A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é uma instituição policial brasileira, subordinada ao Ministério
da Justiça, cuja principal função é realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais trabalhando no
combate ao crime, nas rodovias federais do Brasil, como também, no mento e fiscalização do tráfego de
veículos, embora também tenha passado a exercer trabalhos que extrapolam sua competência original,
como a atuação dentro das cidades e matas brasileiras em conjunto com outros órgãos de segurança
pública.

HISTÓRIA
A Polícia Rodoviária Federal foi criada pelo presidente Washington Luiz no
dia 24 de julho de 1928 (dia da Polícia Rodoviária Federal), com a
denominação inicial de "Polícia de Estradas". Em 1935 Antônio Felix Filho, o
"Turquinho", considerado o 1º Patrulheiro Rodoviário Federal, foi chamado
para organizar a vigilância das rodovias Rio-Petropólis, Rio-São Paulo e
União Indústria. Sua missão era percorrer e fiscalizar as três rodovias
utilizando duas motocicletas Harley Davidson e nessa empreitada contava
com a ajuda de cerca de 450 vigias da então Comissão de Estradas de
Rodagem (CER).
Em 23 de julho de 1935 (dia do Policial Rodoviário Federal), foi criado o primeiro quadro de policiais da
hoje Polícia Rodoviária Federal, denominados, a época, "Inspetores de Tráfego". No ano de 1945, já com a
denominação de Polícia Rodoviária Federal, a corporação foi vinculada ao extinto Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER).
Finalmente, em 1988, com o advento da Constituinte, a Polícia Rodoviária
Federal foi integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública, recebendo
como missão exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Desde
1991, a Polícia Rodoviária Federal integra a estrutura organizacional do
Ministério da Justiça, como Departamento de Polícia Rodoviária Federal. A
denominação patrulheiro não mais existe desde 1998. O cargo de PRF se
dividia em quatro classes: Agente, Agente Operacional, Agente Especial e
Inspetor.

A INSTITUIÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal está presente em todas
as unidades da federação e é administrada pelo Departamento
de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), com sede em
Brasília/DF. Os estados são divididos em unidades
administrativas chamadas de Regionais. Uma regional pode
ser uma "Superintendência", no caso de estados maiores, ou
um "Distrito", em estados menores. Algumas regionais
englobam mais de um estado brasileiro. As regionais são
divididas em "Delegacias", que coordenam os postos ou
Unidades Operacionais (bases de fiscalização).
Atualmente a PRF possui mais de quatrocentos postos de
fiscalização nos mais diversos municípios brasileiros,
proporcionando à estrutura do órgão uma capilaridade que
poucas instituições nacionais possuem.

Apesar do trabalho uniformizado, o DPRF não é uma
instituição militar - a hierarquia existente dentro do órgão é totalmente baseada nas funções de chefia, que
podem ser ocupadas por qualquer policial. Pode acontecer, por exemplo, de um policial da Segunda Classe
ser chefe de um da Classe Especial. Da mesma forma, um policial que já exerceu uma função de chefia pode
se for do seu interesse, retornar às atividades da área operacional.
A PRF, assim como outras polícias, também é dotada de unidades de policiamento especializado, como o
Núcleo de Operações Especiais (NOE), cujos integrantes recebem treinamento especializado para atuar em
ações específicas - como em Operações de Controle de Distúrbios, Ações Táticas, Anti e Contra Bombas,
Tiro de Precisão, ações em área de caatinga etc.
As Equipes de Patrulha (RONDA) contam com Policiais altamente qualificados para as mais diversas
situações encontradas nas rodovias federais, sendo que muitos desses agentes possuem especializações do
mesmo nível dos que trabalham nos Núcleos de Operações Especiais (NOE).
Organizacionalmente, a Polícia Rodoviária Federal, presente em todo o território nacional, atualmente
encontra-se estruturada através da unidade administrativa central, em Brasília, e das unidades
administrativas regionais, representadas pelas 22 Superintendências (GO, MT, MS, MG, RJ, SP, ES, PR, SC,
RS, BA, PE, AL, PB, RN, CE, PI, MA, PA, SE, RO, TO) e pelos 5 Distritos (DF, AC, AM, AP e RR), além das
156 subunidades administrativas, denominadas delegacias, 390 postos de fiscalização, totalizando, assim,
em sua estrutura, 550 pontos de atendimento em todo o Brasil. Seu efetivo atual é de 8.338 Policiais
Rodoviários Federais em atividade, que são responsáveis pelo patrulhamento ostensivo, em regime de
escala, da malha rodoviária federal de cerca de 55 mil quilômetros de rodovias e estradas.

ATRIBUIÇÕES DE UM POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
O Departamento de Polícia Rodoviária Federal é um
órgão vinculado ao Ministério da Justiça e tem a suas
competências definidas pela Constituição Federal
(Art. 144), pela Lei nº 9. 503 (Código de Trânsito
Brasileiro), pelo Decreto nº 1.655, de 03 de outubro
de 1995, e pelo Regimento Interno, aprovado pela
Portaria nº 3.741, de 15 de dezembro de 2004.
Atualmente, a Polícia Rodoviária Federal é responsável
pelo policiamento de 70 mil km de rodovias e estradas
federais em todo o Brasil. Seus servidores estão
espalhados por 600 unidades no território brasileiro,
trabalhando ininterruptamente, em escalas de
revezamento. Assim, além da própria competência
constitucional, o Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, nos termos do Decreto nº 1.655/95 e do Regimento Interno, tem as seguintes atribuições:

 Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o
objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, do patrimônio da União e o de terceiros;
 Exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito, cumprindo e fazendo cumprir a legislação e
demais normas pertinentes, inspecionar e fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênios específicos
com outras organizações similares;
 Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito e os valores decorrentes da prestação
de serviço de estadia e remoção de veículos, objetos, animais e escoltas de veículos de cargas
excepcionais, executar serviços de prevenção, atendimento de acidentes e salvamento de vítimas nas
rodovias federais;
 Realizar perícias, levantamento de locais, boletins de ocorrências, investigações, testes de dosagem
alcoólicas e outros procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à elucidação
dos acidentes de trânsito;
 Credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de
remoção de veículos, escoltas e transporte de cargas indivisíveis;
 Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de
medidas emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de
vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas;
 Executar medidas de segurança, planejamento e escoltas nos deslocamentos do Presidente da
República, Ministros de Estado, Chefes de Estado e diplomatas estrangeiros e outras autoridades,
quando necessário, e sob a coordenação do órgão competente;
 Efetuar a fiscalização e o controle do trânsito e tráfico de menores nas rodovias federais, adotando as
providências cabíveis contidas na Lei rº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente); e
 Colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio, a
ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins,
o contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em leis; o realizar concursos públicos, outros
processos seletivos, cursos, estágios, formação, treinamentos e demais atividades de ensino na área de
sua competência.
Junto com os demais órgãos da área de Segurança Pública, a PRF intensificou sua presença no trabalho de
prevenção e repressão ao crime organizado, especialmente no combate ao roubo e furto de veículos e
cargas, aos crimes como o narcotráfico, o contrabando e o descaminho, a sonegação fiscal e o tráfico de
menores, além de servir como base de apoio para operações especiais de órgãos como Polícia Federal, Civil
e Militar, a Receita Federal, a Fundação Nacional de Saúde, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e o Departamento de
Transporte Rodoviário, bem como as Secretarias Estaduais de Fazenda.
Anualmente, a Polícia Rodoviária Federal cumpre um calendário extenso de operações, especialmente em
feriados e fins de semanas prolongados. Independentemente disso, ela desenvolve comandos voltados à
educação de trânsito e à fiscalização do transporte de produtos perigosos, como substâncias tóxicas,
explosivos, corrosivos, inflamáveis, radioativas, fazendo inclusive serviços de batedor para o transporte de
cargas de dimensões excepcionais e de urânio. Faz ainda a escolta e segurança de autoridades brasileiras
e/ou estrangeiras, em trânsito pelo País. Além da missão constitucional, a Polícia Rodoviária Federal
participa, como membro ou colaboradora, de programas e projetos voltados para a segurança de trânsito,
destacando-se, nesse aspecto, o Programa Brasileiro de Segurança do Trânsito (PBST), e o Programa do
Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito (GERAT).
Na área da Segurança Pública, a Polícia Rodoviária Federal integra, juntamente com as Polícia Federal,
Civil e Militar, os Conselhos Regionais de Segurança Pública. Atualmente, ela faz parte dos seguintes
conselhos: Conselho de Segurança Pública do Sudeste; Conselho de Segurança Pública do Sul; Conselho de
Segurança Pública do Entorno do Distrito Federal; Conselho de Segurança Pública do Nordeste, Conselho
de Segurança Pública do Meio-Norte e Conselho de Segurança Pública do Norte. Não obstante, a Polícia
Rodoviária Federal promove, ainda, cursos e seminários sobre educação de trânsito em escolas, empresas e
órgãos públicos.

Operações à Criminalidade
Em razão do transporte rodoviário ser a principal via de passagem de mercadorias, riquezas e pessoas no
Brasil, a PRF especializou-se em inúmeras atividades de repressão ao crime, muitas vezes de acordo com a
peculiaridade da região. Assim, nas regiões de fronteira é dada ênfase no combate ao contrabando,

descaminho e tráfico de drogas (com auxílio de cães farejadores); a Região Norte caracteriza-se pela
repressão aos crimes ambientais, como extração e transporte de recursos naturais proibidos por lei; já
na Região Nordeste, a PRF destaca-se no combate ao plantio e tráfico de maconha e ao tráfico de menores.
De modo geral, são realizadas buscas e prisões a foragidos/procurados pela Justiça em trânsito pelas
rodovias federais, recuperação de veículos roubados/furtados, além de operações específicas no combate a
assaltos a veículos com cargas valiosas e ônibus de passageiros. Dentro da corporação, fica a cargo
do DCC (Divisão de Combate ao Crime) a coordenação de tais operações.
Seguindo sua vocação de combate ao crime, a PRF não mais se restringe aos ilícitos rodoviários federais.
Recentemente uma série de operações - algumas em conjunto com outros órgãos federais, como IBAMA,
Receita, PF, MP, entre outros - reforçaram tal novo posicionamento da corporação, atuando como Polícia
Ostensiva Federal: Operação Carta Branca (contra a fraude na emissão de habilitações), Operação Paracelso
(contra a máfia de combustíveis), Operação Seringueira, Operação Velozes e Furiosos, etc. Foram
cumpridos centenas de mandados de prisão e de busca e apreensão em todo o país.

Operações Aéreas
Criada em 1999, a Divisão de Operações Aéreas (DOA), responsável pela fiscalização aérea das rodovias e
pelo atendimento de vítimas de acidentes.
Esta divisão possui bases em Brasília, São Paulo, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
Cada base trabalha com um helicóptero (a base de Curitiba possui dois helicópteros (1 Bell 407, 1 EC-120)),
sendo que a base de Pernambuco também possui um avião, utilizado para identificação de campos de
plantio de maconha. Atualmente os helicópteros trabalham preferencialmente no atendimento de vítimas
de acidentes, sendo que algumas bases até fizeram convênio com o SAMU, transformando os seus
helicópteros em UTI's aéreas.
Cada helicóptero é tripulado por um piloto, um operador e um socorrista, sendo todos policiais rodoviários
federais. Em bases conveniadas com o SAMU, em vez do socorrista trabalham um médico e um enfermeiro.
O curso de preparo de pilotos e operadores do DPRF é considerado um dos melhores entre as polícias
brasileiras. Além do conhecimento técnico, os policiais treinam exaustivamente técnicas de salvamento nas
mais diversas situações, inclusive em alto mar.
Os operadores recebem treinamento de combate e a habilitação para operar os fuzis XM-15, utilizados pela
divisão, de maneira a atuarem também como suporte tático contra o crime. Criada em 1999, a Divisão de
Operações Aéreas (DOA), responsável pela fiscalização aérea das rodovias e pelo atendimento de vítimas de
acidentes.

Atribuições do Agente Administrativo: executar atividades administrativas, de nível intermediário,
relativas às competências legais da Polícia Rodoviária Federal, por meio da prestação de apoio técnico
administrativo à Instituição.

REQUISITOS PARA INGRESSO
A partir de 2008, o ingresso no cargo de PRF exige como requisito o diploma em curso de Nível Superior,
em qualquer especialidade, reconhecido pelo MEC e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria B.
No entanto, para o cargo de agente adiministrativo o nível de escolaridade exigido é o Ensino Médio.
Quanto a idade, o candidato de ambos os sexos deve entre 18 e 65 anos.
Os salários regulam entre R$ 6.500,00 reais para os cargos de Nível Superior e R$ 3.700, 00 para os cargos
de Nível Médio.
Para ingresso o candidato (ambos os sexos) deve passar por um exame de seleção que o habilite a
conquistar uma das vagas previstas no Edital.

O concurso tem duas etapas a serem cumpridas. A primeira, com cinco fases, inicia com as provas objetivas e
discursivas. Os aprovados na 1ª Etapa passam, ainda, por teste físico, exames de saúde, avaliação psicológica,
investigação social e/ou funcional e prova de títulos, esta última uma novidade em provas da PRF. A segunda etapa é
composta pelo curso de formação.

1ª Etapa - Classificação
Só será corrigida a prova discursiva dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados até a 4.750ª
posição, para os candidatos de ampla concorrência, e até a 250ª posição, para os candidatos que se declararem
pessoas com deficiência.
Serão convocados para o exame de capacidade física, para a avaliação de saúde, para a avaliação psicológica e
preenchimento eletrônico da Ficha de Informações Pessoais (FIP), para fins de que se proceda à investigação
social e/ou funcional, os candidatos aprovados na prova discursiva e classificados até a 3.800ª posição, para os
candidatos de ampla concorrência, e até a 200ª posição, para os candidatos que se declararem pessoas com
deficiência, considerando-se a soma das notas obtidas nas provas objetivas e na prova discursiva.
Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova discursiva e classificados até a
1.900ª posição, para os candidatos de ampla concorrência, e até a 100ª posição, para os candidatos que se
declararem pessoas com deficiência, e não eliminados nas fases anteriores.
A prova objetiva de conhecimentos básicos contém questões de língua portuguesa, matemática, noções de direito
constitucional, ética no serviço público e noções de informática. A prova objetiva de conhecimentos específicos é
composta de questões relativas a noções de direito administrativo, noções de direito penal, noções de direito
processual penal, legislação especial, direitos humanos e cidadania, legislação relativa ao DPRF e física aplicada à
perícia de acidentes rodoviários. A prova discursiva consiste de uma redação com texto dissertativo, de até 30
linhas, a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação do conteúdo programático. O exame de
capacidade física consistirá de quatro testes: teste de flexão em barra fixa, teste de impulsão horizontal, teste de
flexão abdominal e teste de corrida de 12 minutos.

2ª Etapa – Curso de Formação
A segunda etapa do concurso será o curso de Curso de Formação Profissional (CFP), com duração de
aproximadamente 3 meses. No CFP, os alunos terão aulas de abordagem e tiro, direitos humanos, ética, defesa
policial e fiscalização de trânsito, entre outras. Os novos policiais rodoviários federais serão lotados,
preferencialmente nas regiões de fronteira, após remanejamento dos policiais mais antigos permanecendo,
preferencialmente no local de sua primeira lotação, por um período mínimo de 3 anos, sendo a sua remoção
condicionada a concurso de remoção, permuta ou ao interesse da administração.

A PREPARAÇÃO PARA O CONCURSO
O Concurso da Polícia Rodoviária Federal é um dos mais esperados todos os anos e, portanto, um
dos mais concorridos tendo vários candidatos por vaga interessados em conquistar um emprego efetivo,
com possibilidades de ascensão e os benefícios decorrentes do cargo conquistado como plano odontológico,
plano de saúde, cartão de alimentação, transporte, e muito mais.

Necessidade do concurso - não há dúvidas de que a ampliação do efetivo é uma necessidade urgente. É
o que se pode constatar a partir das reivindicações das diversas representações sindicais da PRF espalhadas
pelo Brasil, que explicitam o quanto é prejudicial à qualidade do trabalho da categoria a aceitação dos
serviços terceirizados e a presença pouco expressiva de efetivo nas regiões de fronteiras.

Como o concurso é muito concorrido, o ideal é os candidatos comecem a se preparar com muita
antecedência tendo em vista que os Editais para este Concurso só é divulgado muito próximo da data do
concurso.
Entre em contato com o Departamento de Concursos do SENA PRÉ-MILITAR pelo email
concursosmilitares@cursosena.com.br e obtenha maiores informações sobre este concurso e o suporte

oferecido pela nossa Instituição de Ensino Preparatório aos Concursos Públicos Militares, para que você
tenha um preparo eficiente que lhe permita concorrer a uma das vagas previstas.
Clique na imagem abaixo e veja um vídeo institucional que mostra a atuação da Polícia Rodoviária Federal
em nossas Rodovias no controle do trânsito de veículos, em missões de salvamento e no apoio ao combate
do crime organizado sobretudo, os crimes de contrabando.

SENA PRÉ-MILITAR o caminho mais curto
para ingresso nas Forças Auxiliares
www.cursosena.com.br

