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APRESENTAÇÃO 

Após a suspensão das provas do Concurso PCDF, previstas para 17 e 18 de outubro, foi impetrada ação 
civil pública para a manutenção da data.  

Com o posterior pedido de explicações do Tribunal de justiça do Distrito Federal (TJDFT) aos envolvidos, foi 

determinado, em liminar, que o Cebraspe e a Escola Superior da Polícia Civil do DF definam, no prazo de 10 
dias, a nova data de aplicação das provas. Determinou ainda, que as provas ocorram em até 90 dias! 

O Concurso PCDF para Agente e Escrivão visa ofertar um total de 2.100 vagas, sendo 1.800 vagas para 

Agente (600+CR) e 300 para Escrivão, ambos organizados pelo Cebraspe. 

Como sempre estamos ao seu lado na sua jornada de concurseiro, nós, da equipe do Passo Estratégico, 
resolvemos disponibilizar gratuitamente as apostas estratégicas para os assuntos mais recorrentes da 
banca em concursos similares ao que estamos tratando.   

- O que são apostas estratégicas?  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/10-dias-para-nova-data-do-concurso-pcdf/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/10-dias-para-nova-data-do-concurso-pcdf/
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Cada matéria vem dividida em vários assuntos no edital, não é verdade?  

 

Pois bem, as apostas estratégicas são os conteúdos dentro de um determinado assunto do edital que 

entendemos terem maiores chances de serem cobrados na sua prova. 

No Passo Estratégico, apresentamos uma aposta estratégica para cada assunto que compõe uma dada 
matéria. 

Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente justamente as apostas estratégicas mais 
importantes, que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da banca (se ainda não baixou nosso 
e-book gratuito com as estatísticas das matérias, clique aqui). 

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 apostas estratégicas. 

 

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! 

https://bit.ly/pcdfagente07
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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. 

 

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; 

https://bit.ly/revisoespoderosas
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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. 

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 ;) 

 

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 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-pc-df/
https://bit.ly/revisoeseficientes2020
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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 

 

  

https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://t.me/passoestrategico
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Interpretação de textos 

No que diz respeito ao assunto interpretação de textos, não temos como definir qual tipo de questão será 
cobrada porque isso dependerá dos textos que serão colocados na prova. Isso quer dizer que um sem-
número de questões de interpretação pode surgir a partir de determinado texto.  

Mas podemos treinar focando em analisar as informações explícitas e as inferências, conforme vemos na 
página 3.  

Os tipos de texto que geram mais questões objetivas são a narração, levando em consideração também o 
tipo de discurso, e a descrição. Então fiquem atentos aqui! 

Costumam ocorrer também algumas questões voltadas para a reescrita, ou seja, questões em que se pede 
para comparar um determinado trecho retirado do texto com outros dispostos nas alternativas. Então, 
lembre-se dos aspectos que devem ser avaliados na reescrita. 

No assunto formação de palavras, a grande aposta é na derivação e na composição. As questões giram em 
torno de uma distinção interessante na derivação:  

Não confunda derivação parassintética com derivação prefixal e sufixal (juntas), pois, no 
primeiro caso, o acréscimo de sufixo e de prefixo é obrigatoriamente simultâneo. Já nas 
palavras desvalorização e desigualdade, os afixos são acoplados em sequência: 
desvalorização provém de desvalorizar, que provém de valorizar, que por sua vez provém 
de valor (derivação prefixal e sufixal). 

É impossível fazer o mesmo com palavras formadas por parassíntese: não se pode dizer 
que expropriar provém de "propriar" ou de "expróprio", pois tais palavras não existem. 
Logo, expropriar provém diretamente de próprio, pelo acréscimo concomitante de 
prefixo e sufixo. 

No assunto classes de palavras, o foco normalmente será na conjunção e na flexão dos substantivos. O uso 
das conjunções é fundamental, pois distinguem significado entre as partes do texto. É importante 
reconhecer as relações semânticas que elas estabelecem em um estudo morfossemântico bem 
aprofundado.  

Com relação à flexão dos substantivos, a banca aborda as possibilidades a partir de falhas de concordância 
ocasionadas por falha na flexão. Por exemplo, como é o plural de uma palavra composta por um verbo 
mais um substantivo? Apenas o substantivo varia: guarda-roupa, guarda-roupas.  

Ademais, não deixem de revisar as funções morfossintáticas das palavras subordinadas ao substantivo e ao 
verbo. Isso é recorrente em provas da banca! 

 

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

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Prof. Túlio Lages2 

Temas com maior probabilidade de cobrança: Catálogo dos direitos e Deveres Individuais e Coletivos e 
Segurança Pública  - Organização da Segurança Pública 

Quanto ao catálogo dos direitos e deveres individuais e coletivos, destacamos, abaixo, os incisos do art. 5º 
da CF/88 que possuem maior incidência e, portanto, necessitam de maior atenção: 

 

 

Além disso, por guardarem relação, em maior ou menor grau, com a atividade de Segurança Pública, os 
seguintes incisos são extremamente relevantes: XV a XVII, XXV, XXXIX, XL a L e LII a LXVIII. 

Quanto ao assunto “Segurança Pública – Organização da Segurança Pública, você deve chegar à prova com 
o tema 100% fixado e pronto para ser aplicado. Os principais pontos estão destacados a seguir: 

 

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

Manifestação de pensamento
(inciso IV)

é livre

VEDADO o anonimato

Criação de associações e cooperativas
(inciso XVIII)

independem de autorização

Vedada a interferência estatal em 
seu funcionamento

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Segurança Pública
(art. 144, caput)

dever do Estado

responsabilidade de 
todos

exercida para

preservação da 
ordem pública

incolumidade das 
pessoas e do 
patrimônio

Órgãos da 
Segurança 

Pública
(art. 144)

Polícia Federal
(inciso I)

Polícia 
Rodoviária 

Federal
(inciso II)

Polícia 
Ferroviária 

Federal
(inciso III)

Polícias Civis
(inciso IV)

Polícias e 
Corpos de 
Bombeiros 
Militares 
(inciso V)

Polícias penais 
federal, 

estaduais e 
distrital (inciso 

VI)
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Órgãos 
permanentes

organizados e 
mantidos pela 

União

Estruturados em 
carreira

Polícia Federal
(§ 1º)

apurar ações penais de interesse da União

prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins

funções de polícia marítima, aeroportuária e 
de fronteiras

exercer, com exclusividade, a polícia judiciária 
da União

Polícia Rodoviária 
Federal
(§ 2º)

patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais, na forma da lei

Polícia Ferroviária 
Federal
(§ 3º)

patrulhamento ostensivo das ferrovias 
federais, na forma da lei

Polícias Civis
(§ 4º)

dirigidas por delegados de 
polícia de carreira

incumbência de polícia 
judiciária e apuração de 
infrações penais, exceto 

militares

ressalvada a 
competência da 

União

Forças auxiliares e 
reservas do Exército

(§ 6º)

Polícias Militares
(§ 5º)

polícia ostensiva e preservação da 
ordem pública

Corpos de 
Bombeiros Militares

(§ 5º)
atividades de defesa civil
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Polícias Penais
(§ 5º-A)

vinculadas ao órgão administrador do sistema penal 
da UF a que pertencem

segurança dos estabelecimentos penais

Polícias Militares, Corpo de Bombeiro 
Militares, Polícias Civis e Polícias 

Penais
(§ 6º)

subordinam-se aos Governadores dos Estados e do 
DF
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Licitações 

Dentro do assunto “Licitações”, “Modalidades de licitação (arts. 22 e 23 da Lei 8.666/93)”, "Licitação 
dispensável (art. 24 da Lei 8.666/93)" e "Licitação inexigível (art. 25 da Lei 8.666/93) é/são o(s) ponto(s) 
que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca. 

Dessa forma, é importante memorizar quais são as modalidades e em que situações cada uma é utilizada, 
assim como os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Os próximos esquemas podem ajudar nessa tarefa. 

Modalidades de Licitação da Lei 8.666/1993 

Concorrência Tomada de preços Convite Leilão Concurso 
Universalidade: quaisquer 

interessados que 
comprovem possuir os 
requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no 
edital. 

Interessados 
cadastrados ou que se 
cadastrem até o 3° dia 

anterior ao 
recebimento das 

propostas. 

Interessados escolhidos e 
convidados em no mínimo 
três. Será afixada cópia do 
instrumento convocatório 

para os demais 
interessados (24h). 

Utilizada na venda 
de bens a quem 
oferecer o maior 

lance. 
Quaisquer 

interessado para 
a escolha de 

trabalho técnico, 
científico ou 

artístico. 

Obrigatória em obras e 
serviços de engenharia de 

valor superior a R$ 3,3 
milhões. 

Obras e serviços de 
engenharia de valor 

até 3,3 milhões. 

Obras e serviços de 
engenharia de valor até 

330 mil. 

Não se aplica a 
obras e serviços de 

engenharia. 

Obrigatória em compras e 
outros serviços de valor 

superior a R$ 1,43 milhão. 

Compras e outros 
serviços de valor até 

1,43 milhão. 

Compras e outros serviços 
de valor até 176 mil. 

Não se aplica a 
compras. 
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Licitação dispensável

(art. 24) 

Há a possibilidade de competição, 
mas o legislador autorizou que a 

administração não realize a 
licitação.

Hipóteses taxativamente previstas na 
legislação:

- Baixo Valor;

- Situação (guerra, emergência etc.);

- Licitação deserta;

- Regulação de preços e abastecimento;

- Rescisão contratual anterior (remanescente);

- Objeto (ex.: compra de hortifrutigranjeiros);

- Em razão da pessoa contratada (ex.: 
associação de portadores de deficiência 

física);

- entre outras.

Licitação inexigível

(art. 25)

Quando há inviabilidade de 
competição pela natureza do negócio 
ou pelos objetivos sociais visados pela 

administração.

Hipóteses (rol exemplificativo):

- Aquisição de insumos de fornecedor 
específico;

- Serviços técnicos de natureza singular 
(notória especialização);

- Profissional do setor artístico consagrado.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti3 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Endereçamento, Windows Explorer e Segurança da 
Informação 

A partir das últimas provas do CEBRASPE para a Carreira Policial pudemos visualizar alguns conteúdos que 
são recorrentes. Observe abaixo os tópicos de destaque de cada um desses temas. 

Endereçamento (IPv4) 

    Endereço IP 

Classe A Início 1 0 0 0 

Fim 126 255 255 254 

  rede host host host 

Máscara 255 0 0 0 

  

Classe B Início 128 0 0 0 

Fim 191 255 255 254 

  rede rede host host 

Máscara 255 255 0 0 

  

Classe C Início 192 0 0 0 

Fim 223 255 255 254 

  rede rede rede host 

Máscara 255 255 255 0 

Classe D: 224.0.0.0 a 239.255.255.255 é dedicada a multicast. 

Classe E: números restantes reservados para uso futuro. 

Endereços Especiais 

Existem alguns endereços IP especiais, reservados para funções específicas e que não podem ser utilizados 
como endereços de uma máquina da rede. 

Endereços da rede 127.0.0.0 são utilizados como um ALIAS (apelido), para fazer referência a própria 
máquina. Normalmente é utilizado o endereço 127.0.0.1, o qual é associado ao nome localhost. 

 

3 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Informática, Análise de Informações 
e TI pra área fiscal. Instagram: @prof.thiago.cavalcanti 

https://www.instagram.com/prof.thiago.cavalcanti/?hl=pt-br
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Endereço com todos os bits destinados à identificação da máquina, iguais a 0. Um endereço com zeros em 
todos os bits de identificação da máquina, representa o endereço da rede. Por exemplo, vamos supor que 
você tenha uma rede Classe C. A máquina a seguir é uma máquina desta rede: 200.220.150.3. Neste caso o 
endereço da rede é: 200.220.150.0, ou seja, zero na parte destinada a identificação da máquina. Sendo 
uma rede classe C, a máscara de sub-rede é 255.255.255.0. 

Endereço com todos os bits destinados à identificação da máquina, iguais a 1. Um endereço com valor 1 
em todos os bits de identificação da máquina, representa o endereço de broadcast. Por exemplo, vamos 
supor que você tenha uma rede Classe C. A máquina a seguir é uma máquina desta rede: 200.220.150.3. 
Neste caso o endereço de broadcast desta rede é o seguinte: 200.220.150.255, ou seja, todos os bits da 
parte destinada à identificação da máquina, iguais a 1. Sendo uma rede classe C, a máscara de sub-rede é 
255.255.255.0. Ao enviar uma mensagem para o endereço do broadcast, a mensagem é endereçada para 
todos as máquinas da rede. 

Faixas de endereços IP recomendados para intranets 

• 10.0.0.0 a 10.255.255.255 
• 172.16.0.0 a 172.31.255.255 
• 192.168.0.0 a 192.168.255.255 

Windows Explorer 

Entre as muitas funções que podem ser executadas no Windows Explorer, temos a possibilidade de criar, 
renomear, excluir, criar atalhos, copiar, mover e definir permissões de acesso em pastas e arquivos. 

1º. Arquivos que estão abertos não podem ser renomeados. 
2º. Os nomes não podem conter alguns caracteres especiais: / (barra), \ (barra invertida), : (dois 
pontos), * (asterisco), ? (interrogação), | (barra vertical), “ (aspas), < (menor que), > (maior 
que). 
3º. Os nomes não podem ter mais que 260 caracteres, contados desde a pasta (diretório) raiz. 

1º. Não é permitido mover arquivos abertos. 

2º. É permitido copiar arquivos abertos. 

1º. Quando clicamos e arrastamos, de uma unidade para outra, com a tecla SHIFT pressionada 
o arquivo é movido. 
2º. Quando clicamos e arrastamos, dentro da mesma unidade, com a tecla CTRL pressionada é 
criada uma cópia do arquivo. 
3º. Quando clicamos e arrastamos, em qualquer situação de unidade, com a tecla ALT 
pressionada é criado um atalho para o arquivo. 
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1º. Todas as opções acima movem o arquivo ou a pasta para a Lixeira. 

2º. Para excluir definitivamente, deverá ser utilizada a combinação de teclas: SHIFT + DEL 
(DELETE). 

3º. Caso o arquivo ou a pasta esteja em uma mídia removível (pen drive ou cartão de 
memória), o arquivo é removido permanentemente. A exceção das mídias removíveis é o 
HD externo, que possui uma pasta (lixeira) oculta ($recycle.bin) para onde são enviados 
os arquivos excluídos. Essa pasta, por padrão, fica associada a Lixeira do Windows. 
Quando o HD externo é conectado, eles aparecem na Lixeira, da mesma forma quando 
o HD externo é desconectado, eles desaparecem. 

4º. Não é permitido excluir arquivos abertos. 

Segurança da Informação 

Spyware 
De forma simples e direta, é um software de espionagem, isto é, sua função é coletar 
informações sobre uma ou mais atividades realizadas em um computador. Normalmente entra 
em seu computador sem o seu conhecimento ou permissão e é executado em segundo plano. 
O spyware é conhecido por capturar e transmitir informações altamente pessoais como contas 
bancárias online e senhas, ou informações de cartão de crédito. As formas como o spyware 
captura as informações subdivide sua classificação. 
Registro de toques nas teclas - Chamados de “keyloggers”, esse tipo de spyware é usado para 
coletar senhas e rastrear comunicações em que o teclado é utilizado. 
Acompanhamento das atividades - Alguns cookies de rastreamento podem, indiscutivelmente, 
ser considerados spyware, no sentido que eles acompanham seus movimentos online e relatam 
o que você visita aos publicitários, para que eles possam servir informações mais pertinentes a 
você. 
Redução da velocidade do dispositivo - Frequentemente, o único sinal que denuncia que você 
está infectado com spyware será a maneira parasita com que ele rouba potência de 
processamento e largura de banda de Internet para comunicar o que foi roubado. 

Cavalo de Tróia 

O cavalo de Tróia é um malware disfarçado de software legítimo para obter acesso aos 
sistemas dos usuários. Uma vez ativados, os cavalos de Tróia permitem que os criminosos 
espionem, roubem dados confidenciais e obtenham acesso ao sistema através de uma 
backdoor. Ele se confunde em algumas características com o spyware. Os principais tipos 
de cavalo de Tróia são: 

Backdoor - Com um cavalo de Tróia backdoor, usuários maliciosos controlam 
remotamente o computador infectado. Os cavalos de Tróia backdoor costumam ser 
usados para reunir um conjunto de computadores e formar uma rede zumbi, que pode 
ser usada para fins criminosos. 
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Exploit - Exploits são programas que contêm dados ou códigos que tiram proveito de uma 
vulnerabilidade do software de um aplicativo executado no computador. 

Rootkit - Os rootkits têm como objetivo ocultar certos objetos ou atividades no sistema. 
Geralmente, o principal objetivo é evitar a detecção de programas maliciosos para 
estender o período em que os programas são executados em um computador infectado. 

Trojan-Banker - Programas Trojan-Banker são criados para roubar dados de contas de 
sistemas de bancos on-line, pagamentos eletrônicos e cartões de débito e crédito. 
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DIREITO PENAL 

Profa. Telma Vieira4 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Homicídio Qualificado 

Nossa aposta vai para o homicídio qualificado. Vejamos os dispositivos legais: 

Homicídio qualificado 

        § 2° Se o homicídio é cometido: 

        I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 

        II - por motivo fútil; 

        III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou 
cruel, ou de que possa resultar perigo comum; 

        IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou 
torne impossível a defesa do ofendido; 

        V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: 

        Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

 

  

 

4 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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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Prof. Sérgio Batalha5 e Prof. Alexandre Segreto6 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Prisão, Modalidades e Espécies 

Assim, a aposta estratégica é muito importante na sua reta final de estudos. Vamos ao conteúdo da nossa 
aposta?  

ART. 282, §2º - decretação de medidas cautelares no curso do processo 

Redação ANTERIOR REDAÇÃO ATUAL - LEI 13.964/19 

"As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício 

ou a requerimento das partes ou, quando no curso da 

investigação criminal, por representação da autoridade 

policial ou mediante requerimento do Ministério Público." 

"As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a 

requerimento das partes ou, quando no curso da 

investigação criminal, por representação da autoridade 

policial ou mediante requerimento do Ministério Público."  

Note-se que houve a supressão da expressão "de ofício" existente na redação anterior do dispositivo, elidindo, com isso, a 

possibilidade de o juiz decretar medida cautelar de ofício no curso do processo criminal. Isso se deve ao atendimento, pelo 

legislador, do clamor para que, em respeito ao sistema acusatório que rege o processo penal pátrio, fosse retirada do juiz sua 

postura ativa, capaz de macular a sua imparcialidade. Logo, na atual sistemática, o juiz não poderá mais decretar as medidas 

cautelares de ofício. 

 

ART. 282, §4º - descumprimento de medidas cautelares  

Redação ANTERIOR REDAÇÃO ATUAL - LEI 13.964/19 

"No caso de descumprimento de qualquer das obrigações 

impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do 

Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, 

poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, 

em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, 

parágrafo único)." 

"No caso de descumprimento de qualquer das obrigações 

impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério 

Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir 

a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, 

decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único 

do art. 312 deste Código." 

Note-se que houve a supressão da expressão "de ofício" existente na redação anterior do dispositivo, elidindo, com isso, a 

possibilidade de o juiz, de ofício, em caso de descumprimento, substituir medida cautelar, impor outra em cumulação ou 

decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos.  

 

ART. 282, §5º - falta de motivo - revogação e substituição de medidas cautelares  

Redação ANTERIOR REDAÇÃO ATUAL - LEI 13.964/19 

"O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la 

quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem 

como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a 

justifiquem". 

"O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a 

medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de 

motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem." 

 

5 Delegado de Polícia PCMG. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Direito Processual Penal. Instagram: 
@sergiobatalha_dpc 
6 Procurador de justiça desportiva. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Direito Processual Penal. Instagram: 
@alexandre_segreto 
 

https://www.instagram.com/sergiobatalha_dpc/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/alexandre_segreto/?hl=pt-br
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Note-se que houve a inclusão da expressão "de ofício" na redação atual do dispositivo, de modo que a atuação do juiz, no 

tocante às medidas cautelares, só será possível de ofício quando a revogação ou substituição das medidas se der por FALTA 

DE MOTIVO para que subsistam. Também pode voltar a decretá-las caso sobrevenham razões que justifiquem a determinação 

nesse sentido. 

 

ART. 282, §6º - decretação da prisão preventiva 

Redação ANTERIOR REDAÇÃO ATUAL - LEI 13.964/19 

"A prisão preventiva será determinada quando não for 

cabível a sua substituição pode outra medida cautelar." 

"A prisão preventiva somente será determinada quando não 

for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, 

observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da 

substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado 

de forma fundamentada nos elementos presentes do caso 

concreto, de forma individualizada."  

Acerca da prisão preventiva, ela continua sendo a ultima ratio, determinada apenas quando não for cabível em seu lugar 

outra medida cautelar. No entanto, a Lei 13.964/19 trouxe explicitamente a exigência de fundamentação pelo juiz das razões 

pelas quais as outras medidas foram reputadas insuficientes diante do caso concreto. 

 

ESPÉCIES DE FLAGRANTE 

FLAGRANTE PRÓPRIO Está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. Maior visibilidade do crime. O 

agente é apreendido enquanto pratica atos executórios ou após consumá-lo, mas 

ainda na cena do crime. 

FLAGRANTE IMPRÓPRIO O agente é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 

pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. 

FLAGRANTE PRESUMIDO O agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que 

façam presumir ser ele autor da infração. 

FLAGRANTE PREPARADO Há a presença de um agente provocador, que insidiosamente leva o autor do delito a 

cometer a infração, tomando precauções para que o crime não alcance sua 

consumação. Também chamado de "delito putativo por obra do agente provocador" 

ou "crime de ensaio". Segundo o STF, através da súmula 145, não há crime quando a 

preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. 

FLAGRANTE ESPERADO O agente policial aguarda a ocorrência da infração penal para efetuar a prisão em 

flagrante do infrator. Não há atuação de agente provocador. 

FLAGRANTE RETARDADO Também conhecido como ação controlada. Verifica-se quando há envolvimento de 

organização criminosa ou quando se trata dos crimes da Lei de Drogas (Lei 

11.343/06). Consiste em um permissivo legal para que a autoridade policial deixe de 

efetuar a intervenção no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de 

provas e informações. 

 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 
PREVISÃO LEGAL Antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime, apenas na Resolução 213 do CNJ e 

em legislação internacional, como a Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH). 

Depois da vigência da Lei 13.964/19, passou a constar expressamente no art. 310 do 
CPP. 

CONCEITO Consiste no direito da pessoa presa de ser levada, sem demora, à presença de um 
juiz, o qual analisará se os direitos fundamentais do preso foram respeitados, se há 
ilegalidade na prisão em flagrante, o que ensejará o seu relaxamento, bem como se é 
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caso de aplicação de uma medida cautelar - se sim, qual a medida cautelar que 
melhor se aplica ao caso -, se cabe liberdade provisória ou se a prisão cautelar 
(aquela que ocorre antes do trânsito em julgado) tem presentes os requisitos que 
autorizam a sua decretação. 

PRAZO 24 horas a contar da prisão. 

CONSEQUÊNCIAS * relaxamento da prisão da prisão ilegal; 

* conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos; 

* concessão de liberdade provisória com ou sem fiança. 

OBSERVAÇÃO Agente reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que 
porta arma de fogo de uso restrito (crime hediondo – art. 1º, parágrafo único, II, Lei 
8072/90) não poderão usufruir de liberdade provisória, com ou sem medidas 
cautelares. 

 

PRISÃO PREVENTIVA 
PREVISÃO LEGAL Arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. 

REQUISITOS - Fumus boni iuris e periculum libertatis; 

- Garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da 
instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal (quando existe elemento 
concreto de que o réu pretende se furtar da aplicação da lei) e - novidade da Lei 
13.964/19 - quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 

- Só crime doloso: com pena máxima superior a 4 anos ou, qualquer pena quando o 
agente é reincidente ou o crime envolver violência doméstica e familiar contra a 
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 
assegurar a execução de medidas protetivas de urgência. 

FORMA DE DECRETAÇÃO A partir da entrada em vigor da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), a decretação da 
prisão preventiva só pode se dar através do juiz, em qualquer fase da investigação 
policial ou do processo penal, porém apenas mediante requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 
Não cabe mais decretação DE OFÍCIO pelo juiz no curso do processo penal. 

OBSERVAÇÃO A prática de ato infracional autoriza a decretação de prisão preventiva como garantia 
da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente? É pacífico o 
entendimento de que o ato infracional não pode ser levado em consideração pelo juiz 
quando do proferimento de sentença, para fins de reincidência. No entanto, para 
justificar a decretação da prisão preventiva, o tema ainda é controvertido. O STJ, hoje, 
tem tendido a reconhecer a possibilidade de o ato infracional ser fundamento apto a 
justificar a decretação da prisão preventiva. 

 

PRISÃO TEMPORÁRIA 
PREVISÃO LEGAL Lei 7.960/89 

REQUISITOS Requisitos combinados: I + III ou II + III. 

Art. 1º. Caberá prisão temporária: 

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários 
ao esclarecimento de sua identidade; 
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III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na 
legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) 
homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) sequestro ou cárcere privado (art. 
148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) 
extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); e) extorsão mediante sequestro (art. 159, 
caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 
223, caput, e parágrafo único); g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua 
combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); h) rapto violento (art. 219, e 
sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); i) epidemia com resultado 
de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia 
ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); l) 
quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da 
Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas; n) tráfico 
de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o 
sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). p) crimes previstos na Lei de 
Terrorismo.   

 

FORMA DE DECRETAÇÃO Cabível apenas na fase pré-processual, não pode ser decretada de ofício pelo juiz. 

PRAZO DE DURAÇÃO  

PRISÃO TEMPORÁRIA → prazo de duração de 5 dias (+5) - Lei 7.960/89 (para os 
crimes não hediondos aqui listados) 

PRISÃO TEMPORÁRIA → prazo de duração de 30 dias (+30) - Lei 8.072/90 (crimes 
hediondos) 

 

Quem pode fixar a fiança: 

- Se a pena máxima cominada em abstrato for de até 4 anos, a autoridade policial pode 
fixá-la e concedê-la, bem como o juiz. 

- Se a pena máxima cominada em abstrato for superior a 4 anos, somente o juiz poderá 
estabelecê-la (terá 48 horas para decidir). 

Sempre lembramos que os dados estatísticos servem como um norte, porém tudo o que está previsto no 
edital pode ser cobrado na prova. 

A estatística é utilizada para tornar o estudo mais dinâmico, direcionando o aluno para os pontos 
comumente cobrados pelas bancas, otimizando, assim, o tempo de estudo. 

Esperamos que as estatísticas dos pontos mais cobrados em prova possam auxiliar vocês a direcionar os 
esforços na nossa disciplina. 

Bons estudos !!  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art148
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art148
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art213.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art223
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art223
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art214
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art223
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art219
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art223
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art267%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art288
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6368.htm#art12


. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

22 

CONTABILIDADE 

Prof. Julio Cardozo7 

 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Conceitos, Objetivos e Finalidades da Contabilidade 

O CEBRASPE tem dado atenção a esses conceitos iniciais e, diga-se de passagem, dificilmente um concurso 
realizado por ela não cobra alguma coisa relacionada ao que vimos hoje.   

1) Contabilidade é a ciência que estuda a pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos 
atos e fatos de uma administração econômica (1º Congresso Brasileiro de Contabilidade/1924).  

2) Finalidade → Fornecer informações 

3) Escrituração → Técnica contábil que lança os fatos contábeis nos livros contábeis. 

4) O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Por patrimônio, entenda o conjunto de bens, 
direitos e obrigações da entidade.  

6) Princípio da entidade → Figura dos sócios é diferente da figura da sociedade. 

7) O mais correto é utilizar a expressão entidade, pois é mais abrangente. 

8) Conta capital social: valor que os sócios entregam para o início da atividade. 

9) Razontes: utilizados para fazer os lançamentos contábeis: 

10) A principal demonstração contábil é o balanço patrimonial! O balanço patrimonial é dividido em ativo, 
passivo e patrimônio líquido!  

Ativo Passivo + Patrimônio Líquido 
Aplicação de Recursos Origem de Recursos 

 

  

 

7 Auditor Fiscal da Receita Estadual do estado do Espírito Santo. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias 
Contabilidade Geral, Avançada, Contabilidade de Custos, Análise de Demonstrações Contábeis e Contabilidade Tributária. 
Instagram: @profjuliocardozo Telegram: @contabilidadepcdf 

https://www.instagram.com/profjuliocardozo/?hl=pt-br
https://t.me/contabilidadepcdf
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

Prof. Vinícius de Oliveira8 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Dentro do assunto Declaração Universal dos Direitos Humanos, fique atento aos pontos destacados 
abaixo. 

 

Os Direitos Humanos decorrem de processo histórico, surgindo e se solidificando conforme a 
evolução da sociedade. 

 

O Sistema Global de Direitos Humanos é coordenado pela ONU, criada pela Carta das Nações 

Unidas (1945).  

Carta Internacional dos Direitos Humanos é a denominação dada pela doutrina à junção da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH (1948), do Pacto Internacional dos Direito 

Civis e Políticos (1966) e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1966). 

➢ A leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH é indispensável! Durante o estudo, 
fique atento especialmente às expressões destacadas abaixo: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

CONSIDERANDO que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo, 

CONSIDERANDO que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos 

bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade, e que o advento de um mundo em que 

 

8 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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os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do 

temor e da necessidade, 

CONSIDERANDO ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei, 

para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a 

opressão, 

CONSIDERANDO ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 

nações, 

CONSIDERANDO que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos do 

homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de 

vida em uma liberdade mais ampla, 

CONSIDERANDO que os Estados Membros se comprometeram a promover, em cooperação 

com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem e 

a observância desses direitos e liberdades, 

CONSIDERANDO que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta 

importância para o pleno cumprimento desse compromisso, 

A Assembléia Geral das Nações Unidas proclama a presente "Declaração Universal dos Direitos 

do Homem" como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 

objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 

Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses 

direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 

internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, 

tanto entre os povos dos próprios Estados Membros, quanto entre os povos dos territórios sob 

sua jurisdição. 

Artigo 1 

Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

Artigo 2 

I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 

nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição. 

II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou 

internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um 

território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra 

limitação de soberania. 

Artigo 3 
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Todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo 4 

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos estão 

proibidos em todas as suas formas. 

Artigo 5 

Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante. 

Artigo 6 

Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. 

Artigo 7 

Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 

Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

Artigo 8 

Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para 

os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou 

pela lei. 

Artigo 9 

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo 10 

Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de 

um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 

fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

 

 

Artigo 11 

I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente 

até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento 

público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua 

defesa. 



. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

26 

II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 

constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será 

imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao 

ato delituoso. 

Artigo 12 

Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 

correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todo o homem tem direito à 

proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

Artigo 13 

I) Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras 

de cada Estado. 

II) Todo o homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 

regressar. 

 

Artigo 14 

I) Todo o homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em 

outros países. 

II) Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada 

por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das 

Nações Unidas. 

Artigo 15 

I) Todo homem tem direito a uma nacionalidade. 

II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar 

de nacionalidade. 

 

Artigo 16 

I) Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade 

ou religião, tem o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais 

direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 

II) O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 
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III) A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 

sociedade e do Estado. 

Artigo 17 

I) Todo o homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 

II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Artigo 18 

Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui 

a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, 

pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público 

ou em particular. 

Artigo 19 

Todo o homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade 

de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 

quaisquer meios, independentemente de fronteiras. 

Artigo 20 

I) Todo o homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. 

II) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Artigo 21 

I) Todo o homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente escolhidos. 

II) Todo o homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 

III) A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa 

em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo 

equivalente que assegure a liberdade de voto. 

Artigo 22 

Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo 

esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de 

cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao 

livre desenvolvimento de sua personalidade. 

Artigo 23 

I) Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

II) Todo o homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 

trabalho. 
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III) Todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 

assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade 

humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

IV) Todo o homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de 

seus interesses. 

Artigo 24 

Todo o homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 

trabalho e a férias remuneradas periódicas. 

Artigo 25 

I) Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle. 

II) A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 

crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 

 

Artigo 26 

I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 

técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada 

no mérito. 

II) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 

Unidas em prol da manutenção da paz. 

III) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada 

a seus filhos. 

Artigo 27 

I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, 

de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios. 
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II) Todo o homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 

qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 

Artigo 28 

Todo o homem tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades 

estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 

Artigo 29 

I) Todo o homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno 

desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

II) No exercício de seus direitos e liberdades, todo o homem estará sujeito apenas às 

limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 

reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas 

exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 

III) Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 

contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. 

Artigo 30 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a 

qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar 

qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos. 
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LÍNGUA INGLESA 

Augusto Magalhães9 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Interpretação 

Meu nome é Augusto Magalhães, sou Auditor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro e Analista do Passo 
Estratégico de Língua Inglesa.  

Historicamente Interpretação é o tópico mais cobrado nas provas de Inglês da CEBRASPE, e ao mesmo 
tempo é o mais difícil de ser estudado. Então vamos nos preparar para esse tópico que pode chegar a 
incríveis 70% da nossa prova.  

O segredo é praticar! Os temas dos textos das provas são bem variados, mas sempre existe uma grande 
chance do texto estar relacionado à parte técnica do cargo, então não se esqueça de também focar no 
vocabulário técnico específico da área policial. Leia todos os dias a lista de palavras. A CEBRASPE (antiga 
CESPE) é uma banca conhecida por provas de inglês com textos bem difíceis. 

Tenha em mente as técnicas de interpretação e, na hora da prova, seja flexível. Utilize cada técnica 
conforme a necessidade. Treine muito e faça muitos exercícios, principalmente perto da prova. 

Mas o que focar? Qual é a aposta estratégica? 

Se dedique a aumentar seu vocabulário para responder as questões que dependem do significado da 
palavra, questões no estilo direto de tradução. Fazendo isso naturalmente você acertar mais questões de 
interpretação de texto e também mais questões de gramática, acertando dois alvos com apenas um tiro!  

Se você souber o significado das palavras você conseguirá resolver a prova rapidamente, e economizar 
tempo. 

E não se esqueça, na prova da CEBRASPE é melhor não responder a questão a responder, errar e ter uma 
questão certa anulada. 

Grande abraço e bons estudos! 

“A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau.”  

(Osho) 

 

9 Auditor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Inglesa. Instagram: 
@magah03 

https://www.frasesfamosas.com.br/frase/osho-a-mesma-rocha-que-bloqueia-o-caminho-podera-f/
https://www.frasesfamosas.com.br/frase/osho-a-mesma-rocha-que-bloqueia-o-caminho-podera-f/
https://www.frasesfamosas.com.br/frase/osho-a-mesma-rocha-que-bloqueia-o-caminho-podera-f/
https://www.instagram.com/magah03/?hl=pt-br
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