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Como se preparar para o
concurso da Polícia Federal:
Agente
Foi anunciado no final de agosto pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e
pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, que o tão
esperado concurso da Polícia Federal foi autorizado!
De acordo com o Chefe do Executivo, o edital está sendo preparado e o
concurso contará com a oferta de 2.000 vagas, 1.016 delas dedicadas ao cargo
de Agente da Polícia Federal.
Para os que já estavam se preparando para o certame e para aqueles que
vão focar os estudos nesse momento, é essencial conhecer as especificidades da
carreira de Agente da Polícia Federal e do concurso. Uma preparação direcionada
é o caminho para a sua aprovação e o CERS pode ajudá-lo!
Visando o melhor emprego do seu tempo e dos seus esforços nessa
trajetória, preparamos esse material com diversas informações importantes e
dicas valiosas para que os seus estudos sejam produtivos e eficientes!

Vamos juntos!

1. Campo de atuação do Agente da Polícia Federal
A carreira de Agente da Polícia Federal é de vital importância para o
funcionamento desse órgão, englobando diversas atribuições, envolvendo
trabalhos internos e externos, como procurar dados necessários para
complementar as informações de inquéritos, investigar infrações penais, dirigir
veículos automotores, cumprir medidas de segurança, além de executar outras
atividades de natureza policial e administrativa.
Os agentes não lidam somente com a parte teórica dos conhecimentos
jurídicos, mas também enfrentam as variantes e dificuldades do dia a dia, as
quais precisam ser controladas de forma rápida e eficaz por tais profissionais.
Por esse motivo, o perfil do concurseiro que almeja essa carreira deve ser
flexível e facilmente adaptável a diversos cenários.
Algumas características fundamentais no exercício da função são:
domínio próprio, autocontrole, poder de decisão rápida, capacidade de
trabalhar em equipe, proatividade e entendimento das renúncias em prol da
profissão. Lembre-se que o amor pela função e o esforço para a sua própria
evolução podem fazer com que você supere os obstáculos!

2. Remuneração

O cargo de Agente da Polícia Federal é muito cobiçado em razão da
estabilidade e dos benefícios financeiros. Confira a tabela de remuneração da
carreira (Efeitos financeiros a partir de 1º Jan/2019):
Cargo

Categoria

Subsídio

Agente da Polícia

Especial

R$ 18.651,79

Federal

Primeira

R$ 15.267,27

Segunda

R$ 13.044,41

Terceira

R$ 12.522,50

Ressalta-se que a Lei 12.855/2013 instituiu o pagamento de uma
indenização no valor de R$ 91,00 por dia de trabalho para os policiais lotados
nas regiões de fronteira, podendo gerar ganhos adicionais de até R$ 2 mil
por mês. Ademais, o auxílio alimentação é de R$ 458,00.

3. Requisitos
Para a realização do certame, é necessário apenas que o candidato
possua diploma de nível superior, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, sem exigir graduação
específica.
Já os requisitos para a posse do cargo incluem:
 Ser brasileiro e maior de 18 anos; possuir RG e Carteira de Motorista
categoria B;

 Estar em dia com as obrigações eleitorais; apresentar certificado de
dispensa ou reservista (para candidatos do sexo masculino);
 Ser aprovado no concurso público e na investigação funcional e/ou
social;
 Aptidão física e mental para o exercício do cargo.
O candidato deverá comprovar que cumpre todos os requisitos até o fim
do Curso de Formação Profissional, última etapa do concurso público para
ingresso nos cargos da Polícia Federal. Munido de caráter eliminatório, o curso
e é composto de disciplinas teóricas e operacionais e seu intuito é desenvolver
e aprimorar as competências necessárias ao futuro profissional.

4. Concurso
De acordo com a banca organizadora Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, o último concurso
da Polícia Federal, que se deu em 2018, teve um total de 147.744 inscritos
para uma oferta de 500 vagas imediatas. Desses, 35 mil candidatos não
compareceram para realizar as provas. Foram cerca de 30,73% de abstenção
para o cargo de delegado e 22,68% para os demais cargos.
Fiquem atentos às etapas do concurso:
1. Prova objetiva, eliminatória e classificatória

A prova conta com 120 questões de múltipla escolha, divididas nas
seguintes disciplinas:

Disciplinas
- Língua Portuguesa
- Noções de Informática
- Raciocínio Lógico
- Noções de Contabilidade Geral
- Noções de Direito Penal
- Noções de Direito Processual Penal
- Noções de Direito Administrativo
- Noções de Direito Constitucional
- Estatística
- Legislação Especial

2. Prova discursiva, eliminatória e classificatória
Para o cargo de Agente, prova discursiva consistiu de uma redação
dissertativa, sobre tema selecionado pela banca examinadora. Ela teve o valor
de 13,00 pontos.

3. Exame de aptidão física (TAF)
Destinado apenas ao ingresso na carreira policial, é realizado apenas por
aqueles que forem classificados nas fases anteriores. Inclui testes físicos como
natação, impulsão horizontal, corrida e barra fixa.

4. Curso de Formação Profissional
Ministrado pela Academia Nacional de Polícia, é composto por disciplinas
teóricas e operacionais e disposto em caráter de internato. A ANP fornece
alojamento aos candidatos, cuja escolha da lotação é baseada na ordem de
classificação dos alunos.

5. Como se preparar?
A preparação para o concurso de Agente da Polícia Federal perpassa
primeiramente pela confecção de um plano de estudos direcionado. A equipe
Planos de Estudo do CERS conta com diversos profissionais qualificados
voltados ao auxílio na confecção e cumprimento desse plano, principalmente
por meio do acompanhamento dos concurseiros nessa fase, através do nosso
serviço de Coaching.
Confira o passo a passo para montar o plano de estudos perfeito:
 PASSO 1. Direcionamento e Mindset
1. Direcionamento: com qual órgão você se identifica? Qual carreira
você almeja seguir? Como e onde você se imagina no futuro?
Não basta decidir que você deseja ser servidor público, é vital um
direcionamento da sua carreira e do estado para o qual você está se
preparando, porque os editais são diferentes para cada carreira e estado. Isso

também influencia no seu futuro profissional, pois as carreiras possuem
funções distintas.
2. Defina seu Mindset
Mindset é uma predisposição psicológica para determinados pensamentos
e padrões de comportamento. É uma decisão de pensar de determinada forma
e de agir segundo esse pensamento.
A estrada do concurseiro é muito árdua, mas todas essas "derrotas" devem
ser vistas como aprendizados. Requer esforço não desistir no meio da
trajetória e é por meio do mindset positivo que você poderá manter sua
determinação até a aprovação.
 Passo 2: Análise do perfil de prova e seleção prioritária de temas
Antes mesmo de começar a estudar, você precisa saber o que vai estudar e
os motivos disso. Não adianta ter muito material de estudo e não ter um
planejamento inteligente e direcionado a longo prazo. Assim, é preciso que o perfil
da prova seja bem analisado e você estabeleça uma seleção prioritária das
disciplinas que serão estudadas.
 Passo 3 - Entender o seu nível
Trata-se de fazer um planejamento adequado para a sua realidade,
considerando tanto o concurso que você almeja quanto o nível em que você se
encontra.

Para verificar isso, é importante fazer o maior número de simulados possível,
analisando como você se sai nos concursos anteriores e verifique o padrão que se
repete. Observe em quais disciplinas você tem mais dificuldades e, dentro delas,
quais subtemas ainda não foram bem assimilados.
 Passo 4: Montando um cronograma
Distribua as atividades da sua semana de forma equilibrada, estabeleça os
materiais de estudo que serão utilizados e os horários de descanso, resolução de
questões, revisão e treino simulado do concurso.
 Passo 5: Acompanhamento da Evolução
Não adianta montar um planejamento se, a longo prazo, você não estiver
atento para a sua evolução ao longo do tempo. É preciso verificar se esse
planejamento é efetivo. Uma boa forma de aferir isso é por meio da resolução de
questões.
 Passo 6: Direcionamento para o edital
Quando o edital sair, o ideal é modificar um pouco seu planejamento de forma
a direcioná-lo para o edital, mas sem se distanciar muito do planejamento geral. A
preparação para concursos é um acúmulo de aprendizados ao longo do tempo,
então você não pode parar todo o seu planejamento por conta de um edital, seu
plano "macro" deve perseverar.

6. Estudo da Carreira: temas de maior recorrência no
concurso
Para auxiliá-lo na tarefa de montagem de seu cronograma, o setor de
Inteligência e Conteúdo CERS+AdVerum oferece o Estudo da Carreira, material
produzido com base nas últimas provas do concurso, as quais são analisadas de
forma minuciosa para que haja a verificação da recorrência dos temas de cada
disciplina ao longo do tempo no certame.
Trata-se do passo 2 de montagem do seu cronograma aplicado e pronto para
que você monte um planejamento dentro do perfil da prova e não perca mais
tempo!
Que tal saber os assuntos mais cobrados nas últimas provas de Agente da
Polícia Federal? Confira:

7. Estudo da Carreira: Agente da Polícia Federal
Construído com base na análise das últimas duas provas realizadas para o
cargo de Agente de Polícia Federal, em cotejo com o edital do último concurso da
carreira (2018), adaptando-o às provas analisadas e à legislação vigente. Ressaltese que todas as provas foram organizadas pelo CEBRASPE.
Para tanto, nossos especialistas analisaram, minuciosamente, as últimas duas
provas do referido cargo, com vistas à detecção da recorrência dos conteúdos

cobrados por cada disciplina, chegando a um percentual relevante para o estudo
direcionado por parte do(a) concurseiro(a).
Assim, cada disciplina presente em no certame em questão possui um
demonstrativo com duas informações significativas: um gráfico contendo os 8/10
conteúdos mais recorrentes dentro da matéria nos últimos concursos, constando o
percentual de representatividade de cada assunto; uma tabela, contendo todos os
assuntos já abordados nessa mesma disciplina, do mais recorrente ao menos
recorrente.

Atenção!

Os gráficos apresentam os
principais temas da disciplina,
porém isso pode variar de
acordo com a disciplina.
Algumas podem apresentar a
totalidade de seus temas no
gráfico, em função da baixa
variedade de temas

A Porcentagem demonstrada nos
gráficos são referentes aos
principais temas abordados, não
demonstrando a totalidade de
temas, informação expressa na
tabela que segue o gráfico.

- A tabela representa a
totalidade dos temas abordados
nas provas da carreira.
- Os pontos indicam a
recorrência encontrada nas
provas analisadas.
- As cores na recorrência indicam

Vamos lá?

o quão importantes os temas
são nas provas da carreira.

Vermelho: Alta
Vamos lá?

Amarelo: Média
Verde: Baixa

Reescrita de frases e
parágrafos do texto
14%

Domínio dos
mecanismos de
coesão textual
8%

LÍNGUA PORTUGUESA

Compreensão e
interpretação de textos
de gêneros variados
36%

Compreensão e interpretação de textos de
gêneros variados

Domínio da estrutura morfossintática do
período
Correspondência oficial (conforme Manual de
Redação da Presidência da República)

Correspondência
oficial (conforme
Manual de Redação
da Presidência da
República)
18%

Reescrita de frases e parágrafos do texto
Domínio dos mecanismos de coesão textual

Domínio da estrutura
morfossintática do
período
24%

TEMAS
Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
Domínio da estrutura morfossintática do período
Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da

RECORRÊNCIA






República)
Reescrita de frases e parágrafos do texto



Domínio dos mecanismos de coesão textual



Reconhecimento de tipos e gêneros textuais



Domínio da ortografia oficial



NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Regime jurídicoadministrativo
14%

Noções de
organização
administrativa
29%

Poderes
Administrativos
14%

Noções de organização administrativa
Agentes públicos

Controle da Administração Pública
Responsabilidade Civil do Estado

Controle da
Administração
Pública
14%

Agentes públicos
15%

Poderes Administrativos

Regime jurídico-administrativo

Responsabilidade
Civil do Estado
14%

TEMAS
Noções de organização administrativa

RECORRÊNCIA


Agentes públicos



Regime jurídico-administrativo



Poderes Administrativos



Responsabilidade Civil do Estado



Controle da Administração Pública



NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Dos Direitos e
garantias
fundamentais
50%
Dos Direitos e garantias fundamentais

Da defesa do Estado e das instituições
democráticas

Da defesa do Estado
e das instituições
democráticas
50%

TEMAS
Dos direitos e garantias fundamentais

RECORRÊNCIA


Da defesa do Estado e das instituições democráticas



NOÇÕES DE DIREITO PENAL

Aplicação da
Lei Penal; 33%
Crimes contra o
patrimônio; 50%

Aplicação da Lei Penal
Crimes contra a pessoa
Crimes contra o patrimônio

Crimes contra a
pessoa; 17%

TEMAS
Crimes contra o patrimônio

RECORRÊNCIA


Aplicação da Lei Penal



Crimes contra a pessoa



NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

Restrição de Liberdade
29%

Inquérito
policial
28%

Inquérito policial
Prova
Restrição de Liberdade

Prova
43%

TEMAS
Prova

RECORRÊNCIA


Inquérito Policial



Restrição de Liberdade



Lei nº 8.069/1990 e
suas alterações
(aspectos penais e
processuais penais)
14%

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
Lei nº
10.446/2002 e
suas alterações
14%

Lei nº 11.343/2006 e
suas alterações
(aspectos penais e
processuais penais)
29%

Lei nº 11.343/2006 e suas alterações (aspectos
penais e processuais penais)
Lei nº 9.605/1998 e suas alterações (aspectos
penais e processuais penais)
Lei nº 13.445/2017
Lei nº 8.069/1990 e suas alterações (aspectos
penais e processuais penais)

Lei nº 13.445/2017
14%

Lei nº 9.605/1998 e suas
alterações (aspectos penais
e processuais penais)
29%

Lei nº 10.446/2002 e suas alterações

TEMAS
Lei nº 11.343/2006 e suas alterações (aspectos penais e processuais penais)

RECORRÊNCIA


Lei nº 9.605/1998 e suas alterações (aspectos penais e processuais penais)



Lei nº 13.445/2017



Lei nº 8.069/1990 e suas alterações (aspectos penais e processuais penais)



Lei nº 10.446/2002 e suas alterações



INFORMÁTICA

Computação na nuvem
(cloud computing)
12%

Redes de computadores:
locais, metropolitanas e
de longa distância
12%

Conceitos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos
associados a internet/intranet
Conceitos de proteção e segurança

Conceitos e modos de
utilização de
tecnologias,
ferramentas,
aplicativos e…

Banco de dados
14%

Banco de dados

Computação na nuvem (cloud computing)

Conceitos de proteção e
segurança
21%

Redes de computadores: locais, metropolitanas
e de longa distância

TEMAS
Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos
e procedimentos associados a internet/intranet
Conceitos de proteção e segurança
Banco de dados

RECORRÊNCIA





Redes de computadores: locais, metropolitanas e de longa distância



Computação na nuvem (cloud computing)



Noções de programação python e R



Redes de computadores



Teoria da informação



Redes de comunicação



Conceito de internet e intranet



Fundamentos da Teoria Geral de Sistemas



8. Cronograma de Estudos
Para auxiliá-lo em seus estudos, preparamos uma sugestão de cronograma
de revisão intensa durante quatro semanas, contendo as disciplinas a serem
estudadas com base no Estudo da Carreira de Agente da Polícia Federal,
tempo de descanso, resolução de questões e simulação de provas anteriores:

SEMANA 1
Dia da Semana
Segunda-feira

Disciplina

Temas



Língua Portuguesa



Informática

interpretação de



Noções de Direito

textos de gêneros

Penal

variados





Compreensão e

Conceitos e modos
de utilização de
tecnologias,
ferramentas,
aplicativos e
procedimentos
associados a
internet/intranet



Crimes contra o
patrimônio

Terça-feira




Noções de Direito



Noções de

Administrativo

organização

Noções de Direito

administrativa

Processual Penal



Prova

Quarta-feira




Noções de Direito



Dos direitos e

Constitucional

garantias

Informática

fundamentais


Conceitos e modos
de utilização de
tecnologias,
ferramentas,
aplicativos e
procedimentos
associados a
internet/intranet

Quinta-feira




Legislação Penal



Lei nº 11.343/2006

Especial

e suas alterações

Língua Portuguesa

(aspectos penais e
processuais penais)


Compreensão e
interpretação de
textos de gêneros
variados

Sexta-feira




Noções de Direito



Agentes públicos

Administrativo



Lei nº 9.605/1998 e

Legislação Penal

suas alterações

Especial

(aspectos penais e
processuais penais)

Sábado

Resolução de questões do bloco: Noções de Direito
Penal, Noções de Direito Processual Penal e
Legislação Penal Especial

Domingo

Pesquisar atualizações jurídicas e descanso

SEMANA 2
Dia da Semana
Segunda-feira

Disciplina

Temas



Língua Portuguesa



Informática

estrutura



Noções de Direito

morfossintática do

Penal

período





Domínio da

Conceitos de
proteção e
segurança



Aplicação da Lei
Penal

Terça-feira



Noções de Direito



Administrativo


Noções de Direito

Regime jurídicoadministrativo



Inquérito Policial



Da defesa do

Processual Penal
Quarta-feira




Noções de Direito
Constitucional

Estado e das

Informática

instituições
democráticas


Conceitos de
proteção e
segurança

Quinta-feira




Legislação Penal



Lei nº 13.445/2017

Especial



Domínio da

Língua Portuguesa

estrutura
morfossintática do
período

Sexta-feira



Noções de Direito
Administrativo



Poderes
Administrativos



Legislação Penal



Especial

Lei nº 8.069/1990 e
suas alterações
(aspectos penais e
processuais penais)

Sábado

Resolução de questões do bloco: Língua Portuguesa
e Informática

Domingo

Fazer simulado (lembre-se de simular todas as
condições da prova)

SEMANA 3
Dia da Semana
Segunda-feira

Disciplina

Temas



Língua Portuguesa



Informática

oficial (conforme



Noções de Direito

Manual de Redação

Penal

da Presidência da



Correspondência

República)


Banco de dados



Crimes contra a
pessoa

Terça-feira



Noções de Direito



Administrativo


Noções de Direito

Civil do Estado


Processual Penal
Quarta-feira




Informática
Língua Portuguesa

Responsabilidade
Restrição de
Liberdade



Banco de dados



Correspondência
oficial (conforme

Manual de Redação
da Presidência da
República)
Quinta-feira



Legislação Penal



Especial


Língua Portuguesa

Lei nº 10.446/2002
e suas alterações



Reescrita de frases
e parágrafos do
texto

Sexta-feira




Noções de Direito



Controle da

Administrativo

Administração

Informática

Pública


Redes de
computadores:
locais,
metropolitanas e
de longa distância

Sábado

Resolução de questões do bloco: Noções de Direito
Constitucional e Noções de Direito Administrativo

Domingo

Pesquisar atualizações jurídicas e descanso

SEMANA 4
Dia da Semana
Segunda-feira

Disciplina


Língua Portuguesa



Informática

Temas


Domínio dos
mecanismos de
coesão textual



Computação na
nuvem (cloud
computing)

Terça-feira



Informática



Noções de
programação
python e R



Redes de
computadores

Quarta-feira



Língua Portuguesa



Informática



Reconhecimento de
tipos e gêneros
textuais



Teoria da
informação

Quinta-feira



Informática



Redes de
comunicação



Conceito de
internet e intranet

Sexta-feira



Língua Portuguesa



Informática



Domínio da
ortografia oficial



Fundamentos da
Teoria Geral de
Sistemas

Sábado

Resolução de questões do bloco: Língua Portuguesa
e Informática

Domingo

Fazer simulado (lembre-se de simular todas as
condições da prova)

Esperamos que este material seja de grande valia para os seus estudos. Lembre-se, o
estudo direcionado e eficaz é a chave da sua aprovação!

Vamos juntos!

