentos obrigatórios para as motonetas, motocicletas e
triciclos, dentre outros: espelhos retrovisores de ambos os lados;
velocímetro; capacete; buzina; farol dianteiro, de cor branca ou amarela;
e lanterna, de cor vermelha, na parte traseira.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

29. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-
alerta), providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou
equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do
veículo, instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de
boa visibilidade.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN
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30. A fiscalização das condições de funcionamento do registrador
instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos em que seu
uso é obrigatório, será exercida pelo próprio motorista, que deverá
registrar em livro próprio qualquer dano ou defeito que eventualmente
possa ocorrer.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Bloco II - Resoluções do CONTRAN

31. Em caso de acidente de trânsito, a autoridade ou agente policial que
primeiro tomar conhecimento do fato não poderá autorizar a imediata
remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem como dos veículos
nele envolvidos, antes do exame do local realizado por peritos
especializados.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Lei nº 5.970/1973
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33. Para autorizar a remoção de pessoas lesionadas envolvidas em
acidentes de trânsito e que estejam no leito da via, bem como de a
veículos, a autoridade ou agente policial deverá lavrar boletim de
ocorrência, nele consignado o fato, as testemunhas que o presenciaram e
todas as demais circunstâncias necessárias ao esclarecimento da verdade.

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

Lei nº 5.970/1973

Bloco II – Resoluções CONTRAN – Prof. Marcos Girão

1 ERRADO

2 ERRADO
3 CERTO
4 CERTO
5 CERTO
6 ERRADO

7 CERTO
8 ERRADO
9 CERTO
10 CERTO
11 ERRADO
12 CERTO
13 ERRADO
14 CERTO
15 ERRADO
16 CERTO
17 CERTO
18 ERRADO

19 ERRADO
20 CERTO
21 CERTO
22 ERRADO
23 CERTO
24 ERRADO
25 CERTO
26 ERRADO
27 CERTO
28 ERRADO
29 CERTO
30 ERRADO

31 ERRADO
32 CERTO

Gabarito
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
Profª Priscila Silveira

AÇÃO PENAL

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira
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Ação Penal Pública

Titularidade
Ministério Público (art.

129, I, CF; art. 257, I.
CPP)

Petição Inicial Denúncia (art. 41, CPP)

Princípios

Obrigatoriedade

Indisponibilidade (42, CPP)

Divisibilidade* (jurisprudência)
Indivisibilidade (doutrina)

Oficialidade

Intranscendência

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira

Ação Penal Pública Condicionada

Legitimidade

Prazo

Retratação

Legitimidade

Prazo

Retratação Irretratável; 2: art.25, CPP

Não há prazo. Possível enquanto não
extinta a punibilidade

Ativa: MJ; Destinatário: MP

Até a oferta da Denúncia (25, CPP)

6 meses (38, CPP)

Ativa: ofendido / representante.
Morte e ausente: CADI (art. 24, §1º, CPP)

Destinatários: MP, Juiz e Delegado

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira
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PRINCÍPIOS DA AÇÃO PENAL PRIVADA
Princípios Institutos relacionados

Oportunidade
Decadência (Art. 38 CPP)

Renúncia (Art. 49 CPP)

Disponibilidade

Indivisibilidade

Perdão (Art. 51 CPP)

Perempção (60, CPP)

Intranscendência

Art. 48 CPP

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira

Espécies de Ação Penal Privada
Titularidade

Titularidade

Prazo

Prazo

MP (art.29, CPP) Não há perdão e perempção.

6 meses, após findo o prazo do MP

6 meses, do t.j. da sentença cível que anular
o casamento

APENAS a vítima (art. 236, CP)

ofendido /representante (30, CPP)
Morte/Ausente: CADI (art. 24, §1º, CPP)

Titularidade Vítima (art. 5º, LIX, CF) – Em caso de inércia do
MP

Prazo 6 meses (art. 38, CPP)

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira



 

172

PROVA

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira

 Fatos que independem de prova:

Teoria Geral

fatos axiomáticos
ou intuitivos

presunções
legaisfatos inúteis

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira
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 ÔNUS DA PROVA
o encargo que as partes têm de provar os fatos que alegam. Nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem fizer a
alegação.

Teoria Geral

Acusação

• Fato criminoso e Autoria.

Defesa

• Fatos impeditivos, extintivos e modificativos do jus puniendi.

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira

Teoria Geral

Sistema de valoração
de Provas

• Sistema da Prova Legal ou
Tarifada

• Sistema da Íntima Convicção do
Juiz ou da Certeza Moral

• Sistema da Livre-convicção do
Juiz ou Persuasão Racional

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira
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Teoria Geral

 Provas Ilícitas - Inadmissibilidade

– art. 5º. LVI da CF: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio
ilícito”.

- art. 157, CPP: São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais
ou legais.

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira

Prova ilegal

Ilegítima (direito
processual/adjetivo)

Pode ser renovada a
depender da nulidade

(573 CPP)

Ilícita (direito material /
substantivo)

É nula, sendo inadmissível
/ desentranhada

Ilícita por derivação
(157, §1º) – Teoria dos
frutos da árvore
envenenada.

- Fonte independente;
- Descoberta inevitável

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira
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-Perícia (arts. 158 a 184 do CPP).
-Interrogatório (arts. 185 a 196 do CPP).
-Confissão (arts. 197 a 200 do CPP).
-Declarações do ofendido (art. 201 do CPP).
-Testemunhas (arts. 202 a 225 do CPP).
-Reconhecimento de pessoas e coisas (arts. 226/ 228 CPP).
-Acareação (arts. 229 e 230 do CPP).
-Documentos (arts. 231 a 238 do CPP).
-Indícios (art. 239 do CPP).
- Busca e apreensão (art. 240 a 250 do CPP)

Provas
Prof.ª Priscila Silveira

Meios de Prova

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira

PRISÃO EM FLAGRANTE

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira
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 Flagrante obrigatório e facultativo- QUEM PODE PRENDER?

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

 Flagrante preparado / provocado- ILEGAL

Súmula 145 do STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível a sua consumação.

 Flagrante forjado- ILEGAL.

Prisão em flagrante

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira

Prisão em flagrante - Modalidades

Art.302.
Considera-se
em flagrante
delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que faça
presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou papéis
que façam presumir ser ele autor da
infração.

Próprio/real/perfeito

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira
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Procedimento do flagrante

1º Captura 2º Condução até a
autoridade

3º Lavratura do
auto (art. 304,

CPP)

4º

Recolhimento ao
cárcere

Prisões
Prof.ª Priscila Silveira Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira

Uso de algemas

Súmula Vinculante 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do
preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da
prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do
Estado.

CPP, Art. 292. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas
durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante
o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira
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Prisões
Prof.ª Priscila Silveira

Comunicação da Prisão

Providências
– Art. 306

CPP

Comunicação
IMEDIATA

Em 24 horas

juiz competente, ao MP e à
família do preso ou à pessoa
por ele indicada.

 Encaminhar o APF ao juiz
 Entregar nota de culpa ao

preso

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira

 Audiência de custódia:

Desdobramentos:

O juiz pode entender que é:

1– Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2– Legal: homologa o auto.
(i) Se necessária, converte em preventiva (requisitos do art. 312, CPP);
(ii) Desnecessária: liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310, III)

Prisões
Prof.ª Priscila Silveira Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL
Prof. Antonio Pequeno

1 - Julgue o item abaixo, de acordo com a lei 13869/2019 (nova lei de
abuso de autoridade):

Jhoni, servidor público estadual, foi condenado por abuso de
autoridade, nos termos da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de
Autoridade), tendo sido reconhecida sua reincidência em crime da
mesma espécie. Assim, tem-se como efeito automático da sentença
a perda do cargo público.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno
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2 - De acordo com o Estatuto do desarmamento, lei 10826/2003,
julgue o item abaixo:

Diego disparou, sem querer, sua arma de fogo em via pública. Nessa
situação, ainda que o disparo tenha sido de forma acidental,
culposamente, Diego responderá pelo crime de disparo de arma de
fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno

3 - Conforme a Lei N.º 11.343/06, julgue o item abaixo:

O crime de associação para o tráfico, caracterizado pela associação de
duas ou mais pessoas para a prática de alguns dos crimes previstos na
Lei de Drogas, é delito equiparado a crime hediondo.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno
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4 - De acordo com a lei 9455/1997 (lei antitortura), julgue o item
abaixo:

A legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se
somente aos crimes ocorridos em território nacional.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno

5 - De acordo com a lei 9099/1995 e o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, julgue o item abaixo:

A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei
9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas
cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao
Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante
oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno
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6 - Julgue o item abaixo de acordo com a lei 12850/2013, Lei de
Organização Criminosa:

Situação hipotética: Roberto foi acusado de participar de organização
criminosa que praticava crimes contra a administração pública. No
curso da ação penal, Roberto resolveu, voluntariamente, contribuir
com as investigações por meio do instituto da colaboração premiada.
Posteriormente, entretanto, ainda no curso da instrução penal, ele
desistiu de participar do programa de colaboração premiada.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno

Assertiva: Nessa situação, as provas colhidas no acordo de
colaboração não poderão ser utilizadas exclusivamente contra
Roberto.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno
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7 - A Lei dos crimes hediondos (Lei n° 8.072/90), embora não forneça
o conceito de crime hediondo, apresenta um rol dos crimes que se
enquadram em seus dispositivos, entre os quais se pode destacar o
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno

8 - Em certo domingo, J. M. S., com vontade livre e consciente, sacou
a própria arma, devidamente registrada, e efetuou disparos de arma
de fogo, por diversão, nas proximidades da feira permanente de sua
cidade. A ação ocorreu por volta de 10 horas, exatamente no
momento em que J. M. S. passava de carro pela avenida central, em
sentido à rodoviária. Nessa situação hipotética, ele responderá por
disparo de arma de fogo em via pública.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno
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9 - A respeito da Lei no 9.455/1997 (Lei da Tortura), julgue o item
abaixo:

A diferenciação entre a tortura e os maus-tratos é o elemento
subjetivo. No crime de maus-tratos, não há o animus corrigendi,
disciplinandi, já no crime de tortura, o agente tem esse ânimo, além
de agir com ódio, com vontade de ver um sofrimento desnecessário,
com sadismo.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno

10 - Considerando o disposto na Lei nº 11.343/06 (Lei Antidrogas),
julgue o item abaixo:

Constitui crime punido com pena de reclusão a conduta de oferecer
droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu
relacionamento, para juntos a consumirem.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno
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11- No que se refere a organização criminosa, julgue o item abaixo,
com base na Lei n.º 12.850/2013.

Organização criminosa é crime próprio, exigindo qualidade ou
condição especial do agente, ou seja, tem que ser funcionário público
para figurar no polo ativo.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno

12 - Segundo o que dispõe a legislação nacional acerca dos crimes
hediondos (Lei n° 8.072/1990), o feminicídio não consta do rol dos
crimes hediondos.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno
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13 - Acerca dos entorpecentes, da prevenção ao uso de drogas, do
combate ao narcotráfico e da lei que versa sobre organizações
criminosas, julgue o seguinte item.

A nova definição de organização criminosa abarca apenas os crimes
com pena máxima superior a quatro anos.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno

14 - Considerando-se a Lei nº 13.869/2019, sobre os crimes e as penas
de abuso de autoridade julgue o item abaixo:

Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado,
manifestamente descabida ou sem prévia intimação de
comparecimento ao juízo, terá pena de detenção, de um a quatro
anos, e multa.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno
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15 - De forma a castigar seu filho de treze anos por ter lido revistas de
conteúdo homoerótico impróprio para sua idade, José Haroldo decide colocar
a cabeça do garoto na privada e puxar a descarga, colocar água fervente na
região genital, bem como lhe dá uma surra. O garoto é internado com fraturas
nos braços e nas pernas, queimaduras de segundo grau na região genital e nas
coxas e rotura do baço. Ouvido em sede policial, José Haroldo confessa a
surra, informando ao delegado que não iria deixar o filho se tornar um
pervertido, mesmo que tivesse que matá-lo. Na hipótese, José Haroldo
cometeu o crime de lesão corporal qualificada pela gravidade da lesão.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno

16 - Em inovação legislativa, a Lei nº 11.343/06, em seu art. 33, §4º,
trouxe a figura do tráfico privilegiado, em especial para mitigar a
severa punição do tráfico de drogas para o chamado “traficante de
primeira viagem”. Sobre as previsões da Lei nº 11.343/06 sobre o
tema e de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é
correto afirmar que a condenação por tráfico, ainda que privilegiado
e com pena inferior a 4 anos, não permite a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos;

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno
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17 - De acordo com a lei 5553/1968, que dispõe sobre a apresentação
e o uso de documentos de identificação pessoal, constitui crime,
punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses ou
multa de NCR$ 0,50 (cinqüenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros
novos), a retenção de qualquer documento a que se refere esta Lei.

REVISÃO PRF

Legislação Especial - Prof. Antonio Pequeno
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1 Poder constituinte. 1.1 Fundamentos do poder constituinte. 1.2 Poder constituinte originário e
derivado. 1.3 Reforma e revisão constitucionais. 1.4 Limitação do poder de revisão. 1.5 Emendas à
Constituição. 2 Fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais.
2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos. 2.2 Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade. 2.3 Direitos sociais, nacionalidade, cidadania e direitos políticos. 2.4 Garantias
constitucionais individuais. 2.5 Garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. 2.6 Remédios
constitucionais.
3 Poder Executivo. 3.1 Forma e sistema de governo. 3.2 Chefia de Estado e chefia de governo. 3.3
Atribuições e responsabilidades do presidente da República.
3.4 Da União: bens e competências (arts. 20 a 24 da CF).
4 Defesa do Estado e das instituições democráticas. 4.1 Forças Armadas (art. 142, CF). 4.2
Segurança pública (art. 144 da CF). 4.3 Organização da segurança pública. 4.4 Atribuições
constitucionais da Polícia Rodoviária Federal.
5 Ordem social. 5.1 Base e objetivos da ordem social. 5.2 Seguridade social. 5.3 Meio ambiente. 5.4
Família, criança, adolescente, idoso, índio.

EDITAL

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth

EMENDAS CONSTITUCIONAIS

INICIATIVA

• 1/3 no MÍNIMO – Câmara ou Senado
• Presidente da República
• + da metade das Assemb. Legislativasmaioria relativa

DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO

• 2 casas CN
• 2 turnos
• 3/5 votos dos membros

PROMULGAÇÃO

• Mesa da Câmara e do Senado
• NÃO TEM SANÇÃO OU VETO DO PRESIDENTE!

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth
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LIMITAÇÕES

CIRCUNSTANCIAIS

Intervenção
Federal

Estado de
Defesa

Estado de
Sítio

FORMAIS

Rito
processual

MATERIAIS –
Cláusulas Pétreas

EXPRESSAS
• Forma de Estado federativa
• voto direto, secreto, universal e

periódico
• Separação dos Poderes
• os direitos e garantias

individuais.

IMPLÍCITAS
• Titularidade PC ORIGINÁRIO E

DERIVADO
• Processo de elaboração das emendas

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth

FORÇAS ARMADAS

PERDA DO POSTO
- INDIGNO DO
OFICIALATO

PAZ TRIBUNAL MILITAR
PERMANENTE

GUERRA TRIBUNAL
ESPECIAL

SE SUBMETERÁ A
PROCESSO DE

PERDA DO POSTO
O OFICIAL QUE:

CONDENAÇÃO NA
JUSTIÇA COMUM

OU MILITAR

PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE

SUPERIOR A 2
ANOS

SENTENÇA
TRANSITADA EM

JULGADO

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth
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FORÇAS ARMADAS

CARGO PÚBLICO

PERMANENTE RESERVA

TEMPORÁRIO AGREGADO APÓS 2 ANOS -
RESERVA

Acumulação de Cargo
Público: Saúde.

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth

FORÇAS ARMADAS

AO MILITAR É
VEDADO

SINDICALIZAÇÃO
(PODE

ASSOCIAÇÃO)
GREVE

FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA (NA

ATIVIDADE)

HABEAS CORPUS -
PUNIÇÕES

DISCIPLINARES
MILITARES

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth
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ORDEM SOCIAL
 Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-

estar e a justiça sociais.

Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais,
assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de
monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 108, de 2020)

ORDEM
SOCIAL

BASE Primado
do trabalho

OBJETIVO

bem-estar
social

justiça
sociais

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth

PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL
• Seletividade e distributividade
• na prestação dos benefícios e serviçosS
• Irredutibilidade
• do valor dos benefíciosI
• Caráter democrático e descentralizado da Administração
• gestão quadripartiteC
• Universalidade
• de cobertura e do atendimentoU
• Diversidade
• da base de financiamento **** EC 103/2019D
• Equidade
• na forma de participação no custeioE
• Uniformidade e a equivalência
• de benefícios e serviços às populações urbanas e ruraisU

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth
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MEIO AMBIENTE – ART. 225
 § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

 § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

 § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais.

 § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não
poderão ser instaladas

 § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas
desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta
Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro,
devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 96, de 2017)

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth

TERRAS INDÍGENAS

TE
RR

AS
IN

D
IG

EN
AS

DEMARCAÇÃO - UNIÃO

CARÁTER PERMANENTE Teoria do fato indígena (05/10/1988)

ATIVIDADES PRODUTIVAS

PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS
AMBIENTAIS bem-estar

REPRODUÇÃO física/cultural

USO RECURSOS HIDRICOS E
MINERAIS AUTORIZAÇÃO CN

comunidades

participação lavra

INALIENÁVEIS/INDISPONÍVEIS/IMP
RESCRITÍVEIS

ATOS DE
OCUPAÇÃO/POSSE/EXPLORAÇÃP NULOS E EXTINTOS

NÃO INDENIZAÇÃO - SALVO
BOA-FÉ

SALVO RELEVANTE
INTERESSE UNIÃO

NÃO HÁ PRIORIDADE PARA
COOPERATIVAS GARIMPEIRAS

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth
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PODER EXECUTIVO

PRESIDENTE DA
REPÚBLICA

COMPETÊNCIAS
DELEGÁVEIS

Editar decretos
autônomos.

Conceder
indulto e

comutar penas

Prover cargos
públicos
federais

DELEGÁVEIS
PARA

Ministro de
Estado

Procurador-
Geral da

República

Advogado-Geral
da União.

Direito Constitucional - Prof. Adriane Fauth

BIZU COISA QUERIDA

MATERIAIS

EXCLUSIVA DA
UNIÃO

COMUM

U

E/DF

M

LEGISLATIVAS

PRIVATIVA DA
UNIÃO Delegável

E/DF

Lei
complementar

Matérias
específicas

CONCORRENTE

U

E/DF
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195

BIZU COISA QUERIDA

EXCLUSIVA DA UNIÃO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERESTADUAL E

INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS;

PRIVATIVA DA UNIÃO

TRÂNSITO E TRANSPORTE

COMPETÊNCIA DA
PF/PRF/PFF
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COMUM

POLÍTICA DE
EDUCAÇÃO PARA
SEGURANÇA NO

TRÂNSITO

CONCORRENTE

ORGANIZAÇÃO,
GARANTIAS,

DIREITOS E DEVERES
DAS POLÍCIAS CIVIS.
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- Urbanização e hierarquia das cidades: cidades médias polos atrativos

- Ocupação do território: litoral para o interior (manchas urbanas)

- Regionalização: (IBGE, Complexos Geoeconômicos e “4 Brasis”)

- Modais de transporte (Importância do rodoviarismo e os fatores históricos)

- Aspectos econômicos do país (PIB e a relevância da agropecuária)

- Amazônia legal e Amazônia azul (potencialidades e fronteiras)

- Macrocefalia urbana e os desafios das cidades (favelização)

Temas de prova
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Geopolítica - Prof. Rodolfo Gracioli

A PRF está 24 horas por dia, todos os dias, em operação. É a
instituição policial do país de maior difusão de pontos de
fiscalização, totalizando mais de 600 pontos onde se faz
representar, perpassando por todos os 70.403 quilômetros
de estradas e rodovias federais e mais de 17 mil
quilômetros de fronteira brasileira.
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1.PREVENÇÃO E REPRESSÃO QUALIFICADA AO CRIME E ÀS ORGANIZAÇÕESCRIMINOSAS

2.GARANTIA DE TRÂNSITO SEGURO NAS RODOVIAS FEDERAIS

3.LIVRE MOBILIDADE E SEGURANÇA NOS CORREDORES LOGÍSTICOS ESTRATÉGICOS NACIONAIS

4. ALAVANCAGEM TECNOLÓGICA DA INTELIGÊNCIA E DO CONHECIMENTO EM
SEGURANÇAPÚBLICA

- PNATRANS

- VIGIA

- MAPEAR

- SINAL

- RNPC

- Brasil M.A.I.S

- “acidente” – “sinistro”

Temas de prova
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Descapitalização
- Inov@BR

- ESCA

- Educa
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Dados da PRF – CNT

14 mortes por dia nas rodovias federais
MG: estado com mais mortes e acidentes
Nordeste: maior número de morte de motociclistas
O tipo mais frequente de acidentes com vítimas é colisão
Paraná: maior número de morte de ciclistas
81,8% dos mortos em acidentes são homens
BR-116 e BR-101 são as mais letais
Rodovias do Nordeste são as mais letais

Geopolítica - Prof. Rodolfo Gracioli

Combate ao crime

Maior apreensão da PRF: 29,2 toneladas de maconha (2021)

Polícia Cidadã

Preservação dos Direitos Humanos

Pronta Resposta Federal
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BOA PROVA!


