
Plano de estudos Intensivo
Polícia Rodoviária Federal



Prezado(a) aluno(a),

Este plano de estudos tem o objetivo de auxiliá-lo na

organização e gestão dos estudos, sugerindo uma trilha de

aprendizagem com metas diárias e um cronograma a ser

seguido, que irá aprimorar o seu desempenho a fim de

alcançar seus objetivos.



Videoaulas: 

Indicadas de acordo com os temas cobrados nos 
Editais anteriores (Plano Extensivo) e Edital atual 
(Plano Intensivo).

Exercícios: 

Questões de fixação do conteúdo estudado, de 
acordo com os temas de cada videoaula.

Lei Seca: 

Estudo da letra de lei, com indicação do que deve 
ser estudado de acordo com os temas de cada 
vídeo aula.

Neste planejamento:

Informativos: 

Indicação das súmulas e jurisprudências 
essenciais para atualização jurídica.

Revisões:

Resumos e resolução de exercícios para revisar 
todo o conteúdo estudado ao longo da semana 
ou ciclo concluído.

Temas importantes:

Pontos cobrados em editais anteriores que 
requer maior atenção nos estudos.



Cronograma sugerido



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Meta 1:
❑ Língua Portuguesa + 

Domínio dos 
mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Morfologia: Aulas 
01 a 08)

❑ RLM + Noção de função 
(Aula 13)

❑ Informática + Conceito 
de internet e intranet. 
Conceitos e modos de 
utilização de 
tecnologias, 
ferramentas, aplicativos 
e procedimentos 
associados a 
internet/intranet (Aula 
24)

Meta 2:
❑ Física + Cinemática 

escalar, cinemática 
vetorial. Movimento 
circular.  Leis de Newton 
e suas aplicações. 
Trabalho. Potência. 
Energia cinética, energia 
potencial, atrito. 
Conservação de energia 
e suas transformações. 
Quantidade de 
movimento e 
conservação da 
quantidade de 
movimento, impulso. 
Colisões (Aulas 01 e 02)

❑ Ética + Ética e moral. 
Ética, princípios e 
valores. Ética e 
democracia: exercício da 
cidadania.  Ética e 
função pública. Ética no 
setor público (Aula 20)

Meta 3:
❑ Língua Portuguesa + 

Domínio dos mecanismos 
de coesão textual. 
Domínio da estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Morfologia: Aulas 
09 a 16)

❑ RLM + Noção de função 
(Aula 14)

❑ Informática + Conceito de 
internet e intranet. 
Conceitos e modos de 
utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e 
procedimentos 
associados a 
internet/intranet (Aula 
25)

Meta 4:
❑ Física + Cinemática 

escalar, cinemática 
vetorial. Movimento 
circular.  Leis de Newton 
e suas aplicações. 
Trabalho. Potência. 
Energia cinética, energia 
potencial, atrito. 
Conservação de energia 
e suas transformações. 
Quantidade de 
movimento e 
conservação da 
quantidade de 
movimento, impulso. 
Colisões (Aulas 03 e 04)

❑ Ética + Ética e moral. 
Ética, princípios e 
valores. Ética e 
democracia: exercício da 
cidadania.  Ética e função 
pública. Ética no setor 
público (Aula 21)

Meta 5:
❑ Língua Portuguesa + 

Domínio dos mecanismos 
de coesão textual. 
Domínio da estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Morfologia: Aulas 
17 a 24)

❑ RLM + Porcentagem

❑ Informática + Conceito de 
internet e intranet. 
Conceitos e modos de 
utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e 
procedimentos 
associados a 
internet/intranet (Aula 
26)

Meta 6:
❑ Revisão

semanal

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Meta 7:
❑ Física + Cinemática 

escalar, cinemática 
vetorial. Movimento 
circular.  Leis de Newton 
e suas aplicações. 
Trabalho. Potência. 
Energia cinética, energia 
potencial, atrito. 
Conservação de energia 
e suas transformações. 
Quantidade de 
movimento e 
conservação da 
quantidade de 
movimento, impulso. 
Colisões (Aulas 05 e 06)

❑ Ética + Ética e moral. 
Ética, princípios e 
valores. Ética e 
democracia: exercício 
da cidadania.  Ética e 
função pública. Ética no 
setor público (Aula 22)

Meta 8:
❑ Língua Portuguesa + 

Domínio dos 
mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Morfologia: Aulas 
25 a 32)

❑ RLM + Métrica (Aula 10)

❑ Informática  + Conceito 
de internet e intranet. 
Conceitos e modos de 
utilização de 
tecnologias, 
ferramentas, aplicativos 
e procedimentos 
associados a 
internet/intranet (Aula 
27)

Meta 9:
❑ Física + Cinemática 

escalar, cinemática 
vetorial. Movimento 
circular.  Leis de Newton e 
suas aplicações. Trabalho. 
Potência. Energia cinética, 
energia potencial, atrito. 
Conservação de energia e 
suas transformações. 
Quantidade de 
movimento e conservação 
da quantidade de 
movimento, impulso. 
Colisões (Aulas 07 e 08)

❑ Ética + Ética e moral. 
Ética, princípios e valores. 
Ética e democracia: 
exercício da cidadania.  
Ética e função pública. 
Ética no setor público 
(Aula 23)

Meta 10:
❑ Língua Portuguesa + 

Domínio dos 
mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura morfossintática 
do período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Morfologia: Aulas 
33 a 39)

❑ RLM + Métrica (Aula 11)

❑ Informática + Conceito 
de internet e intranet. 
Conceitos e modos de 
utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos 
e procedimentos 
associados a 
internet/intranet (Aula 
28)

Meta 11:
❑ Física + + Cinemática 

escalar, cinemática 
vetorial. Movimento 
circular.  Leis de Newton 
e suas aplicações. 
Trabalho. Potência. 
Energia cinética, energia 
potencial, atrito. 
Conservação de energia e 
suas transformações. 
Quantidade de 
movimento e 
conservação da 
quantidade de 
movimento, impulso. 
Colisões (Aulas 09 e 10)

❑ Ética  + Ética e moral. 
Ética, princípios e valores. 
Ética e democracia: 
exercício da cidadania.  
Ética e função pública. 
Ética no setor público 
(Aula 24)

Meta 12:
❑ Revisão

semanal

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Meta 13:
❑ Língua Portuguesa  + 

Domínio dos 
mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Morfologia: Aulas 
40 a 46)

❑ RLM + Métrica (Aula 12)

❑ Informática + Conceito 
de internet e intranet. 
Conceitos e modos de 
utilização de 
tecnologias, 
ferramentas, aplicativos 
e procedimentos 
associados a 
internet/intranet (Aula 
29)

Meta 14:
❑ Física + Cinemática 

escalar, cinemática 
vetorial. Movimento 
circular.  Leis de Newton 
e suas aplicações. 
Trabalho. Potência. 
Energia cinética, energia 
potencial, atrito. 
Conservação de energia 
e suas transformações. 
Quantidade de 
movimento e 
conservação da 
quantidade de 
movimento, impulso. 
Colisões (Aulas 11 e 12)

❑ Direito Administrativo + 
Agentes públicos

Meta 15:
❑ Língua Portuguesa + 

Domínio dos mecanismos 
de coesão textual. 
Domínio da estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Sintaxe: Aulas 01 a 
07)

❑ RLM + Métrica (Aula 17)

❑ Informática +  Conceito de 
internet e intranet. 
Conceitos e modos de 
utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e 
procedimentos 
associados a 
internet/intranet (Aula 
30)

Meta 16:
❑ Física + Cinemática 

escalar, cinemática 
vetorial. Movimento 
circular.  Leis de Newton 
e suas aplicações. 
Trabalho. Potência. 
Energia cinética, energia 
potencial, atrito. 
Conservação de energia 
e suas transformações. 
Quantidade de 
movimento e 
conservação da 
quantidade de 
movimento, impulso. 
Colisões (Aulas 13 e 14)

❑ Direito Administrativo + 
Responsabilidade civil do 
Estado (Aulas 33 e 34)

Meta 17:
❑ Língua Portuguesa +  

Domínio dos mecanismos 
de coesão textual. 
Domínio da estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Sintaxe: Aulas 08 a 
14)

❑ RLM + Regularidades e 
padrões em sequências 
(Aula 09)

❑ Informática + Conceito de 
internet e intranet. 
Conceitos e modos de 
utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e 
procedimentos 
associados a 
internet/intranet (Aula 
31)

Meta 18:
❑ Revisão

semanal

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Meta 19:
❑ Física + Cinemática 

escalar, cinemática 
vetorial. Movimento 
circular.  Leis de 
Newton e suas 
aplicações. Trabalho. 
Potência. Energia 
cinética, energia 
potencial, atrito. 
Conservação de 
energia e suas 
transformações. 
Quantidade de 
movimento e 
conservação da 
quantidade de 
movimento, impulso. 
Colisões (Aulas 15 e 
16)

❑ Direito Administrativo 
+ Responsabilidade 
civil do Estado (Aulas 
35 e 36)

Meta 20:
❑ Língua Portuguesa + 

Domínio dos 
mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Sintaxe: Aulas 15 
a 21)

❑ RLM + Regularidades e 
padrões em sequências 
(Aula 12)

❑ Informática + Conceito 
de internet e intranet. 
Conceitos e modos de 
utilização de 
tecnologias, 
ferramentas, aplicativos 
e procedimentos 
associados a 
internet/intranet (Aula 
09)

Meta 21:
❑ Física +  Cinemática 

escalar, cinemática 
vetorial. Movimento 
circular.  Leis de Newton e 
suas aplicações. Trabalho. 
Potência. Energia cinética, 
energia potencial, atrito. 
Conservação de energia e 
suas transformações. 
Quantidade de 
movimento e conservação 
da quantidade de 
movimento, impulso. 
Colisões (Aulas 17 a 19)

❑ Direito Administrativo + 
Poderes administrativos +  
Ato administrativo

Meta 22:
❑ Língua Portuguesa + 

Domínio dos 
mecanismos de coesão 
textual. Domínio da 
estrutura morfossintática 
do período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Morfossintaxe + 
Coesão e Coerência)

❑ RLM + Regularidades e 
padrões em sequências 
(Aula 13)

❑ Informática + Conceito 
de internet e intranet. 
Conceitos e modos de 
utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos 
e procedimentos 
associados a 
internet/intranet (Aulas 
10 e 11)

Meta 23:
❑ Física +  Cinemática 

escalar, cinemática 
vetorial. Movimento 
circular.  Leis de Newton 
e suas aplicações. 
Trabalho. Potência. 
Energia cinética, energia 
potencial, atrito. 
Conservação de energia e 
suas transformações. 
Quantidade de 
movimento e 
conservação da 
quantidade de 
movimento, impulso. 
Colisões (Aulas 21 a 23)

❑ Direito Administrativo +  
Regime jurídico-
administrativo + Noções 
de organização 
administrativa

Meta 24:
❑ Revisão

semanal

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Meta 25:
❑ Língua Portuguesa + 

Domínio dos 
mecanismos de 
coesão textual. 
Domínio da estrutura 
morfossintática do 
período. Reescrita de 
frases e parágrafos do 
texto (Pontuação)

❑ Informática + 
Conceitos de proteção 
e segurança

Meta 26:
❑ Revisão Final

Para atingir seus objetivos mais rapidamente, estude pelo nosso cronograma.



Língua Portuguesa



Domínio dos mecanismos de coesão textual. Domínio da estrutura morfossintática do período. Reescrita de frases e parágrafos do texto

• Morfologia: Aula 01 - Aula 02 - Aula 03 - Aula 04 Aula 05 Aula 06 Aula 07 - Aula 08 Aula 09 - Aula 10 - Aula 11 - Aula 12 Aula 13 Aula 14 Aula 15 Aula 16

Aula 17 - Aula 18 - Aula 19 - Aula 20 Aula 21 Aula 22 Aula 23 Aula 24 Aula 25 Aula 26 Aula 27 Aula 28 Aula 29 Aula 30 Aula 31 Aula 32 Aula 33 Aula 34 Aula 

35 Aula 36 Aula 37 Aula 38 Aula 39 Aula 40 Aula 41 Aula 42 Aula 43 Aula 44 Aula 45 Aula 46

• Sintaxe: Aula 01 Aula 02 Aula 03 Aula  04 Aula  05 Aula  06 Aula  07 Aula  08 Aula  09 Aula  10 Aula  11 Aula  12 Aula  13 Aula  14 Aula  15 Aula  16 Aula  17

Aula  18 Aula  19 Aula  20 Aula  21

• Morfossintaxe: Aula 01 – Aula 02 - Aula 03 – Aula 04 

• Coesão e Coerência: Aula 01 – Aula 02 

• Pontuação: Aula 01 – Aula 02 – Aula 03 – Aula 04 –Aula 05 – Aula 06

• Questões: 90 – 92 e 94 - 99

https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-01/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-02/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-03/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-04/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-05/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-06/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-07/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-08/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-09/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-10/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-11/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-12/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-13/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-14/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-15/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-16/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-17/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-18/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-19/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-20/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-21/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-22/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-23/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-24/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-25/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-26/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-27/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-28/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-29/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-30/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-31/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-32/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-33/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-34/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-35/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-36/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-37/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-38/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-39/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-40/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-41/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-42/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-43/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-44/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-45/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-morfologia-46/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-01/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-02/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-03/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-04/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-05/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-06/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-07/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-08/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-09/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-10/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-11/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-12/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-13/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-14/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-15/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-16/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-17/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-18/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-19/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-20-2/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-21-2/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-20/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-21/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-22/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-04-2/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-coesao-e-coerencia-01/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concursos-coesao-e-coerencia-02/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-pontuacao-01/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-pontuacao-02/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-pontuacao-03/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-pontuacao-04/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-pontuacao-05/
https://masterjuris.com.br/aula/portugues-para-concurso-pontuacao-06/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/11/28153735/Pol%C3%ADcia-Rodovi%C3%A1ria-Federal-1a-fase.pdf


RLM



Noção de função

• Aula 13 – Aula 14

Porcentagem

• Aula 8

Métrica

• Aula 10 – Aula 11 – Aula 12 - Aula 17

Regularidades e padrões em sequências

• Aula 9 – Aula 12 – Aula 13

• Questão: 166

https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-13-2/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-14-2/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-08/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-10/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-11/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-12/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-analitico-17/
https://masterjuris.com.br/aula/raciocinio-logico-matematico-09/
https://masterjuris.com.br/aula/matematica-12/
https://masterjuris.com.br/aula/matematica-13/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/11/28153735/Pol%C3%ADcia-Rodovi%C3%A1ria-Federal-1a-fase.pdf


Informática



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

• Aula 24 - Aula 25 - Aula 26 - Aula 27 - Aula 28 - Aula 29 - Aula 30 - Aula 31 - Aula 09 - Aula 10 - Aula 11

• Questões: 72 a 86

Conceitos de proteção e segurança

• Aula 32 - Aula 33

• Questões: 87 e 88

https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-24/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-25/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-26/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-27/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-28/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-29/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-30/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-31/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-09/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-10/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-11/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/11/28153735/Pol%C3%ADcia-Rodovi%C3%A1ria-Federal-1a-fase.pdf
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-32/
https://masterjuris.com.br/aula/informatica-para-concursos-33/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/11/28153735/Pol%C3%ADcia-Rodovi%C3%A1ria-Federal-1a-fase.pdf


Física



Cinemática escalar, cinemática vetorial. Movimento circular.  Leis de Newton e suas aplicações. Trabalho. Potência. Energia cinética, energia potencial, 

atrito. Conservação de energia e suas transformações. Quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento,

impulso. Colisões

• Aula  01 - Aula  02 – Aula  03 - Aula  04 – Aula  05 - Aula  06 – Aula  07 - Aula  08 – Aula  09 - Aula  10 -Aula  11 - Aula  12 –Aula  13 - Aula  14 – Aula  15 -

Aula  16 – Aula  17 - Aula  18 – Aula  19 - Aula  20 – Aula  21 - Aula  22 – Aula  23

• Questões: 37 a 42

https://masterjuris.com.br/aula/fisica-01/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-02/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-03/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-04/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-05/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-06/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-07/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-08/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-09/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-10/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-11/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-12/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-13/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-14/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-15/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-16/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-17/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-18/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-19/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-20/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-21/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-22/
https://masterjuris.com.br/aula/fisica-23/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/11/28153735/Pol%C3%ADcia-Rodovi%C3%A1ria-Federal-1a-fase.pdf


Ética



Ética e moral. Ética, princípios e valores. Ética e democracia: exercício da cidadania.  Ética e função pública. Ética no setor público

• Aula 20 – Aula 21 – Aula 22 – Aula 23 – Aula 24

• Decreto nº 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal)

• Questões: 32 a 36

https://masterjuris.com.br/aula/legislacao-e-etica-no-servico-publico-20/
https://masterjuris.com.br/aula/legislacao-e-etica-no-servico-publico-21/
https://masterjuris.com.br/aula/legislacao-e-etica-no-servico-publico-22/
https://masterjuris.com.br/aula/legislacao-e-etica-no-servico-publico-23/
https://masterjuris.com.br/aula/legislacao-e-etica-no-servico-publico-24/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/11/28153735/Pol%C3%ADcia-Rodovi%C3%A1ria-Federal-1a-fase.pdf


Direito Administrativo



Agentes públicos

• Aula 09 - Aula 10

• Lei 8.112/90

Responsabilidade civil do Estado

• Aula 33 - Aula 34 - Aula 35 - Aula 36

• Questões: 5 a 8

• CF: art. 37

Poderes administrativos

• Aula 08

• Questões: 3 e 4

• CF: art. 37 e art. 78, CTN

https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-09/
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-10/
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-33/
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-34/
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-35/
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-36/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/11/28153735/Pol%C3%ADcia-Rodovi%C3%A1ria-Federal-1a-fase.pdf
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-08/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/11/28153735/Pol%C3%ADcia-Rodovi%C3%A1ria-Federal-1a-fase.pdf


Ato administrativo

• Aula 06 - Aula 07

• Questão: 2

• Lei 9.794/99

Regime jurídico-administrativo

• Aula 01 - Aula 02

• Questão: 1

Noções de organização administrativa

• Aula 03 - Aula 04

• CF: arts. 18 a 36

https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-06/
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-07/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/11/28153735/Pol%C3%ADcia-Rodovi%C3%A1ria-Federal-1a-fase.pdf
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-01/
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-02/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tribcast-midia/wp-content/uploads/2018/11/28153735/Pol%C3%ADcia-Rodovi%C3%A1ria-Federal-1a-fase.pdf
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-03/
https://masterjuris.com.br/aula/nocoes-de-direito-administrativo-04/


Você chegou ao final
do seu plano de estudos.

Todos os direitos reservados ao Descomplica®. São proibidas
a reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento.


