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APRESENTAÇÃO 

Chegamos ao sprint final para a prova da Polícia Rodoviária Federal! Em breve, muitos dos nossos alunos 
realizarão o sonho de serem policiais rodoviários federais. 

Todos sabem que o Estratégia está sempre ao lado dos concurseiros, oferecendo muito conteúdo 
gratuito de altíssima qualidade. 

E nessa reta final do concurso da PRF não seria diferente, obviamente ;) 

Nós, da equipe do Passo Estratégico, estamos disponibilizando gratuitamente uma amostra de 
"pegadinhas estratégicas" sobre os assuntos mais recorrentes da banca em concursos similares ao 
que estamos tratando. 
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O presente material vai ajudar muito na sua retenção de conteúdo, não tenha dúvida.  

- O que são "pegadinhas estratégicas"?  

São assertivas curtas que possuem "cascas de banana", para induzir os alunos a "escorregarem" (ou 
seja, errarem ou, pelo menos, ficarem em dúvida) em cada questão, não para desaminá-lo, mas para 
que aumente a retenção do conteúdo estudado! 

Você já deve ter passado pela situação de ter errado uma questão em prova que jurava que havia 
acertado, por imaginar que dominava o conteúdo nela tratado, não é verdade? 

E quando isso aconteceu, imagino que você tenha ficado tão impactado (traumatizado , rs!) com o 
acontecido que nunca mais esqueceu daquele conteúdo que você acabou errando na prova , 
confere? 

Pois bem, a ideia das "pegadinhas" estratégicas é justamente essa: 

FAZER COM QUE VOCÊ ELEVE EXPONENCIALMENTE A 

RETENÇÃO DO QUE FOI ESTUDADO A PARTIR DE 

ERROS SOBRE CONTEÚDOS QUE IMAGINAVA JÁ 

ESTAR DOMINANDO! 

 

No Passo Estratégico, apresentamos cadernos de "pegadinhas" estratégicas para os dois assuntos 
estatisticamente mais cobrados pela banca, dentro de cada matéria.  

Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente, para algumas matérias, uma amostra das 
"pegadinhas" estratégicas mais importantes, que são aquelas referentes aos assuntos mais 
recorrentes da banca. 

Bom demais, não??? De nada! (rs) 

Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão, que 
contempla muito mais conteúdo que as "pegadinhas" estratégicas. 
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O objetivo do nosso material é melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. 

Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado. 

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

A hora da sua prova! 

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

 

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

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

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

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

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

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

https://bit.ly/revisoespoderosas
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Nossas aulas contemplam: 

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

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

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

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

d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine bastante todos os 
assuntos; 

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

f) pegadinhas "estratégicas" para os dois assuntos mais cobrados pela banca. 

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

 

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

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

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

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-prf-policial-rodoviario-federal/
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Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar revisões 
eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Então é isso. 

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

                             Prof. Túlio Lages                            f 

Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 
 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do Instagram e 

nos marque: 

 

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

milhares de concurseiros! 

 

 

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

 

passoestrategico 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

                                                             

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

https://bit.ly/revisoeseficientes2021
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://t.me/passoestrategico
https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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1. No trecho “A cada ano, quase uma em cada dez pessoas no mundo (cerca de 600 milhões de 
pessoas) adoece e 420 mil morrem depois de ingerir alimentos contaminados por bactérias, vírus, 
parasitas ou substâncias químicas.”, seria preservada a correção gramatical caso fosse inserida uma 
vírgula logo após o vocábulo “pessoas”. 

É comum a banca cobrar esse tipo de questão que sempre pega o candidato desavisado. Basta perguntar 
quem é o sujeito do verbo “adoecer” para matar a charada. Todo o segmento “quase uma a cada dez 
pessoas no mundo” é o sujeito e, portanto, não pode ser separado por vírgula do verbo. 

2. No trecho “Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo, e praticamente todos 
trabalham.”, seria preservada a correção gramatical se o adjetivo “praticamente” fosse isolado por 
vírgulas. 

O vocábulo “praticamente” poderia ser isolado por vírgulas sem prejuízo para a correção gramatical. 
Contudo, não se trata de um adjetivo, mas de um advérbio. 

3. No trecho “Uma manhã, introduz sua chave digital no veículo, e a porta não abre. Foi 
bloqueada por falta de cumprimento do contrato. Minutos depois, chega o funcionário do banco com 
outra chave digital.”, as vírgulas empregadas logo após as expressões “Uma manhã” e “Minutos 
depois” justificam-se pela aplicação de regras distintas, porquanto uma isolou expressão que denota 
tempo decorrido (Minutos depois); e a outra, período do dia (Uma manhã). 

As duas vírgulas foram utilizadas para isolar o adjunto adverbial deslocado, o que caracteriza a aplicação 
da mesma regra gramatical. 

4. No trecho “Desprezo o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito a dizê-lo.”, a vírgula 
após a conjunção “mas” é opcional e poderia ser suprimida sem prejuízo gramatical. 

As vírgulas após conjunções adversativas que introduzem orações sindéticas adversativas são 
obrigatórias! 

5. No trecho “A liberdade de expressão é particularmente valiosa em uma sociedade 
democrática, ao ponto de haver quem sustente que, na ausência de uma ampla liberdade de 
expressão, nenhum governo seria de todo legítimo e não deveria ser denominado democrático.”, não 
haveria prejuízo gramatical caso apenas uma das vírgulas que isolam a oração condicional fosse 
suprimida.  

Como se trata de uma oração subordinada adverbial condicional de longa extensão deslocada para o meio 
do período, o registro das duas vírgulas é obrigatório.  

6. No trecho "Parece ser um fato assentado, para muitos, que um jornal ou um telejornal 
expresse a realidade.”, o "que" exerce função sintática de pronome relativo e retoma a expressão 
anteposta "para muitos". 

O "que" exerce função sintática de conjunção integrante, porquanto conecta orações.  

7. No trecho “Dados preliminares de capitais como São Paulo e Rio de Janeiro mostram que 
houve redução nos chamados crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos. Segundo um 
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levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo, essa tendência também foi observada nos 
Estados Unidos e em países da Europa.”, o pronome demonstrativo “essa” foi empregado com função 
catafórica e endofórica. 

O pronome demonstrativo "essa" foi utilizado para retomar algo que já foi citado anteriormente (função 
anafórica) dentro do texto (endofórico), ou seja, a tendência de redução de roubos e furtos. 

8. Na frase "O leitor e o espectador atentos ao que leem ou veem não têm o direito de colocar de 
lado seu senso crítico.", os verbos ler, ver e ter foram empregados na terceira pessoa do plural, sendo 
escorreito, também, o uso do acento diferencial para os dois primeiros. 

Os verbos "ler" e "ver" pertencem ao grupo do CRÊ-DÊ-LÊ-VÊ, que são os únicos que, na 3ª pessoa do 
plural, terminam em –EEM. Não esqueça que perderam o acento circunflexo, segundo o novo acordo 
ortográfico. Já o verbo "ter", na 3ª pessoa do plural, termina em –ÊM. Esse acento circunflexo, para 
distinguir o plural do singular, foi mantido, segundo o novo acordo ortográfico (Ele tem / Eles têm). 

9. No trecho "Nosso trabalho é predominantemente em rodovias federais.", o vocábulo 
"predominantemente" corresponde, morfologicamente, a um advérbio de intensidade. 

O vocábulo predominantemente corresponde, morfologicamente, a um advérbio de modo (de modo 
predominante). 

10. No trecho "Nosso trabalho é predominantemente em rodovias federais", o vocábulo "Nosso" 
exerce função substantiva, pois está subordinado ao substantivo “trabalho”. 

Trata-se de um pronome possessivo subordinado ao substantivo. Gramaticalmente, esses pronomes são 
classificados como pronomes adjetivos. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages2 

1. Depende da edição de leis infraconstitucionais a aplicação das normas definidoras dos direitos 
e garantias fundamentais. 

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (art. 5º, § 1º da 
CF/88) e, portanto, não dependem da edição de leis infraconstitucionais. 

2. Os direitos e garantias expressos na Constituição são exclusivos e taxativos. 

                                                             

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

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


. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

8 

Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte (art. 5º, § 2º da CF/88). 

3. O quórum de aprovação, com equivalência a uma emenda constitucional, dos tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos e civis é de três quintos dos votos, em dois turnos, 
dos membros de cada Casa do Congresso Nacional. 

Apenas os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos possuem essa característica. Eles 
precisam ser aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, para ter equivalência às emendas constitucionais (art. 5º, § 3º da CF/88). 

4. A submissão à jurisdição de um Tribunal Internacional ocorre se o Brasil manifestar adesão à 
sua criação. 

Não ocorre tal situação para qualquer Tribunal Internacional, mas apenas para se for um Tribunal Penal 
Internacional a cuja criação o Brasil tenha manifestado adesão (art. 5º, § 4º da CF/88). 

5. Na igualdade perante a lei, garantem-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à moralidade e à propriedade. 

A moralidade não está inclusa no rol do art. 5º, caput da CF/88. O que é garantida aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País é a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade. 

6. Homens e mulheres possuem absoluta igualdade em direitos e obrigações. 

A igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações se dá nos termos CF/88 (art. 5º, II). Sendo 
assim, o próprio texto constitucional pode prever desigualdades entre eles, como a idade mínima para 
aposentadoria (art. 40, § 1, III da CF/88). 

7. A um indivíduo só se é permitido fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. 

Na verdade, a lei poderá obrigar alguém que se faça ou se deixe de fazer algo. Porém, não há que se falar 
em permissão de lei como condição para que algo seja feito, pois "ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (art. 5º, II da CF/88). 

Para Administração Pública é diferente, ela só pode fazer algo se houver previsão legal. 

8. A tortura e o tratamento desumano ou degradante são vedados, salvo exceções 
constitucionais. 

A vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante é absoluta (art. 5º, III da CF/88), não 
havendo exceções previstas na Constituição. 

9. A manifestação do pensamento é absolutamente livre. 
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A manifestação do pensamento não é livre por absoluto, estando condicionada à vedação ao anonimato 
(art. 5º, IV da CF/88). 

10. O direito de resposta é assegurado, sendo proporcional ao dano. 

O direito de resposta assegurado é proporcional ao agravo, não ao dano (art. 5º, V da CF/88). 

Dano, resumidamente, é o prejuízo, de ordem material ou moral, causado por alguém a outrem. No 
mesmo sentido, agravo pode ser resumido na ofensa que se faz a alguém, algo mais relacionado ao 
íntimo. 

DIREITO PENAL 

Prof.ª Telma Vieira3 

1. O crime de roubo, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, consiste na subtração, para 
si ou para outrem, de coisa alheia móvel, em qualquer circunstância. 

Para que seja configurado o crime de roubo é necessário que o agente tenha se valido de grave ameaça ou 
violência à pessoa, ou qualquer meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistência (violência 
imprópria). Ou seja, a subtração da coisa alheia móvel, para que seja considerado roubo, exige (i) a grave 
ameaça; (ii) violência à pessoa ou (iii) qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência. 

2. Joana praticou o crime de roubo em face de André utilizando-se de arma de fogo de uso 
restrito. Nesse caso, tal crime não será considerado hediondo. 

De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.072/90, o crime de roubo será considerado hediondo nas seguintes 
hipóteses: 

(i) circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); 

(ii) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de 
fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); 

(iii) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º). 

3. Rafael, com o intuito de pegar o cordão de Mariana, empurra a vítima. Contudo, o cordão não sai 
do pescoço de Mariana, que, ao perceber a prática criminosa, sai correndo e deixa o local às pressas. Nesse 
caso, não há que se falar em tentativa de roubo, vez que o crime só não se consumou porque a vítima 
deixou o local às pressas. 

O caso narra uma situação de roubo tentado, vez que o agente se utilizou de violência para a prática do 
crime (empurrão), só não o consumando por circunstância alheia à sua vontade. 

                                                             

3 Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação Penal 

Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade. 
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4. qualificadora do crime de roubo se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o 
emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. 

Trata-se de causa de aumento de pena de 2/3, e não de qualificadora. 

5. No crime de roubo, se a violência ou a grave ameaça for exercida com o emprego de arma 
branca a pena será aumentada de 2/3. 

Nesse caso, a pena será aumentada de 1/3 até metade. 

6. No crime de roubo, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo 
de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena do artigo 157, caput, com o aumento de 2/3. 

Nesse caso, aplica-se a pena do caput do artigo 157 em dobro. 

7. No crime de roubo se da violência resultar lesão corporal leve a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 
(dezoito) anos, e multa. 

O crime de roubo terá essa pena se da violência resultar lesão corporal grave. 

8. No crime de roubo se da violência resultar morte a pena será triplicada. 

Na verdade, se da violência resultar morte a pena aplicada será a reclusão, de 20 a 30 anos, e multa. 

9. O furto praticado durante o repouso noturno aumenta a pena em 2/3. 

A prática do furto durante o repouso noturno enseja o aumento da pena de 1/3. 

10. Maria, mediante violência ou grave ameaça, coage José a assumir a autoria de um delito. 
Nesse caso, Maria responderá pelo crime de extorsão. 

Para que seja configurado o crime de extorsão deve haver a busca por uma vantagem econômica indevida. 
Se a vantagem não for econômica o crime será o de constrangimento ilegal. 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 

Prof.ª Telma Vieira 

1. A prática de ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos, mesmo quando se tratar de cão ou gato, a pena é a de detenção, 
de três meses a um ano, e multa. 

O artigo 32 da Lei nº 9.605/98 foi alterado em 2020 (Lei nº 14.064/20) passando a prever a pena de 
reclusão, de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda quando se tratar de praticar ato de abuso, 
maus-tratos, ferir ou mutilar cães ou gatos. 
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2. Pessoa jurídica se aplica a pena de suspensão apenas parcial de atividades no caso da prática 
de crime ambiental. 

De acordo com a lei nº 9.605/98 a suspensão de atividades pode ser total ou parcial, sendo considerada 
uma pena restritiva de direitos da pessoa jurídica nos casos de cometimento de crime ambiental. 

3. A pena de proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, 
subvenções ou doações, aplicada à pessoa jurídica que incorrer na prática de crime ambiental, não 
poderá exceder o prazo de cinco anos. 

Na verdade, a pena de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou 
doações não poderá exceder o prazo de dez anos, e não cinco. 

4. Circunstância que atenua a pena no caso de crime ambiental a comunicação posterior pelo 
agente do perigo iminente de degradação ambiental. 

A circunstância que atenua a pena é a comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação 
ambiental. 

5. O arrependimento do infrator, manifestado pela reparação do dano, mesmo que não 
espontânea, é circunstância que atenua a pena no caso de cometimento de crime ambiental. 

A reparação do dano tem que ser espontânea para que seja considerada circunstância atenuante. 

6. José, condenado com trânsito em julgado pelo crime de roubo, comete um crime ambiental. 
Nesse caso, a reincidência será capaz de agravar a situação do agente. 

De acordo com a lei a reincidência apta a agravar a situação do agente é a reincidência em crimes de 
natureza ambiental. 

7. O cometimento do crime ambiental à noite não influencia na eventual penalidade a ser 
aplicada. 

De acordo com a lei o cometimento do crime ambiental a noite é circunstância que agrava a pena. 

8. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão 
competente enseja ao infrator pena de reclusão. 

A pena para essa infração penal é a detenção, de um ano a três anos, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. 

9. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, 
produzam efeito semelhante, é circunstância que agrava a pena do agente. 

Na verdade tal conduta é tipo penal autônomo, que sujeita o infrator à pena de reclusão, de um a cinco 
anos. 

10. O abate de animal não é considerado crime em nenhuma circunstância. 
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A lei trouxe as hipóteses nas quais o abate de animal não será considerado crime: 

- em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; 

- para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que 
legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; 

- por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Prof. Alexandre Segreto4 

1. Nos termos do Código de Processo Penal, a representação será irretratável depois de recebida 
a ação penal. 

Na verdade, nos termos do CPP, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia pelo 
órgão acusatório. 

2. Por serem espécies de ficção jurídica, fundações, associações ou sociedades legalmente 
constituídas jamais poderão exercer ação penal, cabendo somente ao Ministério Público, nos casos de 
crime cuja ação penal é pública incondicionada, iniciar processos para a tutela de seus direitos.  

O Código de Processo Penal, ao contrário, prevê que fundações, associações ou sociedades legalmente 
constituídas poderão exercer a ação penal regularmente, devendo ser representadas por quem os 
respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-
gerentes. 

3. Se o Ministério Público notar, ao longo do desenvolvimento do processo, que não houve crime 
ou que a autoria não corresponde ao acusado, deverá desistir da ação penal. 

O órgão acusatório não poderá desistir da ação penal. Se, todavia, convencer-se da ausência do crime ou 
da autoria, ele deverá pleitear a absolvição do acusado.  

4. O prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 10 dias, contado da 
data em que o órgão do MP receber os autos do inquérito policial, e de 30 dias, se o réu estiver solto 
ou afiançado. 

O prazo para o oferecimento da denúncia pelo Parquet será de 5 dias para réu preso e de 15 dias para réu 
solto. O início desse prazo, de fato, é o recebimento dos autos do inquérito policial pelo órgão do 
Ministério Público.  

                                                             

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

https://www.instagram.com/alexandre_segreto/?hl=pt-br
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5. Se o Ministério Público estiver convencido que há justa causa para denúncia, o inquérito 
policial será dispensado e, nesse caso, o prazo para oferecimento da denúncia será de 5 dias, contado 
da data em que tiver recebido as peças de informações ou representação.  

É possível a dispensa do inquérito policial quando houver elementos que o habilitem a promover a ação 
penal. Porém, nesse caso, o prazo para o oferecimento da denúncia será de 15 dias a partir da data em que 
tiver recebido as peças de informações ou a representação.  

6. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, inclusive para aquele que o 
recursar. 

Perdão é um ato bilateral. Na ação penal privada, se o ofendido exercer o direito de perdão apenas contra 
um dos acusados, todos os outros também o aproveitarão, exceto se algum desses ofensores recursar o 
perdão e preferir o regular desenvolvimento do processo. 

7. O princípio da indivisibilidade, inerente à ação penal pública, obriga o Ministério Público a 
oferecer denúncia contra todos os autores de um fato criminoso.  

O princípio da indivisibilidade é inerente apenas à ação penal privada. De acordo com ele, o não 
oferecimento de queixa pelo ofendido contra todos os agentes que participaram da prática criminosa 
implica renúncia tácita do direito de querela, o que refletirá na extinção de punibilidade de todos os 
envolvidos. Na ação penal pública, todavia, o Ministério Público não é obrigado a oferecer denúncia contra 
todos os envolvidos, pois ele é livre para formar sua convicção com base nos indícios de autoria.  

8. Sob pena de afronta à legalidade e prejuízo ao réu, por não haver previsão no art. 24 do CPP, o 
companheiro homoafetivo não possui legitimidade para ajuizar ação penal privada no caso de morte 
do ofendido. 

O CPP prevê que “no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o 
direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão” (lembre-se do 
mnemônico CADI!). Todavia, o STJ já decidiu que o companheiro (a), homoafetivo ou não, goza dos 
mesmos direitos que o cônjuge, podendo, inclusive, exercer o direito de representação contra o ofensor do 
falecido ou ausente.  

9. Será considerada perempta a ação penal privada quando, após iniciado o processo, o 
querelante deixar de promover o andamento do processo durante 60 dias seguidos.  

No processo penal, perempção é a inércia do querelante no curso da ação penal privada que 
consubstanciará na extinção de punibilidade do acusado. Segundo o CPP, depois que iniciada a ação 
penal, se o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, a ação 
penal será considerada perempta.   

10. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal, ficando, então, o Ministério Público impedido de interferir nos atos processuais.  

Mesmo quando houver propositura de ação penal privada subsidiária da pública após inércia do órgão do 
MP, este poderá aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos 
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do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do 
querelante, retomar a ação como parte principal. 

DIREITOS HUMANOS 

Prof. Vinícius de Oliveira5 

1. Os direitos humanos só passaram a ser observados quando foram consubstanciados todos de 
uma vez em um documento escrito. 

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

2. O Cristianismo é considerado o marco inicial do surgimento dos direitos humanos. 

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

3. A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 são marcos da afirmação 
dos direitos humanos de primeira geração. 

Ambos os documentos constitucionais são considerados pioneiros na afirmação dos direitos humanos de 
segunda dimensão. 

Cronologicamente, foi a Constituição Mexicana de 1917 a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a 
qualidade de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais e os direitos políticos. 
Entretanto, teve pouca efetividade prática se comparada à Constituição Alemã de Weimar de 1919. 

4. O processo de universalização, sistematização e internacionalização da proteção dos direitos 
humanos intensificou-se após o término da 1ª Guerra Mundial. 

Ainda que possamos falar em reconhecimento de direitos humanos antes de 1948, a internacionalização 
dos direitos humanos tem como marco inicial a Declaração Universal dos Direitos Humanos, primeiro 
documento de dimensão mundial a tratar de forma abrangente o tema dos direitos humanos. 

5. As dimensões de direitos humanos mais recentes vêm substituindo paulatinamente as 
gerações de direitos mais antigas.  

As gerações de direitos humanos coexistem e vão se associando progressivamente, à medida que tais 
direitos vão sendo estabelecidos. 

                                                             

5 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Aduaneira, 
Administração Geral e Pública, Ética, Administração de Recursos Materiais e Direitos Humanos. 
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6. A Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta, em seu preâmbulo, como a "mais alta 
aspiração do homem comum" as liberdades política, de crença e de locomoção. 

O preâmbulo da DUDH aponta que um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e 
da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do 
homem comum. 

7. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração de direitos que deve ser 
respeitada pelos Estados signatários, mas, devido ao fato de não ter a forma de tratado ou 
convenção, mas sim de resolução, não implica vinculação desses Estados. 

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

8. A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê expressamente a proteção ao meio 
ambiente como um direito de todas as gerações. 

A DUDH não prevê expressamente a proteção ao meio ambiente.  

9. A Declaração Universal dos Direitos Humanos universalizou os direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais, privilegiando os direitos civis e políticos em relação aos demais, 
devido ao seu caráter de essencialidade. 

A DUDH não privilegia qualquer dimensão dos direitos humanos. 

10. A Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que toda pessoa vítima de 
perseguição motivada por crimes de direito comum tem o direito de procurar e de gozar asilo em 
outros países. 

A DUDH prevê o direito o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. No entanto, tal 
direito não pode ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por 
atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas.  

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Prof. Vinícius de Oliveira 

1. Os termos Moral e Ética têm sentidos semelhantes, embora sejam frequente e erroneamente 
empregados como conceitos diferentes. 
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Embora pareçam sinônimos à primeira vista, devemos saber a diferença entre ética e moral. A ética é a 
ciência da moral, enquanto esta relaciona-se aos hábitos e costumes de determinados grupos ou 
indivíduos em uma determinada época.  

2. A Ética pode ser entendida como o código de valores que norteiam a conduta de um indivíduo, 
bem como suas decisões e escolhas, fazendo com que esse indivíduo seja capaz de julgar o que é certo 
ou errado. 

A assertiva define bem a Moral, palavra que vem do latim mos ou mores, ou seja, costume ou costumes e 
expressa um conjunto de normas, aceitas livre e conscientemente, que regulam o comportamento 
individual dos homens por meio de um sistema de prescrição de condutas. 

3. O racionalismo é uma abordagem em ética que preconiza que o bem de uma ação depende não 
tanto da intenção, mas das consequências que ela tem. Assim, uma conduta só pode ser avaliada 
como boa se for útil, no sentido de fazer bem ao maior número possível de pessoas e mal ao menor 
número possível.  

É no utilitarismo que a noção do que é ético liga-se à ideia daquilo que proporcione o maior bem comum, 
o que for mais útil para a sociedade como um todo. É agir sempre de forma a produzir a maior quantidade 
de bem-estar (Princípio do bem-estar máximo), ainda que isso possa custar bastante para alguns 
indivíduos. 

4. Um servidor público que, por não ter conseguido finalizar o trabalho durante o expediente, 
levou para casa livros e documentos relacionados a um processo sigiloso que estava analisando, não 
pode sofrer penalidade administrativa, pois sua intenção era a de terminar o trabalho em tempo 
hábil. 

Segundo o Decreto nº 1.171/1994, é vedado ao servidor público retirar da repartição pública, sem estar 
legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. 

5. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, tratar mal um cidadão, ainda que não configure dano moral, pode ensejar a aplicação de 
penalidade administrativa.  

Segundo o Decreto nº 1.171/1994, Capítulo I, Seção I, IX, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos 
direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. 

6. A concepção particular de bem utilizada por um servidor para definir fins, priorizar valores e 
delimitar regras de conduta faz com que ele aja em consonância com princípios da ética pública. 

O servidor deve se pautar pelos princípios e prescrições éticas adotados pelo serviço público e não por 
aqueles decorrentes de seus juízos pessoais do que é certo ou errado.  

7. Servidor público apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício do 
cargo não constitui vedação relativa a comportamento profissional e atitudes éticas no serviço. 

Segundo o Decreto nº 1.171/1994, Capítulo I, Seção II, VII – XIV, um dos deveres fundamentais do servidor 
público é apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. 
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8. De acordo com as disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal, 
a realização de greve pelo servidor constitui um direito inafastável, não podendo ser imposta 
qualquer restrição ao seu exercício, a qual será caracterizada como abuso de poder hierárquico. 

O Código de Ética não afirma que a greve afronta a ética. Porém, no exercício desse direito, deve-se zelar 
pela defesa da vida e da segurança coletiva, pois é dever do servidor público zelar, no exercício do direito 
de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 

9. O chefe de determinada repartição que solicita a um subordinado que vá o supermercado mais 
próximo, após o fim do expediente, para comprar fraldas, não comete falta ética, pois na situação 
não se configurou qualquer prejuízo ao bom andamento do serviço. 

Segundo o Decreto nº 1.171/1994, Capítulo I, Seção III, XV, é vedado ao servidor público: a) o uso do cargo 
ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si 
ou para outrem; e h) desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Não é preciso, 
portanto, que se configure qualquer tipo de prejuízo. 

10. Não ocorre desvio ético na conduta de servidor público que se recusa a utilizar um eficiente 
sistema de gestão de almoxarifado quando ele alega maior confiabilidade do seu controle manual de 
entrada e saída de materiais. 

Conforme o Decreto nº 1.171/1994, Capítulo I, Seção III, XV, é vedado ao servidor público deixar de utilizar 
os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. 
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FÍSICA 

Prof. Vinícius Silva6 

1. O trabalho da força centrípeta é calculado pelo produto da força pelo deslocamento, ou seja, T 
= F.d. 

Errado! Cuidado, pois as forças de natureza centrípeta não realizam trabalho, pois são sempre 
perpendiculares à trajetória. 

2. O trabalho da força de atrito pode assumir valores positivos ou negativos em uma frenagem. 

Errado! Cuidado com o trabalho da força de atrito, pois ele sempre será negativo em uma frenagem, uma 
vez que é usado para parar o veículo, reduzindo-se a sua energia cinética. 

3. A energia cinética de um corpo a 100km/h é o dobro da energia cinética desse mesmo corpo 
quando ele está a 50km/h. 

Errado! A energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade do corpo, portanto, se dobrar a 
velocidade ela será quadruplicada. 

4. O trabalho da força peso depende da trajetória do corpo. 

A força peso é uma força conservativa e por conta disso é uma força cujo trabalho só depende dos pontos 
inicial e final da trajetória e não dela em si. 

5. Em um sistema dissipativo ocorre dissipação da energia total. 

Errado! Cuidado com a leitura do enunciado, pois a energia que se dissipa em um sistema dissipativo é a 
energia mecânica e não a energia total, esta sempre se conserva, pois a energia apenas troca de natureza, 
mas nunca se destrói ou se cria. 

6. Toda colisão mecânica é um sistema conservativo. 

Errado! Apenas a colisão elástica possui essa característica, pois nela desconsideramos a ínfima dissipação 
de energia. O que ocorre em toda a colisão é a conservação da quantidade de movimento, ou momento 
linear, portanto toda colisão é um sistema isolado. 

7.  Na colisão parcialmente elástica ocorre dissipação máxima de energia. 

Errado! Na colisão parcialmente elástica ocorre dissipação de energia, porém não é a máxima, pois é na 
colisão inelástica que ocorre a perda máxima de energia mecânica. 

                                                             

6 Técnico Judiciário do TRF5. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria de Física. Instagram: @profviniciussilva 

https://www.instagram.com/profviniciussilva/?hl=pt-br
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8. A quantidade de movimento de um corpo que está em repouso pode ser diferente de zero, 
caso ele possua massa não nula. 

Errado! No caso de um corpo sem velocidade, ou seja, em repouso, a quantidade de movimento dele é 
nula, pois a quantidade de movimento é o produto da velocidade pela massa do corpo, então se o corpo 
possui massa isso não garante a quantidade de movimento. 

9. No sistema isolado não há forças externas. 

Errado! No sistema isolado pode haver forças externas, porém a resultante delas deve ser nula. 

10. Na colisão inelástica, a velocidade relativa de afastamento dos corpos é não nula. 

Errado! A colisão inelástica é aquela em que temos ambos os corpos “colados” após a colisão, ou seja, 
ambos vão compartilhar da mesma velocidade, portanto, a velocidade relativa de afastamento sempre 
será nula e em razão disso o coeficiente de restituição será nulo. 

GEOPOLÍTICA BRASILEIRA 

Prof. Sérgio Henrique7 

1. Na Globalização todos os fluxos são estimulados e as trocas econômicas são cada vez maiores.  

Os fluxos econômicos (mercadorias e capitais) e informações são estimulados por políticas públicas de 
combate ao protecionismo e de investimentos em infraestrutura, mas os fluxos humanos são barrados, e é 
o que chamamos de migrações seletivas, pois há muitas barreiras para a entrada de imigrantes vindos dos 
países subdesenvolvidos para os desenvolvidos.  

2. Na nova ordem mundial, apesar dos maiores fluxos comerciais e aumento da riqueza mundial, 
aumentou a desigualdade social e a pobreza.  

Pegadinha perigosa. Na globalização aumentaram muito as desigualdades, tanto entre os países quanto 
entre as pessoas, no entanto a pobreza diminuiu globalmente e em todos os territórios do mundo ocorreu 
o aumento do IDH, porém nos desenvolvidos mais que nos subdesenvolvidos. 

3. A persistência da pobreza extrema em vários territórios do planeta está relacionada às 
dificuldades técnicas de desenvolvimento de lugares muito populosos como o leste asiático ou muito 
carentes em infraestrutura como os países africanos.  

A pegadinha está em afirmarmos que permanece a pobreza extrema por que seria difícil desenvolver 
algumas regiões e eliminar alguns problemas como a desnutrição e epidemias. De acordo com o professor 
Milton Santos, o problema da persistência de problemas com a pobreza extrema, desnutrição e 
vulnerabilidades sociais, como a da população favelizada num contexto de pandemia, permanecem por 

                                                             

7 Responsável pelo Passo Estratégico das matérias de Geografia, História, Sociologia e Filosofia. Instagram: 
@professorsergiohenrique 

https://www.instagram.com/professorsergiohenrique/?hl=pt-br
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que o desenvolvimento tecnológico prioriza a produção econômica e não a resolução das mazelas 
humanas.  É a falta de aplicação das técnicas, que são caras e custosas de desenvolver, para lidar com 
essas mazelas. Para Milton Santos – que é uma referência frequente da banca CESPE – os problemas 
persistem não por falta de capitais e tecnologias, mas porque toda a atenção é dada ao desenvolvimento 
tecnológico para o aumento da produção e da circulação, e não são aplicadas para desenvolver formas de 
produção de alimentos baratos e nutritivos, ou de alguns tratamentos médicos, que não são lucrativos.   

4. Os países mais desenvolvidos são aqueles que possuem mais capitais e tecnologias próprios 
que garantem a manutenção do seu crescimento econômico e superávits na balança comercial deles. 

Os países desenvolvidos realmente são os que possuem mais capitais e tecnologias, porém uma das 
grandes características da nova ordem mundial é o rápido crescimento dos países subdesenvolvidos 
emergentes e a recessão nos países desenvolvidos. EUA, Europa Ocidental e Japão vivem atualmente um 
panorama de recessão ou baixo crescimento econômico, bem como o desemprego provocado pela 
modernização tecnológica e pela concentração industrial.  

5. O modal rodoviário é o mais usado nos transportes em território nacional e integra todos os 
estados brasileiros no nosso território, apesar de serem consideradas ruins ou péssimas.  

Essa pegadinha estava no concurso de 2019. Sem dúvida é o principal modal de transportes do Brasil e 
desde a década de 50 as políticas de integração e desenvolvimento regional as rodovias foram prioritárias 
ao ponto da nossa malha ferroviária ter sido sucateada. O Amapá é o único estado brasileiro que não 
podemos chegar por rodovias. 

6. O setor da economia mais afetado pela pandemia foi o secundário, pois com a redução dos 
fluxos nas rodovias, a menor oferta de matéria prima resultou numa menor produção industrial. 

Ao nos referirmos aos setores da economia são: Primário a agropecuária, o secundário a indústria e o setor 
terciário. O setor da economia mais afetado foi justamente o terciário, comércio e serviços. Em todos os 
lugares urbanizados é o setor terciário que mais emprega pessoal e mais colabora para a composição do 
PIB. 

7. O porto de Santos é o maior em movimento de carga transportada e é responsável por 
aproximadamente 70% das exportações nacionais e 30 das importações. 

Os portos com maior movimento de carga são os especializados na exportação de commodities minerais, 
no caso o maior é Itaqui no MA e Tubarão no E.S.  

Santos é a maior movimentação de contêineres e de cargas com maior valor agregado, responsável por 
aproximadamente 70% das exportações nacionais e 30 das importações. 

8. As rodovias foram essenciais para o deslocamento de efetivos militares e civis para a 
contenção das queimadas Pantanal e na Amazônia e uma das suas vantagens é facilitar o combate 
aos problemas ambientais ligados à pressão econômica. 

Ao contrário do que a proposição sugere as rodovias são uma das principais variáveis no processo de 
desmatamento da Amazônia e do Pantanal e inclusive podemos observar que as queimadas ocorreram 
principalmente às margens das rodovias, em 2020 podemos destacar as queimadas amazônicas nas 
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imediações da BR-163 no MT e PA e da rodovia transpantaneira. Um dos efeitos negativos das rodovias é o 
“espinha de peixe”, ou seja, as rodovias permitem que os fluxos aumentem e principalmente os 
trabalhadores que se deslocaram para as obras procuram meios de sobreviver na região amazônica e 
surgem frentes de colonização e expansão das áreas úteis à agropecuária. Essa pressão econômica é 
geralmente ligada às atividades de extração ilegal da madeira e grilagem, e numa imagem de satélite 
percebemos o desmatamento ao longo das rodovias, que nos dá a impressão de uma espinha de peixe.  

9. O processo de urbanização brasileiro foi desordenado e muito rápido entre as décadas de 80 e 
90. Nas duas primeiras décadas do século XXI o modal rodoviário foi responsável pela a formação e 
consolidação das grandes metrópoles nacionais. 

O modal rodoviário é a principal variável que está relacionada aos fluxos de mercadorias e de pessoas. 
Entre as décadas de 80 e 90 o crescimento urbano foi acelerado e desordenado. Nas duas primeiras 
décadas do século XX a tendência é justamente a desmetropolização, ou seja, o crescimento das cidades 
médias hoje é maior que o crescimento das metrópoles. O processo de desmetropolização está 
relacionado à desconcentração industrial, pois com o desenvolvimento industrial do Nordeste e Centro-
Oeste cidades médias se tornaram polos de desenvolvimento regional, e os fluxos para essas cidades 
médias é principalmente rodoviário. Nas décadas de 80 e 90 as rodovias estimularam os fluxos que 
provocaram a metropolização e nas duas décadas do século XX a desmetropolização.  

10. As doenças foram um dos fatores que dificultaram a colonização europeia no continente 
americano, pois os europeus frequentemente doentes, não produziam os resultados esperados no 
domínio colonial.  

As doenças foram um fator favorável para os europeus no processo de conquista e colonização da 
América, dado que uma das principais causas do declínio da população indígena foram as frequentes 
epidemias como as de gripe, sarampo ou varíola. 

11. A análise dos modais de transporte de um país permite verificar seu potencial e dinamismo 
econômico, mas não sua posição na D.I.T. 

A posição na divisão internacional do trabalho pode ser identificada pela análise dos modais de transporte. 
Por exemplo no Japão e países desenvolvidos em geral, há maior uso das ferrovias na integração do 
território e transporte de pessoas, enquanto nos subdesenvolvidos ligam uma área produtora de 
commodities aos portos de exportação, o que denota o papel na exportação de matérias primas e 
essencialmente subdesenvolvidos.  

12. As principais redes urbanas do país são estabelecidas principalmente pelos fluxos rodoviários, 
aeroviários e aquaviários. 

As redes urbanas são os fluxos e as integrações entre as diferentes cidades brasileiras, que são conectadas 
por rodovias e aeroportos. O transporte aquaviário é pouco usado diante de sua potencialidade e os planos 
do governo federal é ampliar a participação deste modal. As menores redes urbanas estão nas cidades da 
região norte, que são conectadas por fortes fluxos aquaviários, por exemplo.  

13. A transacional Ford Motors fechou as fábricas localizadas no Brasil pois a pandemia da COVID-
19 provocou uma séria crise econômica que reduziu drasticamente o consumo. 
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O fechamento das fábricas da FORD, bem como de outras indústrias como a Sansung se relacionam 
principalmente aos menores custos de produção em outros países. Esse fenômeno que é acentuado nos 
desenvolvidos e tem atingido alguns emergentes, por exemplo o Brasil e o México. 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

Prof. Murilo Soares8 

1. Entre as penalidades aplicáveis às infrações de trânsito, estão a advertência por escrito, multa, 
cassação do direito de dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. 

Entre as penalidades aplicáveis às infrações de trânsito está a suspensão (temporária), e não cassação 
(definitiva), do direito de dirigir. Pode haver cassação da CNH ou da PPD, mas somente “daquele” 
documento, daquela habilitação / permissão específica, de modo que em período futuro o indivíduo 
poderá novamente obter a PPD / CNH. A esse respeito, temos o artigo 256 do CTB. 

2. Caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação do condutor, para que ele tenha o 
direito de dirigir suspenso, é preciso que, durante o prazo de 1 ano, seja ultrapassada a quantidade de 
40 pontos. 

Na hipótese em que o condutor não tiver no seu prontuário o registro de infrações gravíssimas, basta que 
ele tenha atingido 40 pontos (e não que ele tenha ultrapassado essa pontuação, ou seja, atingido pelo 
menos 41 pontos), para que seu direito de dirigir seja suspenso. Essa regra está prevista no artigo 261, 
inciso I, alínea “c”, do CTB, nos termos da recente Lei nº 14.071/2020. 

3. O CTB prevê expressamente diversas hipóteses em que a penalidade pode ser diretamente 
aplicada pelo agente da autoridade de trânsito, como é o caso da determinação de remoção do 
veículo ou do recolhimento da CNH. 

A determinação de remoção do veículo, bem como o recolhimento da CNH, são hipóteses de medidas 
administrativas previstas no CTB (art. 269 do CTB), e não de penalidades. 

4. O recolhimento da CNH ou da PPD é restrito aos casos em que o CTB previr expressamente 
essa medida administrativas em razão do cometimento de infrações de trânsito. 

O recolhimento da CNH ou da PPD pode ocorrer tanto quando o CTB previr essa medida administrativa no 
caso de cometimento de infrações de trânsito quanto no caso de suspeita de inautenticidade ou 
adulteração do documento pelo agente da autoridade de trânsito, nos termos do art. 272 do CTB. 

5. Se não for possível o transbordo da carga com peso excedente, o agente da autoridade de 
trânsito deve liberar o condutor e o veículo, aplicando a penalidade cabível.  

Se não for possível o transbordo da carga com peso excedente, o agente da autoridade de trânsito deve 
recolher o veículo ao depósito - despesa cujo encargo é do proprietário do veículo - sendo liberado após 

                                                             

8AJAJ do TST. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Legislação de Trânsito. Instagram: @profmurilosoares 
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sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada, de acordo com a previsão do artigo 275 
do CTB. 

6. No caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de 
velocidade e tempo, o agente da autoridade de trânsito possui autorização para retirar o disco ou a 
unidade armazenadora do registro. 

No caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade 
e tempo, quem possui autorização para retirar o disco ou a unidade armazenadora do registro é apenas o 
perito oficial encarregado do levantamento pericial, consoante o artigo 279 do CTB. 

7.  A prática de homicídio ou lesão corporal culposos decorrentes de acidente de trânsito acarreta 
aplicação da medida administrativa de suspensão do direito de dirigir. 

Se houver homicídio culposo ou lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito, poderá haver 
sim a suspensão do direito de dirigir, mas não como medida administrativa, pois será uma suspensão 
penal – artigos 302 e 303 do CTB. 

8. Se o condutor for preso em flagrante na prática dos crimes de receptação, descaminho ou 
contrabando, poderá a autoridade de trânsito decidir pela suspensão da permissão ou da habilitação 
para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. 

No caso de prisão em flagrante na prática dos crimes de receptação, descaminho ou contrabando, quem 
pode decretar a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição 
de sua obtenção, em decisão fundamentada, não é a autoridade de trânsito, mas sim o juiz. Trata-se de 
medida que ocorre no âmbito penal, e não no âmbito administrativo. Essa regra está prevista no artigo 
278-A do CTB. 

9. Da decisão que decretar a suspensão ou medida cautelar decorrente da prática de crime de 
trânsito, cabe recurso com efeito devolutivo e suspensivo. 

O recurso contra decisão que decreta a suspensão ou medida cautelar em razão de crime de trânsito tem 
efeito apenas devolutivo, e não suspensivo, de modo que a decisão tem que continuar sendo cumprida – 
não há suspensão dos efeitos da decisão judicial. Essa é a regra do artigo 294, parágrafo único, do CTB. 

10. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor é iniciada, se o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a 
estabelecimento prisional, quando o indivíduo iniciar o cumprimento dessa pena restritiva de 
liberdade. 

Se o indivíduo sofrer a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor e, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento 
prisional, aquela penalidade deve ter seu início contado após a saída do sentenciado do estabelecimento 
prisional, em razão do disposto no artigo 293, § 2º, do CTB. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti9 

1. O princípio da autenticidade permite verificar a identidade do emissor, garantindo que a 
informação será armazenada e enviada sem alterações. 

A autenticidade garante a veracidade das informações. Apenas isso! As informações serão guardadas ou 
enviadas em sua forma original, sem sofrer alterações respeitando outro princípio, o da INTEGRIDADE. 

2. Um firewall é um dispositivo de segurança que funciona como um filtro de arquivos 
monitorando o tráfego da rede. 

Na sua forma mais simples de implementação, o firewall funciona como um filtro de pacotes (stateless) 
que pode ser configurado tanto para a rede interna, quanto para a rede externa. Não é um filtro de 
arquivos. 

3. A função hash são códigos únicos gerados a partir de um algoritmo que assegura a capacidade 
de controle de acesso à informação, permitindo que ela esteja disponível apenas a pessoas 
autorizadas. 

Uma função hash mapeia os dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo, criando, a 
partir dos valores retornados, um código hash ou checksum. Os códigos gerados são únicos para cada 
arquivo e a partir do código gerado não é possível retornar ao arquivo, ou seja, é um processo de via única. 
Não existe relação com o controle de acesso à informação. 

4. Um ransomware torna inacessíveis os dados armazenados, para realizar ataques distribuídos 
de negação de serviço utilizando computadores infectados para atacar outros computadores sem que 
o usuário perceba essa ação. 

É de suma importância de ler o item por completo e com bastante atenção para não confundir conceitos. 
Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados, geralmente 
usando criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) para restabelecer o acesso. 

5. O becape do tipo diferencial realiza a cópia das últimas alterações relativas ao último backup 
completo ou incremental. 

Diferente do backup incremental, o diferencial sempre copia os dados alterados desde o backup completo. 

6. O spyware é um malware disfarçado de software legítimo para obter acesso aos sistemas dos 
usuários, permitindo que criminosos espionem, roubem dados confidenciais e obtenham acesso ao 
sistema através de uma backdoor. 

                                                             

9 Analista de Tecnologia da Informação do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Informática. 

Facebook: @profthiagocavalcanti | Instagram: @prof.thiago.cavalcanti | YouTube: profthiagocavalcanti 
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Essa, talvez, seja uma das definições mais confundidas entre as pessoas. O spyware é um software de 
espionagem, isto é, sua função é coletar informações sobre uma ou mais atividades realizadas em um 
computador. A definição acima é de cavalo de Tróia. 

7. Phishing é um software malicioso capaz de se autorreplicar em computadores capturando e 
transmitindo informação altamente sensíveis como contas bancárias online e senhas, ou informações 
de cartão de crédito. 

Um golpe on-line de falsificação. Essa é a forma mais simples de definir phishing. Os phishers enviam e-
mails que tentam imitar mensagens de empresas financeiras legítimas ou de outras empresas e 
instituições que você talvez até utilize. 

8. O certificado digital é um método que permite comprovar a autenticidade e a integridade de 
uma informação, ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito e que ela não foi 
alterada. 

Apesar da semelhança nos termos, a descrição acima é sobre assinatura digital. Certificado digital é o 
documento eletrônico que possibilita a troca segura de informações entre duas partes, com a garantia da 
identidade do emissor, da integridade da mensagem. 

9. A criptografia de chave simétrica utiliza duas chaves: uma pública e uma privada. Quando uma 
informação é codificada com uma das chaves, somente a outra chave do par pode decodificá-la. 

A criptografia de chave simétrica utiliza a mesma chave tanto para codificar como para decodificar as 
informações. 

10. Os antivírus são programas de segurança que tem o objetivo de detectar e remover adwares e 
spywares.  

Apesar de termos antivírus que desempenham essa função, as bancas gostam de diferenciar de forma 
clara um antivírus e um antispyware. Os antivírus são programas de computador concebidos para 
prevenir, detectar e eliminar vírus de computador. 
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