Perguntas Frequentes

01 - Compensa entrar na Policia Rodoviária Federal ou Policia Federal?
Curso Sena responde: A PRF e PF desempenham funções distintas. A polícia Federal é uma
polícia judiciária e atua investigando crimes dos mais diversos tipos. É muito semelhante à Polícia
Civil, porém a PF é uma instituição federal e seus benefícios e salário são melhores. Já a Polícia
Rodoviária Federal desempenha funções que visam o combate ao crime nas rodovias federais
combatendo o tráfico de drogas e armas, exploração sexual infantil, exploração do trabalho,
combate ao desmatamento e extração ilegal de madeira florestal.
A mesma também desempenha funções que extrapolam suas atribuições originais e cumprem
mandados de prisão busca e apreensão e pode também apoiar outras instituições policiais no
combate ao crime. A PRF também executa algumas funções de patrulhamento e fiscalização de
trânsito, mas de qualquer forma combate crimes pois atua visando prender e punir motoristas que
dirigem embriagados nas rodovias federais. PRF é atualmente a instituição policial que mais
apreende drogas e armas em todo o País. Os benefícios e salário também são ótimos. Para
ingressar em uma destas instituições, é necessário que o candidato possua nível superior de ensino
para que assim possa prestar concurso público.
02 - Qual a função de um agente administrativo que trabalha na Polícia rodoviária
Federal?
Curso Sena responde:
A. Responsabilizar-se pela execução, conservação e arquivamento da documentação entregue aos
seus cuidados;
B. Comunicar ao secretário geral quaisquer irregularidades em seu campo de atuação;
C. Responsabilizar-se pelas condições gerais do ambiente de trabalho, pelo controle de acesso aos
arquivos e pelos recursos materiais em uso;
D. Atender aos alunos, aos responsáveis e à comunidade, protocolando suas solicitações,
requerimentos, documentações e providenciando encaminhamento aos setores competentes;
E. Redigir ou participar da redação, de correspondência oficial, atos normativos e documentos
legais;
F. Estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico do setor que atua
propondo soluções;
G. Ler, selecionar, registrar e arquivar, quando for o caso, segundo orientação recebida,
documentos e publicações de interesse do instituto.

03 - O curso de tecnólogo é aceito para ingresso nos cargos de Agente, Escrivão e
Papiloscopista?
Curso Sena responde: Os cursos superiores de tecnologia reconhecidos pelo Ministério da
Educação são suficientes para atender o requisito da graduação para provimento nos cargos de
Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal.
04 - Há previsão para abertura de concurso público para os cargos da carreira
policial ou para os cargos da carreira administrativa? Qual a frequência dos
concursos da POLICIA FEDERAL?
Curso Sena responde: Não existe frequência estipulada para abertura de concursos públicos na
POLICIA FEDERAL.
05 - Quais os níveis de escolaridade exigidos para se concorrer aos cargos da
carreira policial e aos da carreira administrativa?
Curso Sena responde: A carreira policial exige curso de graduação em estabelecimento de
ensino superior, reconhecido pelo MEC - (Ministério da Educação), e a carreira administrativa
pede segundo e terceiro graus completos, respectivamente, para nível médio e superior.
06 - Como fazer para ingressar no Comando de Operações Táticas - COT,
Coordenação de Aviação Operacional - CAOP, INTERPOL, NEPOM e outros?
Curso Sena responde: Estas são áreas internas da POLÍCIA FEDERAL, não existindo concurso
público para ingresso. O provimento destas áreas é feito através de recrutamento interno.
07 - Há vagas para pessoas com deficiência destinadas aos cargos da carreira policial
da POLÍCIA FEDERAL?
Curso Sena responde: Sim, por decisão do Supremo Tribunal Federal serão resevadas vagas
aos candidatos com deficiência nos concursos para os cargos policiais. Os candidatos com
deficiência serão submetidos a todos os testes, avaliações e exames em igualdade de condições com
os demais concorrentes do concurso. A POLÍCIA FEDERAL também disponibiliza vagas para
pessoas com deficiência no quadro do Plano Especial de Cargos, carreira de apoio administrativo.
08 - Qual a idade mínima e máxima pra ingressar na Polícia Militar do Distrito
Federal no cargo de soldado?
Curso Sena responde: possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, até a data de
ingresso na PMDF e a idade máxima de 30 (trinta) anos completos, até o último dia de inscrição
no concurso (não poderá ter completado 31 – trinta e um – anos). Portanto a idade mínima é de 18
anos (porém é exigido nível superior, de forma que seria muito difícil alguém com 18 ou 19 anos
satisfazer esta exigência). A idade máxima era de 30 anos.
09 - Qual a idade máxima para Agente da POLÍCIA FEDERAL?
Curso Sena responde: Não há limite máximo de idade. É preciso ter a idade mínima de 18 anos e
respeitar o limite para aposentadoria compulsória, que é de 65 anos.

10 - Quais os requisitos para ingressar na policia civil como (agente) e o que um
agente faz ?
Curso Sena responde: O agente policial é uma das 14 carreiras da policia civil de São Paulo, sua
função básica é de dirigir, isso mesmo ele é motorista de viatura, trabalha em todos os
departamentos da polícia civil, IML, perícia, delegacias, GARRA, GOE. Para ingressar nessa
carreira basta apenas ter o segundo grau e obviamente CNH categoria C.
11 - Como ser policial FERROVIÁRIO FEDERAL?
Curso Sena responde: Para ser um Policial Ferroviário Federal é necessário fazer um Concurso
Público. Mas antes o melhor é fazer um curso preparatório - existem várias Escolas para essa
finalidade. Para participar do Concurso, é preciso ter nível secundário ou superior completo em
qualquer área de conhecimento, CNH e não possuir antecedentes criminais. Os candidatos ao
concurso concorrem a vagas em todo o País. O concurso prevê duas etapas. A primeira constará de
prova objetiva e de redação, teste de capacidade física e avaliações psicológicas e de saúde. Na
segunda etapa, os aprovados farão o curso de formação. Atualmente a Polícia Ferroviária Federal
está vinculada ao Ministério das Cidades, possuindo um contingente de 120 agentes em todo o
Brasil e sendo considerada a menor polícia do mundo.
12 - Qual a diferença entre forças auxiliares e forças armadas?
Curso Sena responde:




As Forças Armadas constituem as forças federais EXÉRCITO, MARINHA, AERONÁUTICA. As
forças auxiliares são os militares estaduais como bombeiros, policias militares, rodoviárias e
florestais Forças armadas, como o próprio nome diz, são nossas forças regulares (Exercito,
Marinha, Aeronáutica), que armadas, defendem nosso território, e, mantém nossa soberania
frente aos demais países.
Forças auxiliares, tem o intuito de justamente auxiliar o governo nas 3 esferas de poder (
federal, estadual, municipal), a manter o dispositivo constitucional da Lei e Ordem interna (
Policias Federal,Civil, Rodoviária, Bombeiros, etc.). Como o próprio nome, diz, auxilia o
governo. Tais forças, não possuem um ministério específico para subordinação, pois na grande
maioria, são subordinadas aos seus governos de estado, exceto a Polícia Federal e Polícia
Rodoviária Federal que estão subordinadas ao Ministério da Justiça. Já as forças armadas, se
subordinam ao Ministério da Defesa.

13 - O que é CFO?
Curso Sena responde: CFO é uma sigla que significa Curso de Formação de Oficiais. O curso é
ministrado nas Academias de Polícia Militar e Academias de Bombeiro Militar do país, para
formarem os Oficiais da PM ou do Corpo de Bombeiros. Cada estado tem sua Polícia Militar e
Bombeiro Militar, logo, cada estado tem seu CFO. Alguns estados ainda não tem estrutura para ter
sua própria Academia de Polícia Militar ou Academia de Bombeiro Militar. Neste caso os alunos
oficiais ou cadetes, como são chamados os concursando dos CFO, são enviados para o CFO de
outro estado, e, após formados, retornam para servirem no estado de origem.
14 - Quanto tempo dura o CFO?
Curso Sena responde: Na maioria dos estados o CFO dura 3 anos. Porém, existem estados com
CFO com duração de 4 anos, como é o caso de São Paulo, Maranhão e Pará. Em Santa Catarina a
duração é de 2 anos. Isso varia de estado para estado. Consulte o edital do concurso do seu estado
para obter a informação correta.

15 - Como ingressar no CFO?
Curso Sena responde: Para ingressar, você precisa se inscrever e ser aprovado no concurso
para o CFO da Polícia Militar ou Bombeiro Militar do seu estado. Esse concurso pode ser tanto um
concurso público próprio (por exemplo o CFO do Espírito Santo, cuja banca é a CESPE/UnB) ou
pode ser um vestibular de alguma universidade pública (como é o caso do Rio de Janeiro, cujo
concurso CFO é o vestibular da UERJ). Isso varia de estado para estado.
16 - O Aluno Oficial / Cadete ganha alguma espécie de salário, bolsa de estudo ou
ajuda de custo?
Curso Sena responde: Sim, o cadete (ou aluno oficial em alguns estados) ganho salário, cujo
valor varia de estado para estado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são corporações
militares estaduais, e tem a mesma remuneração. Logo, não há distinção entre os salários de
Alunos Oficiais policiais militares ou bombeiros militares num mesmo estado. Em alguns estados o
salário de cadetes, aspirantes e tenentes vêm no edital, como deve ser. Em outros essa informação
não está disponível no edital, mas na internet você consegue achar. esta tabela de salários das PM
do Brasil pode ajudar (lembrando que vale para Bombeiros também).
17 - Quais os outros benefícios a que os cadetes têm direito?
Curso Sena responde: na maioria dos estados, além do salário, os cadetes recebem fardamento,
acessórios para prática dos serviços, assistência médica e odontológica, moradia e alimentação (no
caso do regime ser de internato).
18 - Durante o CFO o aluno pode ser pode ser casado e/ou ter filho?
Curso Sena responde: Sim, pode ser casado e pode ter filhos. Antigamente vários estados não
admitiam, mas hoje em dia isso já é bastante comum. Durante o curso as mulheres não podem
estar grávidas ou engravidar.
19 - Após passar para a Academia de Polícia Militar (APM) ou Academia de Bombeiro
Militar (ABM) o aluno fica algum tempo em período de adaptação?
Curso Sena responde: Sim. A Adaptação é um período de imersão onde o calouro tem intensas
instruções sobre as novas rotinas, as regras da Academia e o militarismo, como forma de rápida e
intensa adaptação à sua nova realidade. Nessa fase os alunos podem ser levados aos seus limites
físicos e psicológicos, levando a desistência de alguns. Em alguns estados o período de adaptação é
em regime de quarentena (durante algumas semanas - não necessariamente 40 dias - e o aluno fica
em internato total, sem liberação para ir para casa).
20 - Caso não haja aproveitamento nos estudos durante o CFO, existe reprovação?
Curso Sena responde: Sim, como na escola: repete o ano. E na maioria dos estados, a segunda
reprovação causa desligamento do aluno.
21 - O regime do CFO é de internato? O que é isso?
Curso Sena responde: Internato é o regime onde o aluno estuda em período integral, e mesmo
após o término do expediente escolar não pode sair dos limites da Academia Militar, podendo ir
para casa somente nos finais de semana e feriados (se não estiver escalado de serviço). Em alguns
CFO o internato dura todo o curso. Em outros é só para o primeiro ano de curso. E em alguns não
tem internato.

22 - O internato muda para quem é casado e/ou tem filhos?
Curso Sena responde: Não. Nos estados em que o CFO é em regime de internato, a quantidade
de filhos e o estado civil não influenciam no internato. Até esses tem que ficar "internados".
23 - O Aluno Oficial tira serviço? Como é a escala?
Curso Sena responde: Sim, o aluno tira serviços internos na própria Academia Militar, de
guarda do aquartelamento, e pode também ser escalado para serviços extras na rua, geralmente
em grandes eventos, ou como estágio (para aprender na prática a teoria da sala de aula).
24 - Como são os concursos para o CFO?
Curso Sena responde: Os concursos para o CFO tem várias fases, mas que podem ser
resumidas basicamente em 2 etapas, uma de prova escrita e outra de exames específicos. Uma vez
classificado na prova escrita, o candidato é chamado para os exames específicos que consistem em
exames médicos, psicológicos (psicotécnico), antropométrico (altura e peso), exame físico e
pesquisa social (pesquisa sobre a conduta social e vida pregressa do candidato). os candidatos que
passam em ambas as fases, classificam dentro do número de vagas e atendem todos os requisitos
são matriculados no CFO.
25 - Quanto tempo depois da prova escrita ocorre o exame físico?
Curso Sena responde: Isso varia muito, de concurso para concurso. Veja no edital do seu
concurso o calendário de provas. Não conte com o período após o exame discursivo para treinar
para o exame físico. O ideal é treinar paralelamente para os dois exames. Mesmo um maior
intervalo entre os exames, como 2 meses por exemplo, pode não ser tempo suficiente,
principalmente para quem leva uma vida sedentária.
26 - Qual é a idade mínima para ingressar no CFO?
Curso Sena responde: 18 anos completos na data da matrícula. Ou seja, com 17 anos você já
pode fazer a prova, desde que na data da matrícula no CFO (geralmente depois de alguns meses
desde a a data de inscrição) tenha 18 anos completos.
27 - Qual a idade máxima para ingressar no CFO?
Curso Sena responde: A idade máxima varia de estado pra estado e de corporação para
corporação (PM ou Bombeiro). Consulte o edital do seu concurso ou então aqui no site, que você
acha essa informação.
28 - Quando abrem as inscrições?
Curso Sena responde: Depende do estado. Em alguns estados o concurso é anual, geralmente
quando a prova é o vestibular de alguma universidade pública, como é o caso de Rio de Janeiro
(UERJ), São Paulo (FUVEST) e Minas Gerais (UFMG). Em outros estados, o concurso não
acontece todos os anos.
29 - Quando eles chamam um número maior de candidatos que o número de vagas,
para a fase de exames específicos, se todos passarem, todos entram?
Curso Sena responde: O certo é não entrar. A prática de chamar um número acima do número
de vagas para os exames de segunda fase (médico, físico, psicológico e pesquisa social) são para
ocupar imediatamente as vagas deixadas pelos candidatos dentro do número de vagas que ficam
reprovados. Porém, os que, mesmo aprovados na 2º fase, ficam fora do número de vagas, estão

reprovados. Acontece que, por decisão judicial ou administrativa, pode haver um aumento do
número de vagas e os aprovados nessas condições serem matriculados.
30 - Quais são as disciplinas que caem nas provas escritas?
Curso Sena responde: Varia de estado para estado. Como normalmente o nível de escolaridade
exigido é o de Ensino Médio, são cobradas algumas ou todas as disciplinas do ensino médio. Em
alguns estados cobra-se também noções de direito, principalmente quando o nível exigido é
Ensino Superior. As disciplinas exigidas são elencadas no edital do concurso.
31 - Como são os exames específicos ou de 2º fase?
Curso Sena responde: Os exames específicos são os exames médicos, os exames físicos, os
exames psicológicos e pesquisa social, que são aplicados geralmente nos candidatos que foram
aprovados nas provas escritas. Os tipos de exames e índices exigidos são elencados no edital do
concurso.
32 - Existem outras formas de ser oficial da PM?
Curso Sena responde: Sim, de vez em quando as Corporações de PM e Bombeiros abrem
concursos para seus quadros de Capelães, Músicos e Médicos. Porém, não há peridiciodade
frequente para esse tipo de concurso.
33 - Quem usa óculos ou é míope pode entrar?
Curso Sena responde: Sim, porém existe um grau máximo tolerado de deficiência visual, que
vem especificado no edital do concurso.
34 - Quem já é militar ou foi tem alguma vantagem no concurso?
Curso Sena responde: Não, nenhuma. A única vantagem é para quem já é policial militar e vai
fazer a prova para oficial. Em alguns estados, para quem já é praça da corporação, não há limite de
idade.
35 - Qual a escolaridade exigida do concurso?
Curso Sena responde: Depende do estado. Alguns estados, a maioria, exigem apenas o ensino
médio completo. Porém alguns exigem ensino superior, e ainda outros bacharelado em Direito ou
Ciências Jurídicas.
36 - Qual a altura mínima exigida?
Curso Sena responde: Varia de estado para estado. Consulte o último edital do concurso para o
estado que você vai fazer a prova.
37 - Tatuagem reprova?
Curso Sena responde: Antigamente qualquer tatuagem reprovava em concursos militares.
Hoje, devido a uma adequação dos novos tempos, a maioria das corporações aceita tatuagem,
desde que ela fique escondida quando debaixo da farda, ou que o desenho não seja atentatório aos
bons costumes. Porém, consulte o último edital do seu concurso e saiba qual o posicionamento da
corporação do seu estado com relação às tatuagens.

38 - Restrições no SPC e SERASA causam reprovação na pesquisa social?
Curso Sena responde: Não. Os agentes da pesquisa social tentam verificar se os candidatos tem
desvios de conduta, antes que entrem para a corporação. A consulta ao SPC e o SERASA tem o fim
de detectar possíveis estelionatários, que praticam golpes na praça, o famoso "171". Então, caso
você seja um "trabalhador honesto" que tem suas contas apertadas mas tenta honrar seus
compromissos financeiros, não há com o que se preocupar. Uma dica é renegociar a dívida na
proximidade desta etapa do concurso, para demonstrar seu empenho em pagar o que deve.
39 - Qual o salário depois de formado?
Curso Sena responde: Como quem paga os salários é o governo estadual, isso varia de estado
para estado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são corporações militares estaduais, e
tem a mesma remuneração. Logo, não há distinção entre os salários de policiais militares ou
bombeiros militares num mesmo estado.
40 - Qual o posto que ocuparei depois de formado?
Curso Sena responde: Depois de formado, o aluno é nomeado Aspirante-a-Oficial e entra num
estágio probatório que dura seis meses. Após esse período é promovido ao posto de 2º Tenente,
finalmente ingressando no Oficialato.
41 - Poderei escolher o lugar onde vou trabalhar depois de formado?
Curso Sena responde: Em alguns estados sim, em outros não. Alguns estados privilegiam a
meritocracia (quem tem as maiores notas escolhe para onde quer ir, até preencherem as vagas), e
em outros não é assim que acontece. E ainda pode acontecer de em um determinado estado, em
determinado ano, ser por critério de meritocracia, e em outros anos por apadrinhamento, ao sabor
das decisões políticas.
42 - Como se dá a promoção na carreira de oficial da PM/BM?
Curso Sena responde: A promoção se dá por 4 requisitos: cursos requeridos concluídos, tempo
mínimo (interstício), pontuação e número de vagas. Para estar apto a ser promovido de um posto
ao outro, o oficial precisa do curso que o habilita ao posto que almeja (o CFO habilita até o posto
de Capitão) e precisa permanecer o tempo mínimo requerido para o seu posto (6 meses como
Aspirantes, 2 anos como 2º Tenente e 3 anos como 1º Tenente). Uma vez que tenha o curso que o
habilita e já tenha o tempo mínimo, sua promoção dependerá da sua pontuação (avaliação de
superiores, cursos, etc) e o número de vagas existentes para o posto que aspira. A partir de todos
esses dados, é feito um ranking. Os primeiros do ranking são promovidos, de acordo com o
numero de vagas.
43 - Depois de formado, o que faz o Oficial da PM/BM?
Curso Sena responde: Ao oficial cabem as atribuições de chefia, comando, direção, bem como
supervisão e instrução.
44 - Eu não tenho a altura mínima exigida, existem exercícios de alongamento que
me façam crescer?
Curso Sena responde: Existem exercícios de flexibilidade e fortalecimento para resgatar a
amplitude muscular e postural, fazendo com que você tenha de volta sua postura normal. Por
exemplo, se levar uma vida sedentária, acumulará encurtamentos, e problemas de postura e
desvios de personalidade como baixa autoestima, podem diminuir sua estatura com o tempo. Com

esses exercícios de flexibilidade e fortalecimento, o músculo e as estruturas encurtadas terão
liberdade de atingir sua estatura real, através de treinamento.
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