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E-BOOK RESUMÃO

CONCURSO: PF 

Olá, futuro(a) Policial Federal! 

A prova da PF se aproxima e você precisa chegar com o seu machado muito afiado para 
garantir uma das muitas vagas ofertadas. Certamente, este é um dos concursos mais 
desejados do país! Além da relevância das suas atribuições, o órgão também possui uma 
estrutura de trabalho fantástica e uma remuneração excelente. 

Essa é a sua chance de virar policial! Mas não se engane: a aprovação em um concurso tão 
concorrido como a da PF, exige muito esforço, dedicação, constância e técnica. 

Assim, o Estratégia Concursos em sua missão de fornecer os melhores materiais 
disponíveis no mercado, elaborou este e-book, totalmente gratuito, contendo um grande 
resumo das principais disciplinas deste certame. 

Este material foi produzido através de excertos de nossos Bizus Estratégicos! 

“Bizus Estratégicos? Mas que diabos é isso”? 

Calma, calma, iremos explicar. 

O material do Bizu Estratégico foi feito com o intuito de ser uma revisão para os últimos 
dias antes da prova. Eles tratam dos pontos mais importantes ou de maior necessidade de 
retenção em sua memória de curto prazo.  

O objetivo é proporcionar uma revisão rápida e de alta qualidade aos alunos por meio de 
tópicos do conteúdo programático que possuem as maiores chances de incidência em prova, 
já considerando o palpite dos professores em seus livros eletrônicos (PDF's), aulas em vídeo 
e pesquisas realizadas com base em questões de provas anteriores. 

Por isso, achamos que este material pode te ajudar. 

Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Esperamos que gostem! 

Equipe Estratégia Concursos 
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CTA PARA PRODUTOS 

https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/area-do-candidato-pf/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/
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PORTUGUÊS 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 
Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!  

Com relação à “Ortografia e Acentuação”, apesar de não ser muito explorada diretamente 
pela banca, seu domínio é fundamental para um bom desempenho em “Reescrita de 
Frases”, tópico com incidência mediana em provas. Assim, “Ortografia e Acentuação” será 
estudada como um subtópico de “Reescrita de Frases”. 
  

Português 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Interpretação de textos 34,7% 
Reescrita de Frases 14,8% 
Classes de palavras 13,0% 

Pontuação 10,5% 
Sintaxe 9,0% 

Coesão e coerência 7,0% 
Concordância 3,0% 

Tipologia Textual 3,0% 
Regência  2,0% 

Crase 2,0% 
Ortografia  1,0% 
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Interpretação de Textos 
 

Recorrência – Informações contidas no texto! 

o O leitor deve buscar no texto aquela informação, sabendo que a resposta estará 
escrita com outras palavras, em forma de paráfrase, ou seja, de uma reescritura, ou 
de informações implícitas; 

o Principais comandos de questões (enunciado): 
▪ “O autor afirma que ...”; 
▪ “De acordo com o texto ...”; 
▪ “No texto ... “. 

 

Inferência (Interpretação) – Informações que estão além do texto! 

o O leitor deve fazer deduções a partir do texto. O fundamento da dedução será um 
pressuposto, ou seja, uma pista, vestígios que o texto traz, ou uma informação 
subentendida, que não está explicitamente marcada no texto, mas é insinuada 
pelo autor. Deduzir além das pistas do texto é extrapolar; 

o Principais comandos de questões (enunciado): 
▪ “É possível deduzir, por meio do texto, que ...”; 
▪ “Qual a intenção do narrador ... “; 
▪ “Conclui-se / Infere-se do texto que ...”; 

Principais erros no julgamento de assertivas 

o Extrapolar 
▪ O texto vai até um limite e o examinador oferece uma assertiva que “vai 

além” desse limite. O examinador inventa aspectos que não estão contidos 
no texto e o candidato, por não ter entendido bem o texto, preenche essas 
lacunas com a imaginação, fazendo outras associações, à margem do texto, 
estimulado pela assertiva errada. 

o Limitar e Restringir 
▪ É o contrário da extrapolação. Supressão de informação essencial para o 

texto. A assertiva reducionista omite parte do que foi dito ou restringe o 
fato discutido a um universo menor de possibilidades. 

o Acrescentar opinião 
▪ O examinador parafraseia parte do texto, mas acrescenta um pouco da sua 

própria opinião, opinião esta que não foi externada pelo autor. A armadilha 
dessas afirmativas está em embutir uma opinião que não está no texto, mas 
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está na consciência coletiva, por ser um clichê ou senso comum que o 
candidato possa compartilhar. 

o Contradizer o texto 
▪ O texto original diz “A” e o texto parafraseado da assertiva errada diz “Não 

A” ou “B”. Para disfarçar essa contradição, a banca usará muitas palavras do 
texto, fará uma paráfrase muito semelhante, mas com um vocábulo crucial 
que fará o sentido ficar inverso ao do texto. 

o Tangenciar o tema 
▪ O examinador cria uma assertiva que aparentemente se relaciona ao tema, 

mas fala de outro assunto, remotamente correlato. No mundo dos fatos, 
aqueles dois temas podem até ser afins, mas no texto não se falou do 
segundo, só do primeiro; então houve fuga ao tema. 

Tipologia Textual 
 

Apesar de não ser tão cobrado quanto Interpretação de Textos, é um assunto afim e 
muitas vezes exigido em questões sobre compreensão textual. Sendo assim, traremos alguns 
bizus sobre o tema!  

Gênero X Tipo Textual 

o Gênero 
▪ Conjunto de características do texto; conceito mais específico;  
Obs.: Tenha muita atenção à crônica, pois é um dos gêneros mais cobrados! 

o Tipo 
▪ Finalidade do texto; conceito mais amplo, pode conter diversos gêneros. 
Obs.: Tenha muita atenção à dissertação, pois é um dos tipos mais cobrados! 
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Gênero Textual 

 
o Crônica 

▪ Gênero narrativo, caracteriza-se por apresentar reflexões sobre fatos 
cotidianos, da vida social, do dia a dia, aparentemente banais. Pode ser 
humorística, crítica, intimista. Geralmente é narrada em primeira pessoa e 
transmite a visão particular do autor. Sua linguagem é direta e geralmente 
informal, registrando a fala literal e espontânea dos personagens. Contudo, 
há crônicas, especialmente de autores clássicos, em que se verifica registro 
formal e erudito da língua. 

 

Tipos Textuais 

 
o Narração 

▪ Trabalha o movimento, as ações se prolongam no tempo, sendo esta sua 
característica principal. Possui um narrador que conta a história (real ou 
imaginária) dos personagens, numa sequência temporal em determinado; 

o Descrição 
▪ Enfatiza o estático, é um retrato, um recorte de uma paisagem, uma ação, 

um costume. Induz o leitor a imaginar o espaço, o tempo, o costume. Utiliza 
muitos adjetivos, e enumerações de substantivos e verbos; 

o Dissertação 
▪ Tipo mais cobrado em prova, além de recorrente em redações. Sua 

estrutura divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Além disso, 
ele pode ser expositivo (autor apenas transmite os saberes de uma 
comunidade, sem emissão opinião) ou argumentativo (autor transmite sua 
opinião). 
 

Classes de Palavras 

Substantivos 

o Classe variável que se refere ao substantivo, por isso, tem função sintática de 
adjunto adnominal. É o núcleo das funções nominais, pois recebe os modificadores 
(determinantes), que devem concordar com ele. 

o Classificações: 
▪ Percebam que as classificações são em pares, normalmente contrários, como 

por exemplo:  
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● Primitivo e Derivados (um traz afixo, o outro não); 
● Simples e Composto (um tem apenas um radical, o outro mais de 

um). 
▪ Tente identificar os pares que facilita muito na hora de entender. 

o Flexão dos substantivos compostos:  
▪ A regra geral é que, se o termo é formado por classes variáveis, como 

substantivos, adjetivos, numerais e pronomes (exceto o verbo), ambos 
variam. 

● Substantivo + Substantivo (couve-flor > couves-flores); 
● Numeral + Substantivo (quarta-feira > quartas-feiras); 
● Adjetivo + Substantivo (baixo-relevo > baixos-relevos). 

▪ A segunda regra geral é que as classes invariáveis (e os verbos) não variam 
em número. 

● Verbo + Substantivo (beija-flor > beija-flores); 
● Advérbio + Adjetivo (alto-falante > alto-falantes); 
● Interjeição + Substantivo (ave-maria > ave-marias). 

 

Adjetivos 

o Classe variável que se refere ao substantivo, por isso, tem função sintática de 
adjunto adnominal. Pode também ser predicativo. 

o Quanto às classificações, vale a mesma regra passada para os substantivos 
(procure “formar os pares”); 

o Locução adjetiva: expressão que equivale a um adjetivo; 
▪ Tenho hábitos de velho x Tenho hábitos senis. 

o Quanto à flexão dos adjetivos, tenha muito cuidado, principalmente com os 
compostos. 
 

Advérbios 

o Classe invariável que pode modificar verbos, adjetivos e outros advérbios. 
Normalmente, indica circunstância; 

o Locução adverbial: expressões iniciadas por preposição que exercem função de 
advérbio. 

▪ O corrupto morreu de fome (causa). O corrupto morreu fuzilado (modo). 
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Artigos 

o O artigo definido mostra que o substantivo é familiar, já conhecido ou 
mencionado. 

▪ Assim que me viu, o policial sacou sua arma. 
o Por essa razão, a ausência do artigo deixa o enunciado indefinido, mais genérico. 

▪ Não dou ouvidos ao político (com artigo definido: político específico, 
definido);  

▪ Não dou ouvidos a políticos (com artigo indefinido: qualquer político, 
políticos em geral). 

o O artigo também é usado para universalizar uma espécie, no sentido de “todo”:  
▪ “o (todo) homem é criativo”; 

 

Preposições 

o “Essenciais x Acidentais”: As preposições essenciais são palavras que só funcionam 
como preposição: a, com, de, em, para, por, desde, contra, sob, sobre, ante, 
sem... 

▪ Gosto de ler. Confio em você. Refiro-me a pessoas específicas. 

Pronomes  

Classificações: Não precisa decorar, afinal são intuitivas. 
▪ Interrogativos: palavras que utilizamos em perguntas (quantos, quem, quais, etc.); 
▪ Indefinidos: abstratos e não trazem pessoa ou quantidade certa (ninguém, alguém, 

muito, mais, etc.); 
▪ Possessivos: indicam posse (meu, seu, nosso, etc.); 
▪ Demonstrativos: apontam coisas ou pessoas dentro do tempo e espaço (esse, 

aquele, nesse, isto, aquilo, etc); 
▪ Relativos: apontam alguma relação (que, os quais, cujo, etc.); 
▪ De Tratamento: indicam trato com determinadas autoridades (Vossa Senhoria, 

Vossa Excelência, etc.); 
▪ Pessoais: indicam pessoas (eu, tu, ele, nós, vós, eles). 

o Pronomes Pessoais: 
- Retos (eu, tu, ele, nós, vós, eles); 

● Substituem sujeito: João é magro, Ele é magro. 
 

- Oblíquos (foco nos átonos: me, te, se, lhe, o, a, nos, vos). 
● Substituem complementos: 
● “o, a, os, as” substituem somente objetos diretos; 
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● “lhe (s)” tem função somente de objeto indireto;  
Ex: Já lhe disse tudo (disse a ele). 
● “me, te, se, nos, vos” podem ser objetos diretos ou indiretos, a 

depender da regência do verbo. 
Colocação Pronominal: (tópico mais cobrado em morfologia, após “verbos” e “conjunções”! 

▪ Próclise: Pronome antes do verbo; 
▪ Mesóclise: Pronome no meio dos verbos; 
▪ Ênclise: Pronome depois do verbo. 
 Regra fundamental:  Ênclise > Próclise > Mesóclise   
-> Em regra, use a ênclise; 
-> Próclise deverá ser utilizada caso exista fator de atração na oração. Se não houver 

fator de atração, será facultativa;  
-> Mesóclise será utilizada para verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito 

(se houver fator de atração, use a próclise). 
▪ São palavras atrativas, exigindo pronome ANTES DO VERBO: Conjunções 

Subordinativas (que, se, embora, quando, como), Palavras Negativas (não, nunca, 
jamais, ninguém...), Advérbios, Pronomes Indefinidos (nada, tudo, outras, certas, 
muitos), Pronomes Interrogativos (Quem, que, qual...) e Pronomes Relativos (que, 
os quais, cujas). 

▪ Outras Regras: 
- Não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Me fale a verdade. Fale-me a 

verdade; 
- Fatores de atração antes do verbo atraem pronome proclítico: palavras negativas, 

advérbios SEM VÍRGULA, conjunções subordinativas, em + gerúndio, frases 
exclamativas e optativas (Que Deus te abençoe!) e pronomes relativos, 
interrogativos e indefinidos; 

- Exceções: verbo no infinitivo, mesmo que haja fator de atração, aceita ênclise. Verbo 
no particípio não aceita ênclise. 

● Pronomes Relativos: 
o Representam substantivos já referidos no texto (que, o(a) qual(s), cuja, onde, 

aonde, quem); 
o O pronome “cujo” tem como principais características: 
o Indica posse e sempre vem entre dois substantivos, possuidor e possuído. 
o Não pode ser seguido de artigo, mas pode ser antecedido por preposição (nada 

de cujo o, cuja a, cujo os, cuja as). 
o Não pode ser substituído por outro pronome relativo. 
o O pronome relativo “onde” apenas pode ser usado quando o antecedente indicar 

lugar físico, com sentido de “posicionamento em”. Então é utilizado com verbos 
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que pedem “em”. O pronome relativo “aonde” é usado nos casos em que os 
verbos pedem a preposição “a”, com sentido de “em direção a”. 

Funções sintáticas do Pronome Relativo “que”: 
o Sujeito: Estes são os atletas que representarão o nosso país; 
o Objeto Direto: Comprei o fone que você queria; 
o Objeto Indireto: Este é o curso de que preciso; 
o Complemento Nominal: São as medicações de que ele tem necessidade; 
o Agente da Passiva: Este é o animal por que fui atacado; 
o Adjunto Adverbial: O acidente ocorreu no dia em que eles chegaram; 
o Predicativos do sujeito: Ela era a esposa que muitas gostariam de ser. 

 

Numeral, Interjeição e Palavras Denotativas 

 Saibam que existem, porém são pouco explorados em provas. 
o Numeral: 
o Termo variável que se refere ao substantivo, indicando quantidade, ordem, 

sequência e posição; 
Classificações: 

- Ordinais (primeiro, segundo, ...); 
- Cardinais (um, dois, ...); 
- Fracionários (um terço, dois terços, ...); 
- Multiplicativos (dobro, triplo, ...). 
▪ As palavras “último, penúltimo, antepenúltimo, derradeiro, posterior e anterior” são 

adjetivos, e não numerais! 
▪ Substantivos que expressam quantidade exata (milhão, bilhão, trilhão) podem ser 

classificados como substantivo ou numeral. 
Interjeição:  

▪ Termo invariável que expressa emoções e estado de espírito, assim como é usado 
para convencimento, sintetizando frases exclamatórias ou apelativas. 

Ex.: Olá! Oba! Cruzes! Ai” Putz”; 
▪ Locuções Interjetivas: grupos de palavras que equivalem a uma interjeição. 
Ex.: Meu deus! Ora bolas! 
o Palavras denotativas: 
▪  Cuidado para não confundir tais palavras com advérbios! 
 segundo obra do professor Felipe Luccas, há muita semelhança entre palavras 

denotativas e advérbios e mesmo grandes gramáticas e bancas misturam um pouco 
essas classificações. Não cabe ao candidato tentar resolver essa polêmica, mas sim 
estudar O SENTIDO das expressões!) 

 Designação: eis; 
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 Explicação/Retificação: isto é, por exemplo, ou seja, qual seja, aliás, digo, ou antes, 
quer dizer, etc; 

 Expletiva (Realce): é que, cá, lá, não, mas, é porque, etc (mais cobrada em provas!); 
 Situação: então, mas, se, agora, afinal, etc; 
 Exclusão: somente, só, salvo, exceto, senão, sequer, etc; 
 Inclusão: até, ainda, mesmo, também, inclusive, etc. 

 

Conjunções 

o Exercem a função de conectores, ou seja, servem para ligar orações. Quando 
ligarem orações independentes, as conjunções serão coordenativas, e, quando as 
orações ligadas forem dependentes, a conjunção será subordinativa. 

o Coordenativas X Subordinativas: 
▪ As classificações são intuitivas, afinal, se temos objetos INDEPENDENTES, a 

conjunção serve apenas para coordená-los, por isso será classificada como 
coordenativa. Quando temos objetos que são DEPENDENTES um do outro, a 
conjunção criará uma relação de subordinação entre eles, afinal, não fazem 
sentido sozinhos (um se subordina ao outro). Dessa forma, será classificada como 
subordinativa. 

o Coordenativas: 
▪ Conclusivas: logo, então, portanto, por conseguinte; 
▪ Explicativas: pois, que, porque; 
▪ Adversativas: mas, entretanto, todavia, porém, contudo; 
▪ Alternativas: ou, quer...quer...; seja...seja...; ora...ora...; 
▪ Aditivas: e; nem; não; só...como...  

o Subordinativas adverbiais: 
▪ Finais: para, para que, porque; 
▪ Temporais: quando, enquanto, antes que, depois que, desde que, logo que; 
▪ Proporcionais: à medida que, à proporção que, ao passo que; 
▪ Condicionais: se, caso, sem que, contanto que, desde que, a menos que; 
▪ Concessivas: ainda que, apesar de que, embora, mesmo que, por mais que; 
▪ Conformativas: conforme, como, segundo; 
▪ Comparativas: que, do que, mais do que, menos do que, melhor que; 
▪ Causais: na medida em que, porque, pois, como, visto que, uma vez que, 

que, já que; 
▪ Consecutivas: tal... que, tanto... que, tão... que, de modo que. 

o Causal X Consecutiva X Explicativa 
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Verbos 

o Tempos e Modos Verbais é o assunto de maior peso dentro das questões que 
trataram sobre os verbos, representando mais de 60% das questões sobre 
“Verbos”! 

▪ Quando falamos de tempo, estamos querendo dizer o momento da 
execução de determinada ação; 

▪ Já, quando falamos de modo, nos referimos à atitude da pessoa que fala em 
relação ao fato que enuncia. 

o Modos Verbais: 
▪ Indicativo: demonstra indicação/certeza, ou seja, um fato certo; 
▪ Subjuntivo: demonstra dúvida/hipótese, ou seja, um fato duvidoso; 
▪ Imperativo: demonstra ordem/sugestão. 

o Vozes Verbais: 
▪ Voz ativa: o sujeito é agente, pratica a ação; 
▪ Voz passiva: o sujeito é paciente, sofre a ação; 
▪ Voz reflexiva: o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. 

Sintaxe 
Assim como Morfologia (Classes de Palavras), Sintaxe também é um assunto basilar na 

disciplina, sendo fundamental para que você entenda os demais tópicos que serão 
trabalhados posteriormente.  
 

Sujeito 

 
o Simples: 1 núcleo. 
o Composto: + de 1 núcleo. 
o Oculto/Elíptico/Desinencial: Pode ser determinado pelo contexto ou vem implícito 

na terminação da palavra: Estudamos hoje (nós -> referente). 
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o Indeterminado: 3ª Pessoa do Plural: Dizem que ele morreu. 3ª Pessoa do Singular 
(VTI, VI, VL + SE): Precisa-se de servidores que honrem a Administração Pública. 
Infinitivo Impessoal: Foi difícil estudar intensamente durante anos. 
 

o O sujeito pode ter forma de: 
▪ Nome: O menino é importante. 
▪ Pronome: Ele é importante. Alguns desistiram. Aquilo é bonito demais. 
▪ Numeral: Os dois viajarão após a prova. Ambos viajarão após a prova. 
▪ Oração (substituível por ISTO): Convém que todos estudem para a prova 

(oração subordinada substantiva subjetiva). Estudar é importante (oração 
reduzida). Espera-se que a prova seja difícil (VTD + SE). 

 
o Oração sem sujeito 

▪ Fenômenos da natureza: Choveu ontem. Anoiteceu. 
▪ Estar/fazer/haver impessoal com sentido de tempo ou estado: Faz tempo 

que não vou à praia. Faz frio em Corumbá. 
 

Predicativo do Sujeito 

 
o Indica estado/qualidade/característica do sujeito. 
o Fulana é bonita (VL).  Ele tornou-se chefe (VL). João saiu contente (VI). 
 

Objeto Direto 

 
o Complemento verbal sem preposição. Complementa VTD. 
o Nome: Não vimos a cena. 
o Pronome: Ele nos deixou aqui. 
o Oração: Espero que estudem. 
o Preposicionado: Amava a Deus (preposição tem mero valor enfático). Deixei a 

quem me magoava (pronome demonstrativo pediu a preposição). Convidou 
apenas a mim. (Pronome oblíquo tônico pediu a preposição). Quer enganar a 
todos, mas não engana a ninguém (pronomes indefinidos pediram a preposição). 

o Pleonástico: As frutas, já as comprei. 
 

Objeto Indireto 

 
o Complemento verbal com preposição. Complementa VTI. 
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o Nome: Gosto de comida. Penso em comida. Concordo com o policial. 
o Pronome: Gosto disso. Ela obedeceu-lhe (a preposição está implícita). 
o Oração: Duvidava (de) que ele fosse passar (essa preposição pode ser suprimida). 
o Pleonástico: Ao pastor, não lhe dei nenhum dinheiro (lhe = ao pastor). 

 

Complemento Nominal 

 
o Termo preposicionado ligado ao nome (substantivo, adjetivo, advérbio) que possui 

transitividade. Parece um objeto indireto, mas não complementa verbo. 
 

Adjunto Adnominal 

 
o Os adjuntos adnominais ficam junto ao nome e atribuem a ele características como 

quantidade, qualidade, posse. 
▪ Os três carros populares do meu pai foram carregados pela chuva. 

 
 

Adjunto Adnominal x Complemento Nominal 

 
o Diferenças  

▪ O complemento nominal se liga a substantivos abstratos, adjetivos e 
advérbios. O adjunto adnominal só se liga a substantivos. 

▪ O complemento nominal é necessariamente preposicionado, o adjunto pode 
ser ou não.  

▪ O complemento nominal se liga a substantivos abstratos (sentimento; ação; 
qualidade; estado; conceito). O adjunto adnominal se liga a nomes 
concretos e abstratos.  

▪ Se for substantivo abstrato e a preposição for qualquer uma que não seja 
“de”, será CN. Se a preposição for “de”, teremos que analisar os outros 
aspectos. 
 

o Semelhanças 
▪ Essas duas funções sintáticas só ficam parecidas em um caso: substantivo 

abstrato com termo preposicionado (“de”) ligado a ele. Nesse caso, 
teremos que ver alguns critérios de distinção. 

● O termo preposicionado tem sentido agente: adjunto adnominal. 
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● O termo preposicionado pode ser substituído perfeitamente por uma 
palavra única, um adjetivo: adjunto adnominal. 

● O termo preposicionado tem sentido paciente, de alvo: complemento 
nominal. 

● O termo preposicionado pode ser visto como um complemento 
verbal se aquele nome for transformado numa ação: complemento 
nominal. 

 
 
 
 

Adjunto Adverbial 

 
o Se refere ao verbo para trazer uma ideia de circunstância, como tempo, modo, 

causa, meio, lugar, instrumento, motivo, oposição... 
▪ Ele morreu ontem (adjunto adverbial de tempo). 

o Pode vir em forma de oração, então teremos as orações subordinadas adverbiais 
finais, temporais, proporcionais, causais, consecutivas, conformativas, 
comparativas, concessivas. 

▪ Ele morreu porque estava doente (oração adverbial de causa). 
 
 
 
 

Aposto 

 
o Reitera ou reforça o termo a que se refere. Pode ser explicativo ou restritivo. 

▪ Se explicativo, deve ser separado por pontuação, geralmente vírgulas. O 
ministro da economia, Paulo Guedes, anunciou as medidas anti-
inflacionárias. Tinha apenas aquele desejo: ser aprovado. 

▪ Se restritivo, NÃO deve ser separado por vírgulas. O jogador da seleção 
brasileira Neymar Júnior celebrou contrato milionário. 

 
 

Classificações da palavra SE 
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o Pronome apassivador (PA): Vendem-se casas. 
o Partícula de indeterminação do sujeito (PIS): Vive-se bem aqui. Trata-se de uma 

exceção. 
o Conjunção integrante: Não quero saber se ele nasceu pobre.  
o Conjunção condicional: Se eu posso, todos podem. 
o Pronome reflexivo: Minha tia se barbeia. Nesse caso, “se” tem função sintática de 

objeto direto, pois o sujeito e o objeto são a mesma pessoa.  
o Pronome recíproco: Irmão e irmã se abraçaram. Nesse caso, equivale a abraçaram 

um ao outro e o “SE” terá função sintática de objeto direto. 
o Parte integrante de verbo pronominal (PIV): Candidatou-se à presidência e se 

arrependeu. Esse “se” não tem função sintática, é parte integrante do verbo! 
o Partícula expletiva de realce: Vão-se minhas últimas economias.  

 

Classificações da palavra QUE 

o Conjunção consecutiva: Bebi tanto que passei mal. 
o Conjunção comparativa: Estudo mais (do) que você (“do” é facultativo). 
o Conjunção explicativa: Estude, que o edital já vai sair. 
o Conjunção aditiva: Você fala que fala hein, meu amigo! 
o Locução conjuntiva final: Estudo para que meu filho tenha uma vida melhor. 
o Preposição acidental: Tenho que passar o quanto antes (equivale a “tenho de 

passar”). 
o Pronome interrogativo: (O) Que houve aqui? (“o” é expletivo) 
o Pronome indefinido: Sei que (quais) intenções você tem com minha filha. 
o Partícula Expletiva: Fui eu que te sustentei, seu ingrato! (SER + QUE) 
o Conjunção integrante: Quero que você se exploda! (quero ISTO) 

 
 

Pontuação 

1º Princípio Geral: Ordem Direta 

o Sujeito + Verbo + Complemento (+ Adjuntos) 
o Eu comprei uma bicicleta semana passada. 
o Nunca separar: 

▪ Sujeito e seu verbo. 
▪ Verbo e seu complemento. 
▪ Complemento e seu adjunto. 
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▪ Predicativo de seu sujeito ou objeto. 
▪ Nome de seu complemento ou adjunto adnominal. 
▪ Conjunção subordinativa do restante da oração que ela inicia. 
▪ Oração principal e oração subordinada substantiva (exceção: oração 

subordinada substantiva apositiva pode ser separada por vírgula). 
o Qualquer termo que vier entre eles deve estar entre vírgulas, devidamente isolado 

para não interferir nessa ordem direta. 
▪ Sujeito, ___ , Verbo , ___ ,  Complemento , ___ ,  Adjuntos, ___. 

Vírgula 

o Intercalação/deslocamento/anteposição 
▪ De adjunto adverbial: Ele, assim que chegou, foi estudar. 
▪ De conjunção coordenativa deslocada: Estudei. Não tive, portanto, 

dificuldades. Errei muito, entretanto. 
▪ De retificação: Ele optou pela preguiça, isto é, não estudou. 
▪ De oração interferente: Ele me contou, e isso me deixou surpreso, que 

nunca viu o mar. 
o Isolar/Marcar 

▪ Aposto explicativo: Fui ao Rio de Janeiro, uma cidade violenta. 
▪ Vocativo: Eleitor, vote em mim! 
▪ Complemento pleonástico: Os problemas, já os resolvi.  
▪ Palavra denotativa: Todos desistiram, exceto eu. Então, vai estudar ou não?  
▪ Indicar Elipse (omissão de termo não mencionado): Na fila do banco, várias 

pessoas. (omissão de “havia”) 
▪ Indicar Zeugma (omissão de termo já mencionado): Eu gosto de violão; ela, 

de piano. (omissão de “gosto”) 
▪ Anteposição de oração subordinada: Quando eu puder, ajudarei.  

 Atenção! 

▪ Adjuntos adverbiais de pequena extensão podem vir sem vírgulas. 
▪ Orações adverbiais antepostas à principal devem vir marcada por vírgulas, 

mesmo quando curtas. 
● Hoje, eu vou beber até perder a memória. 

o (Vírgula facultativa) 
● Embora fosse impossível, ela realizou a façanha.  

o (Vírgula obrigatória) 
o Separar termos (palavras ou orações) de mesma função sintática numa enumeração 
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▪ O segredo é estudar, revisar e praticar (enumeração de itens; os termos 
separados pelas vírgulas são orações com função de predicativos do sujeito 
“segredo”). 

o Enumeração de orações coordenadas e polissíndeto 
▪ Comprei frutas, passei no açougue, fui à feira (enumeração de orações 

coordenadas). 

Ponto e vírgula 

o Pode substituir a vírgula para separar orações coordenadas, especialmente as que 
tiverem certa extensão. Também servem para formar “grupos” em enumerações já 
organizadas por vírgulas. 

Concordância Verbal e Nominal 

Sujeito Simples 

 
o Concorda com o núcleo.  
o Cuidado com a distância entre sujeito e verbo.  
o Comece pelo verbo e trace uma seta até o sujeito. 

 

Coletivos ou partitivos especificados 

o Essa é a regra para expressões como: a maioria de, a minoria de uma porção de, 
um bando de, um grande número de + determinante (termo preposicionado que 
modifica o substantivo coletivo ou partitivo). 

o Concordam com o núcleo do sujeito (parte) ou com o adjunto adnominal 
(determinante) ligado a ele. É facultativo! 
 

▪ A metade dos servidores públicos entrou/entraram em greve. 

Fração 

o O verbo concorda com o numerador.  
▪ 1/5 dos eleitores ficou revoltado. 
▪ 2/3 dos eleitores ficaram revoltados. 

Porcentagens 

o O verbo concorda com o próprio numeral ou com o determinante.  
▪ 20% do eleitorado ficou revoltado. 
▪ 20% do eleitorado ficaram revoltados. 
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▪ 20% dos eleitores ficaram revoltados. 

Artigo Determinante 

o Concorda com o artigo determinante. A exceção ocorre quando o artigo 
determinante fizer parte do nome.  

▪ É necessário paciência. 
▪ É necessária a paciência. 
▪ Os Lusíadas é uma obra de poesia 

 

Sujeito Indeterminado 

o Verbo no singular - PIS (VTI/VI + SE) 
▪ Vive-se bem aqui.  

Oração sem sujeito 

o Não tem sujeito, não há flexão: verbo no singular. 
o Fenômenos naturais: Choveu muito. Amanheceu nublado. Faz calor em Teresina. 
o Tempo decorrido: Faz 6 meses que não viajo. Vai para 2 anos que não fumo. Há 6 

meses não saio. 
o Verbo haver com sentido de existir (singular). 

▪ Trocou por sinônimo (ocorrer/acontecer/existir), o verbo sinônimo concorda 
com o sujeito. 

● Há vários livros ali. Haverá novos conflitos. Existem livros. Ocorrerão 
novos conflitos. Poderá haver conflitos. 

 

Coerência e Coesão 

Semântica 

o A semântica trata das relações de sentido entre as palavras. Elas podem ser 
semelhantes, equivalentes, diferentes, opostas, etc. São justamente essas relações 
que são estudadas pela semântica. 

o Sentido Denotativo X Conotativo 
▪ Denotativo - Dicionário; 
Ex.: O cachorro da vizinha fugiu de casa. 
▪ Conotativo – Coloquial. 
Ex.: Aquele homem é um cachorro. 
 

o Sinônimo X Antônimo 
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▪ Sinônimo: palavras com significados semelhantes; 
Ex.: tranquilo; calmo. 
▪ Antônimo: palavras com significados opostos. 
Ex.: bonito; feio. 

o Homônimo X Parônimo  
▪ Homônimo: palavras com a mesma pronúncia (e, às vezes, mesma grafia), 

mas significados diferentes; 
Ex.: ascender e acender; colher (substantivo) e colher (verbo). 
▪ Parônimo: palavras com grafia e pronúncia semelhantes, mas significados 

diferentes. 
Ex.: flagrante e fragrante; mandado e mandato. 

o Hiperônimo X Hipônimo 
▪ Hiperônimo: palavras com significados abrangentes; 
Ex.: animal (hiperônimo de cachorro). 
▪ Hipônimo: palavras com significados específicos. 
Ex.: cachorro (hipônimo de animal). 

 

Coerência 

o A coerência observa as relações de sentido e lógica que um texto oferece. O texto 
tem uma lógica própria, arquitetada pelo autor. Você não tem que 
necessariamente concordar com aquele sentido, mas deve ser capaz de ver a 
relação de lógica que se tenta construir ali; 

o A coerência se constrói pela manutenção da expectativa que o uso de certas 
palavras traz ao leitor. Nesse sentido, a contradição gera incoerência. 

 

Coesão 

o A coesão está relacionada com a “ligação” entre palavras e partes do texto, 
recuperando e adiantando informação; 

▪ Fui ao supermercado comprar legumes. Não havia nada lá. Isso nunca tinha 
ocorrido antes. 

o A coesão não garante a lógica do texto, mas nos ajuda a enxergarmos a coerência 
dele; 

o Quando o mecanismo de coesão retoma um termo ou informação que veio antes 
dele, há coesão anafórica; 

o Quando “anuncia” um termo ou informação que aparecerá depois, diz-se que há 
coesão catafórica. 
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Ortografia e acentuação 

Uso dos “Porquês” 

o Por que: equivale a “por qual motivo”, “pela qual”; 
o Por quê: usado no final de frases, antes de um ponto (. ? !); 
o Porque: conjunção explicativa/causal; 
o Porquê: substantivo. (Virá antecedido de um determinante (artigo, pronome, 

numeral...). 
 

Acentuação 

o Monossílabos: acentuam-se os terminados em: a(s), e(s), o(s) e ditongos crescentes 
ei(s), eu(s), oi(s). 

o Oxítonas: acentuam-se as terminadas em: a(s), e(s), o(s), em, ens e ditongos crescentes 
ei(s), eu(s), oi(s). 

o Paroxítonas: não se acentuam as terminadas em: a(s), e(s), o(s), em, ens. 
o Proparoxítonas: acentuam-se todas as proparoxítonas. 
o Outras regras: 

▪ Paroxítonas: Não se acentuam ditongos abertos éi e ói em paroxítonas (ideia). 
Também não se acentuam i e u tônicos quando vierem após ditongo crescente 
(feiura); 

▪ Hiatos: acentuam-se o i e o u tônicos dos hiatos, com ou sem s.  
● Exceções: seguido de nh (rainha), repetição de vogal (xiita) e formação 

de sílaba com consoante que não seja S (juiz). 

Hífen 

o Prefixo terminado em vogal:  
▪ Com hífen diante de mesma vogal. Micro-ondas. 
▪ Sem hífen diante de vogal diferente. Autoestima. 
▪ Sem hífen diante de consoante (diante de R ou S, dobram-se essas letras). 

Autodefesa, antissocial. 
o Prefixo terminado em consoante: 

▪ Com hífen diante de mesma consoante. Inter-regional. 
▪ Sem hífen diante de consoante diferente. Intertextual. 
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▪ Sem hífen diante de vogal. Interestadual. 
o Prefixos que SEMPRE tem hífen: vice, ex, sem, além, aquém, pós, pré, pró.  

 

Discurso direto e indireto 

Discurso direto 

o É narrado em primeira pessoa, retratando as exatas palavras dos personagens. 
Caracteriza-se pelo uso de verbos declarativos, como dizer, falar, afirmar, ponderar, 
retrucar, redarguir, replicar, perguntar, responder, pensar, refletir, indagar e outros 
que exerçam essa função. A pontuação se caracteriza pela presença de dois 
pontos, travessões ou aspas para isolar as falas, que são claramente alternadas, 
bem como de sinais gráficos, como interjeições, interrogações e exclamações, para 
indicar o sentimento que as permeia. 

 
▪ "-Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta 

do jardim, em Santa Teresa.” 
 

Discurso indireto 

 
o É narrado em terceira pessoa e o narrador incorpora a fala dos personagens a sua 

própria fala, também utilizando os verbos de elocução como dizer, falar, afirmar, 
ponderar, retrucar, redarguir, replicar, perguntar, responder, pensar, refletir, 
indagar. Trata-se de uma paráfrase, uma reescritura das falas, agindo o narrador 
como intérprete e informante do que foi dito. Geralmente traz uma oração 
subordinada substantiva, com a conjunção que. 

 
▪ “A certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito 

conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo." 

Discurso indireto livre 

o É um discurso híbrido, haja vista que concilia características dos dois anteriores. Há 
absoluta liberdade formal e sintática por parte do narrador, que mistura 
reproduções literais das falas com paráfrases, que alterna pensamentos e registro 
de falas e ações, aproximando a fala do narrador e do personagem, como se 
ambos falassem em uníssono. 
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▪ "Quincas Borba calou-se de exausto, e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, 
levando-lhe água e pedindo que se deitasse para descansar; mas o enfermo 
após alguns minutos, respondeu que não era nada. Perdera o costume de 
fazer discursos é o que era." 

 
 
 
 
 
 
 

Passagem do discurso direto para o indireto 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso direto: 1° pessoa Discurso indireto: 3° pessoa  

Frases interrogativas, 
exclamativas e imperativas 

(“” ? ! -)  Frases declarativas 

Eu, me, mim, comigo 

Nós, nos, conosco 

Meu, meus, minha, minhas, 
nosso, nossos, nossa, nossas 

Ele, ela, se, si, consigo, o, a, lhe 

Eles, elas, os, as, lhes 

Seu, seus, sua e suas 
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Vozes Verbais 

Voz Passiva Analítica 

 
o Na conversão da voz ativa para a passiva, o sujeito da voz ativa vira o agente da 

passiva. 
o O objeto direto da ativa vira sujeito paciente na passiva.  

▪ O desafiante derrotou o campeão (voz ativa).  
▪ O campeão foi derrotado pelo desafiante (voz passiva analítica).  

 

Voz Passiva Sintética (VTD ou VTDI + se): 

o Derrotou-se o campeão. 
o A voz passiva está ligada à existência de um OD na ativa.  
o Não é possível voz passiva com VTI, VI, VL e verbos que já possuem sentido passivo:  

o Levar, ganhar, receber, tomar, aguentar, sofrer, pesar (massa), ter (posse), 
haver (impessoal).  

▪ Esses verbos, quando vêm com “SE”, geralmente indicam sujeito 
indeterminado. 

 
o CUIDADO: às vezes o sujeito paciente tem a maior “cara” de objeto direto.  

o Na voz passiva, não há mais o objeto direto que havia na ativa. Ele vira 
sujeito! 

o Não se espera novo concurso em 2017. 
▪ O termo destacado é sujeito paciente. 

o Não se espera que o governo resolva tudo sozinho. 
o A oração destacada é sujeito paciente 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 
Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!  

  

Direito Constitucional 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 48,74% 
Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública 23,12% 

Nacionalidade 8,54% 
Direitos Sociais 5,03% 

Direitos Políticos 5,03% 
Remédios Constitucionais 4,02% 

Poder Executivo: Forma, Sistema e Regime de Governo 4,52% 
Características dos Direitos Fundamentais 0,50% 

Partidos Políticos 0,50% 
Ordem Social 1,00% 
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Direitos e Garantias Individuais 

Direito à vida 

i. Possui uma dupla acepção: 
 Direito a permanecer vivo; 
 Direito a ter uma vida digna. 

ii. Mínimo existencial: proteção social mínima para que uma pessoa tenha uma existência 
digna. 

Igualdade material 

i. Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida de suas 
desigualdades. 

ii. Cotas raciais: duas formas de aferição: heteroidentificação e autodeclaração. Ambas 
as formas são admitidas pelo STF. 

Liberdade de expressão 

i. Art. 5º, IV, da CF: É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
ii. Biografias não autorizadas: o STF admitiu a realização de biografias, mesmo sem a 

autorização do biografado. O autor da biografia, porém, poderá ser condenado a 
indenizar o biografado, caso cause algum tipo de dano. 
 

Liberdade de associação 

Art. 5º, CF (...) 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 

autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 

atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 

julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade 

para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 
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Direito de reunião 

Art. 5º, CF (...) 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente; 

i. Basta o prévio aviso. Não necessita de autorização do Poder Público. 
ii. O Mandado de Segurança é o remédio constitucional que protege o direito de 

reunião. 
iii. Marcha da Maconha não é considerada apologia ao crime. Trata-se do legítimo 

exercício do direito de reunião e da liberdade de expressão. 

Extradição 

Art. 5º, CF (...) 

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime 

comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião; 

i. Brasileiro nato não pode ser extraditado em nenhuma hipótese. Atenção para os casos 
em que o brasileiro nato perde a nacionalidade por ter adquirido outra. Nesse caso 
poderá ser extraditado. 

ii. Já o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses: 
 Crime comum praticado antes da naturalização; 
 Envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, a qualquer tempo (antes ou depois 

da naturalização). 

Habeas corpus 

i. Tutela o direito à liberdade; 
ii. Pode ser repressivo ou preventivo: 

 Repressivo: Quando o cerceamento da liberdade já ocorreu. 
 Preventivo: a liberdade ainda não foi cerceada, mas há o risco de que isso ocorra. 

iii. Não é necessário estar assistido por advogado para impetrar o HC; 
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iv. É uma ação gratuita. 
v. Pessoa Jurídica pode impetrar HC, mas sempre em favor de uma Pessoa Física. 

Habeas data 

i. Dupla finalidade: 
 Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 

constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público; 

 Promover a retificação de dados, quando não se prefira fazer por um processo 
sigiloso, judicial ou administrativo. 

ii. Caráter personalíssimo. 
iii. Exceção: o cônjuge supérstite (sobrevivente) pode impetrar habeas data para tomar 

conhecimento de informações daquele que faleceu. 
iv. Precisa de advogado para ser impetrado. 
v. É uma ação gratuita. 
vi. É necessário comprovar o interesse de agir, o qual é demonstrado pela recusa ou pela 

demora da administração em fornecer os dados. 

Mandado de Segurança 

i. Objetiva proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas corpus ou Habeas 
data. 

ii. Possui caráter residual. 
iii. Ex: direito a obter certidões. 
iv. Mandado de Segurança Coletivo: atuam em substituição processual (não precisa 

autorização dos filiados). Pode ser impetrado por: 
 Partido Político com representação no Congresso Nacional; 
 Entidade de Classe (obs: o direito pode ser de interesse de apenas parte da 

categoria); 
 Organização Sindical; 
 Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. 

Mandado de Injunção 

i. É cabível quando a falta de norma regulamentadora estiver inviabilizando o exercício 
de um direito constitucional: Omissão inconstitucional. 
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ii. Ex: direito de greve dos servidores públicos. O STF, ao julgar um Mandado de 
Injunção, decidiu que enquanto não for regulamentado o direito de greve dos 
servidores públicos, aplica-se, por analogia, a lei de greve dos trabalhadores 
celetistas. 

iii. Mandado de Injunção Coletivo: 
v. Pode ser impetrado por: 

 Partido Político com representação no Congresso Nacional; 
 Entidade de Classe; 
 Organização Sindical; 
 Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. 
 Defensoria Pública; 
 Ministério Público. 

iv. A corrente adotada pela lei 13.300/16 (Lei do Mandado de Injunção) é a concretista 
intermediária individual:  
 Concretista: o Poder Judiciário não vai se limitar a declarar a mora legislativa. O PJ 

vai buscar garantir a concretização daquele direito. 
 Intermediária Individual: em regra, o Mandado de Injunção produz efeito inter 

partes (entre as partes). Excepcionalmente pode ser dado efeito erga omnes (para 
todos). 

Ação Popular 

i. Proposta pelo CIDADÃO, ou seja, por aquele que está no pleno exercício dos direitos 
políticos. Exige a apresentação do título de eleitor para propor a ação. 

ii. Tem como objetivo anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente, ou ao patrimônio histórico cultural. 

iii. É necessária a assistência por advogado. 
iv. Em caso de improcedência da ação, o autor, salvo comprovada má-fé, é isento de 

custas. 
v. Não há foro por prerrogativa de função em ação popular. 

Direito de Propriedade 

i. Não é um direito absoluto; 
ii. A CF prevê que a propriedade deve atender sua função social. 
iii. Também há mecanismos de intervenção do Estado na propriedade privada: 
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 Desapropriação: o bem era do particular e passa a ser do Poder Público. Em regra, 
a desapropriação é precedida de indenização justa e em dinheiro. Exceções:  
o Desapropriação para fins de reforma agrária: a indenização será em títulos da 

dívida agrária.  
o Desapropriação de imóvel urbano que não cumpre sua função social: 

indenização em títulos da dívida pública.  
o Desapropriação confiscatória: utilização de mão-de-obra escrava ou de 

cultivo ilegal de plantas psicotrópicas: não há indenização. 
 Requisição Administrativa: o bem é do particular, mas o Poder Público vai utilizar o 

bem. A indenização é ulterior e será devida apenas se houver dano. 
 O Direito de Propriedade protege também os bens intangíveis. Ex: marcas e 

patentes. 
 Direito autoral: Direito vitalício e transmissível aos herdeiros. Art. 5º, XXVII, da CF: 

aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução 

de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 
 Patentes: Privilégio temporário de utilização. Art. 5º, XXIX, da CF: a lei assegurará 

aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem 

como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 

empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 

Mandados de Criminalização 

i. A Constituição Federal não tipifica crimes, mas impõe mandados de criminalização. 
São espécies de ordens dadas ao legislador para que ele tipifique um crime. Ex: 
Tortura, Tráfico, Terrorismo e Hediondos. 

ii. Art. 5º, XLIII, da CF - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 

mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 

iii. Para facilitar a memorização: 

 Imprescritíveis: RAção 

 3TH não tem graça 

 Inafiançáveis: RAção + 3TH 
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Tratados internacionais de Direitos Humanos 

i. Ingressam de dois modos no ordenamento jurídico brasileiro: 
 Equivalentes às Emendas Constitucionais: aprovados em dois turnos em cada casa 

do Congresso Nacional, pelo quórum de 3/5 dos membros (Quórum qualificado) 
 Status Supralegal: Aprovados pelo rito ordinário. 

Presunção de Inocência 

i. Art. 5º, LVII, da CF - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória; 
ii. Atualmente o STF entende que a execução de pena após decisão de segunda 

instância (antes do trânsito em julgado) viola o princípio da presunção de inocência. 

Direito à Inviolabilidade do domicílio 

i. A entrada na casa do morador, em regra, depende do seu consentimento. Exceções: 
 Flagrante delito; 
 Desastre; 
 Prestar socorro; 
 Por ordem judicial, durante o dia; 
 O conceito de casa abrange: quarto de hotel ocupado, consultório médico, 

consultório odontológico, escritório de advocacia, trailers, motor-home. 
 Não abrange: bares e restaurantes, posto que são locais abertos ao público. 
 Obs: “Boleia” do caminhão: para o STJ não pode ser considerado local de 

trabalho, uma vez que não é um ambiente estático. Assim, não está protegida 
pela inviolabilidade do domicílio.  
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ii. Crimes Permanentes: o STF decidiu que a entrada forçada em domicílio deve estar 
apoiada em fundadas razões, a serem justificadas a posteriori, de que no interior da 
residência está sendo praticado um crime. 

Escusa de Consciência 

i. Art. 5º, VIII, CF - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou 

de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 

legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

ii. Em caso de dupla recusa pode ocorrer a privação de direitos. Por exemplo: perda dos 
direitos políticos. 

Segurança Jurídica 

i. Direito Adquirido: o indivíduo já cumpre todos os requisitos para obter determinado 
direito. A mudança nas regras não afeta o indivíduo. 

ii. Expectativa de Direito: a pessoa ainda não possui todos os requisitos preenchidos. Ex: 
pelas regras atuais, o indivíduo irá se aposentar daqui a 10 anos. Se as regras 
mudarem, ele poderá ser afetado. 

iii. OBS: Não há direito adquirido face a uma nova Constituição. 

Sigilo das Comunicações Telefônicas 

Art. 5º, CF (...) 

XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal. 

i. Interceptação Telefônica: consiste em ter acesso ao conteúdo da conversa, feita por 
um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores. Somente pode ser determinada 
por Juiz e em um processo ou investigação de natureza criminal. 

ii. Gravação Telefônica: é aquela feita diretamente por um dos interlocutores do diálogo, 
sem o consentimento ou ciência do outro. 

iii. Quebra do sigilo telefônico: consiste em ter acesso aos registros telefônicos. Pode ser 
determinada por Juiz ou por CPI. 

iv. Escuta telefônica: é a captação de conversa feita por um terceiro, com o 
conhecimento de apenas um dos interlocutores. 
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v. ATENÇÃO: apenas a primeira situação (Interceptação Telefônica) se enquadra na 
proteção do inciso XII, considerando o STF lícita, para efeito de prova, a gravação de 
conversa telefônica por um dos envolvidos, salvo a existência de causa legal de sigilo 
ou reserva. 

Direitos do Preso 

i. A CF assegura alguns direitos à pessoa presa, conforme podemos verificar dos incisos 
do artigo 5º, abaixo colacionados: 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 

sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; 

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 

interrogatório policial; 

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; 

ii. Destaque para o inciso LXII, o qual afirma que a comunicação da prisão deverá ser 
imediata, ao juiz e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Cuidado: as bancas 
costumam afirmar que essa comunicação deve ser feita em até 24h, o que está errado. 
24 horas é o prazo para encaminhar cópia do Auto de Prisão em Flagrante ao Juiz e à 
Defensoria Pública (caso o preso não esteja assistido por advogado), bem como 
fornecer a nota de culpa ao preso. 

iii. Destaque também para o inciso LXIV, o qual garante ao preso a identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 

Prova ilícita 

Art. 5º, CF (...) 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;  

 

i. Atenção para a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada: uma prova ilícita contamina 
todas as outras que dela derivam. É o que a doutrina denomina ilicitude por 
derivação; pode-se dizer também que, nesse caso, haverá comunicabilidade da 
ilicitude das provas ilícitas a todas aquelas que dela derivarem.  
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Uso de algemas 

Súmula Vinculante nº 11 do STF: 

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou 

de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 

justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, 

civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual 

a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

i. Mnemônico: 

Perigo à integridade física própria ou alheia; 

Resistência; 
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Fundado receio de fuga. 

Sigilo Bancário  

i. O sigilo bancário é composto pelos dados e informações constantes nas contas 
correntes e aplicações diversas em instituições financeiras, sendo proibida a 
divulgação indevida, de modo a preservar a intimidade do titular. 

ii. Os recursos públicos não estão abrangidos pelo sigilo bancário. 
iii. Conforme jurisprudência do STJ, o Fisco poderá requerer informações bancárias 

diretamente das instituições financeiras em processo administrativo tributário. No 
entanto, se o intuito é utilizar os dados em processo criminal, dependerá de 
autorização judicial. 

Direitos Sociais 
i. São direitos de 2ª Geração, previstos no artigo 6º da CF: a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 

ii. Impõe ao Estado um dever de atuação positiva (Estado social, intervencionista, 
prestacionista). São liberdades positivas. 

iii. São normas programáticas: diretrizes para a atuação do Estado. 
iv. Têm aplicação imediata (art. 5º, §1º, da CF - As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata) 

Cláusula da reserva do possível 

i. A concretização dos direitos sociais depende da existência de recursos financeiros. 
ii. Há uma limitação financeira para a efetivação desses direitos. 

Mínimo existencial 

i. Apesar de haver uma limitação financeira, o mínimo do mínimo existencial o Estado 
tem o dever de garantir. 

ii. Limita a Cláusula da reserva do possível. 
iii. É a proteção social mínima para que a pessoa tenha uma existência digna. 

Vedação ao retrocesso 

i. Efeito Cliquet; 
ii. A proteção social que será dada amanhã não pode ser pior do que a que é dada hoje. 
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Nacionalidade 
 

Art. 12, da CF: São brasileiros: 

I - Natos: 

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 

desde que estes não estejam a serviço de seu país; 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer 

deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 

registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República 

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, 

pela nacionalidade brasileira; 

II - Naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários 

de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e 

idoneidade moral; 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do 

Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 

requeiram a nacionalidade brasileira. 

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em 

favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos 

previstos nesta Constituição. 

i. O Brasil adota, em regra, o critério Jus soli. 

ii. Naturalização Ordinária: são aqueles que adquirem a nacionalidade na forma da lei 
(art. 12, II, “a”, da CF). Ato discricionário. 

iii. Naturalização Extraordinária: art. 12, II, “b”, da CF. Ato vinculado: basta cumprir os 
requisitos. 

Cargos privativos de brasileiro nato 

i. Mnemônico: MP3.COM 
§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos: 

I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
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II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - de Presidente do Senado Federal; 

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

V - da carreira diplomática; 

VI - de oficial das Forças Armadas. 

VII - de Ministro de Estado da Defesa. 

ii. ATENÇÃO: Algumas questões questionam se brasileiro naturalizado pode ser 
Deputado Federal ou Senador. Podem! Apesar de poderem exercer esses cargos do 
legislativo, não podem ser presidentes da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal. 

iii. Ademais, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição (art. 12, §2º, da CF). 

Perda da nacionalidade 

i. Duas hipóteses: 
 Cancelamento da naturalização (Art. 12, §4º, I, da CF); 
 Aquisição voluntária de outra nacionalidade (Art. 12, §4º, II, da CF); 

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade 

nociva ao interesse nacional; 

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:  

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;  

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em 

estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o 

exercício de direitos civis. 

 

Direitos Políticos 

Voto obrigatório x Voto Facultativo 

i. Voto Obrigatório 
 Maiores de 18 anos. 

ii. Voto Facultativo: 
 Analfabetos; 
 Maiores de 16 e menores de 18 anos; 
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 Maiores de 70 anos. 
iii. ATENÇÃO: os analfabetos podem votar (possuem capacidade eleitoral ativa) mas não 

podem ser votados (ausência de capacidade eleitoral passiva). 

Inelegibilidades absolutas 

i. Art. 14, § 4º, da CF: São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
ii. Os inalistáveis são (art. 14, §2º, da CF): 

 Os conscritos (período do serviço militar obrigatório); 
 Os estrangeiros. 

Idade mínima para concorrer aos cargos eletivos 

i. Art. 14, §3º, VI, da CF: 
 35 anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 

 30 anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

 21 anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz; 

 18 anos para Vereador. 

Reeleição 

i. Não há limites para a reeleição no Poder Legislativo; 
ii. Nos cargos do Poder Executivo: Presidente, Governador e Prefeito, a reeleição só 

pode ocorrer para um período subsequente. 

Inelegibilidade reflexa 

Art. 14, § 7º, da CF: São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e 

os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do 

Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, 

de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, 

salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

i. Somente para cônjuge e parentes até segundo grau ou por adoção dos chefes do 
Poder Executivo; 

ii. Limita-se ao território de jurisdição do titular do mandato eletivo; 
iii. Salvo se o cônjuge ou parente já for titular de mandato eletivo e for candidato à 

reeleição. 
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iv. Atenção para a Súmula Vinculante 18, do STF: A dissolução da sociedade ou do vínculo 

conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 

14 da Constituição Federal. 

Inelegibilidade relativa à condição de militar 

Art. 14, § 8º, da CF: O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, 

se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 

i. Apenas para os militares das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e aos 
militares dos Estados (Polícia Militar e Bombeiro Militar). 

ii. ATENÇÃO: Não se aplica aos Policiais Civis, nem aos Policiais Federais!! 

Poder Executivo 

Funções do Poder Executivo 

i. O Poder Executivo tem a função típica de administrar, exercendo também, de forma 
atípica, a função de legislar, nas hipóteses em que o Presidente da República edita 
Medidas Provisórias ou Leis Delegadas. 

Chefia de Estado e Chefia de Governo 

i. Chefe de Estado: exerce funções estritamente protocolares, simbólicas, atribuídas ao 
Presidente (se República) ou ao Monarca (se Monarquia). É aquele que trata dos 
negócios externos do país, que cuida das questões diplomáticas. 

ii. Chefe de Governo: é quem gerencia os negócios internos do país, que elabora e 
executa os planos de governo. 

Sistema de Governo 

i. Define as atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo. 
 Presidencialismo: O Presidente da República exerce a função de Chefe de Estado e 

Chefe de Governo. Não há vínculo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. 
 Parlamentarismo: O Poder Executivo é exercido por duas pessoas distintas (o chefe 

de Estado e o Chefe de Governo). 
ii. O Brasil adota o Sistema de Governo Presidencialista. OBS: O Sistema de Governo 

adotado no Brasil é conhecido também como Presidencialismo de Coalizão, em razão 
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da necessidade que o Presidente tem de formar alianças com o Poder Legislativo para 
poder governar. Caso não haja uma boa relação, todos as mudanças e projetos que o 
Presidente tente realizar serão barradas no legislativo. 

iii. Não se esqueça: SiGo Presidente. 

Forma de Governo 

i. Trata-se da relação entre governantes e governados. 
 República: Representantes eleitos; mandatos com prazo determinado; 

responsabilidade dos governantes; Poderes independentes; 
 Monarquia: Hereditariedade; Mandatos vitalícios; ausência de responsabilidade e o 

dever de prestar contas; os poderes podem ou não ser independentes. 
ii. Não se esqueça: FoGo na República. 

 

Segurança Pública 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. 

i. Rol exaustivo; 
ii. Guarda Municipal não é órgão da Segurança Pública; 
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iii. Obs: STF já decidiu que os Guardas Municipais não podem fazer greve. Nessa decisão 
a Suprema Corte afirmou que a Guarda Municipal exerce uma atividade de segurança 
pública.  

Polícia Civil 

i. Função investigativa e de Polícia Judiciária, ressalvada a competência da União. 
ii. Obs: não investiga crime ou infração militar. 
iii. Investiga crime comum praticado por militar. 
iv. São dirigidas por delegados de polícia de carreira. 

Polícia Militar 

i. Função de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. 

Polícia Federal 

i. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, 
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas 
federais, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Não inclui 
Sociedade de Economia Mista 

ii. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 
descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência; 

iii. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 
iv. Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

 
 

Polícia Rodoviária Federal 

i. Realiza o patrulhamento ostensivo das rodovias federais; 

Polícias Penais 

i. Realiza a segurança dos estabelecimentos penais. 
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Segurança Pública do DF 

i. A Polícia Militar do DF, a Polícia Civil do DF, o Corpo de Bombeiros Militar do DF e a 
Polícia Penal do DF são organizados e mantidos pela União. 

ii. São subordinados ao Governador do DF.  
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 
Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!  

  

Direito Administrativo 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Agentes Públicos (8.112/90) 24,42 % 
Atos administrativos  16,18 % 

Noção de organização administrativa 14,60 % 
Licitações  14,60 % 

Poderes Administrativos  13,73 % 
Responsabilidade Civil do Estado 6,79 % 
Regime Jurídico-Administrativo 5,35 % 

Controle da Administração Pública 4,34 % 
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Atos Administrativos 

Elementos dos Atos Administrativos 

 
Atributos ou Características dos Atos Administrativos 

 

 
 Classificação dos Atos Administrativos conforme Hely Lopes Meirelles: 

 

 Atos Gerais e Individuais 

a) Atos gerais ou normativos: são aqueles que não possuem destinatários determinados. 
Eles apresentam hipóteses genéricas de aplicação, que alcançará todos os sujeitos 
que nelas se enquadrarem.  
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b) Atos individuais ou especiais: são aqueles que se dirigem a destinatários certos, 
determináveis. Tais atos produzem efeitos jurídicos no caso concreto. 

 

 Atos Internos e Externos 

a) Atos internos: são aqueles que se destinam a produzir efeitos no interior da 
Administração Pública, alcançando seus órgãos e agentes.  

b) Atos externos: são todos aqueles que alcançam os administrados, os contratantes ou, 
em alguns casos, os próprios servidores, provendo sobre os seus direitos, obrigações, 
negócios ou conduta perante a Administração. Esses atos devem ser publicados 
oficialmente, dado o interesse público no seu conhecimento. 

 

 Atos de Império, de Gestão e de Expediente 

a) Atos de império: são aqueles praticados com todas as prerrogativas e privilégios de 
autoridade e impostos de maneira unilateral e coercitivamente ao particular, 
independentemente de autorização judicial. 

b) Atos de gestão: Os atos de gestão são aqueles praticados em situação de igualdade 
com os particulares, para a conservação e desenvolvimento do patrimônio público e 
para a gestão de seus serviços. 

c) Atos de expediente: são atos internos da Administração Pública que se destinam a dar 
andamentos aos processos e papéis que se realizam no interior das repartições 
públicas. Caracterizam-se pela ausência de conteúdo decisório. 
 

 Atos Vinculados e Discricionários 

a) Ato vinculado: é aquele praticado sem margem de liberdade de decisão, uma vez que 
a lei determinou, o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado é 
sempre aquele em que se configure a situação objetiva prevista na lei.  

b) Ato discricionário: ocorre quando a lei deixa uma margem de liberdade para que o 
agente público faça a valoração do motivo e a escolha do objeto, conforme o seu 
juízo de conveniência e oportunidade. 
 

 Atos Simples, Complexos e Compostos 

a) Ato simples: é que aquele que resulta da manifestação de vontade de um único 
órgão, seja ele unipessoal ou colegiado. Não importa o número de agentes que 
participa do ato, mas sim que se trate de uma vontade unitária.  
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b) Ato complexo: é aquele que necessita da conjugação de vontade de dois ou mais 
diferentes órgãos ou autoridades. Apesar da conjugação de vontades, trata-se de ato 
único. 

c) Ato composto: é aquele produzido pela manifestação de vontade de apenas um 
órgão da Administração, mas que depende de outro ato que o aprove para produzir 
seus efeitos jurídicos (condição de exequibilidade). Assim, no ato composto teremos 
dois atos: o principal e o acessório ou instrumental. 
 

 Atos Válidos, Nulos, Anuláveis e Inexistentes 

a) Ato válido: é aquele praticado com observância de todos os requisitos legais, relativos 
à competência, à forma, à finalidade, ao motivo e ao objeto. 

b) Ato nulo: é aquele que sofre de vício insanável em algum dos seus requisitos de 
validade, não sendo possível, portanto, a sua correção. 

c) Ato anulável: é aquele que apresenta algum vício sanável, ou seja, que é passível de 
convalidação pela própria Administração, desde que não seja lesivo ao patrimônio 
público nem cause prejuízos a terceiros. 

d) Ato inexistente: é aquele que possui apenas aparência de manifestação de vontade da 
Administração, mas não chega a se aperfeiçoar como ato administrativo. 

 

Extinção dos Atos Administrativos  

 O processo de desfazimento de um ato irá variar a depender da situação:  

 

 Revogação: é a supressão de um ato administrativo válido e discricionário por motivo de 
interesse público superveniente, que o tornou inconveniente ou inoportuno. Trata-se, 
portanto, da extinção de um ato administrativo por conveniência e oportunidade da 
Administração. 
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 Em síntese, são irrevogáveis os seguintes atos:  

 

 Anulação: é o desfazimento do ato administrativo em virtude de ilegalidade.  A anulação 
de atos administrativos inválidos opera efeitos retroativos (ex tunc). Como 
regra geral, o ato é retirado do mundo jurídico desde o momento em que foi praticado, 
de modo que são desconsiderados os efeitos produzidos pelo ato. 

 Cassação: é o desfazimento de um ato válido em virtude de descumprimento pelo 
beneficiário das condições que deveria manter, ou seja, ocorre quando o administrado 
comete alguma falta. Funciona, na verdade, como uma sanção contra o administrado por 
descumprir alguma condição necessária para usufruir de um benefício.  

 Caducidade: é a forma de extinção do ato administrativo em decorrência de invalidade 
ou ilegalidade superveniente. Assim, a caducidade ocorre quando uma legislação nova – 
ou seja, que surgiu após a prática do ato – torna-o inválido. 
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 Convalidação:  

 

Lei 8.112/1990  

 Posse 

 É na posse que ocorre a investidura no cargo público. A posse é ato bilateral e ocorre 
com a assinatura do termo. Vale lembrar que pode ser feita mediante procuração 
específica; 

 O prazo para tomar posse é de trinta dias, improrrogáveis, contados da publicação do 
ato de provimento (nomeação); 

 É na data da posse que o servidor apresentará declaração de bens e valores que 
constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, 
emprego ou função pública; 

 Se a posse não ocorrer dentro do prazo legal, o ato de provimento será tornado sem 
efeito (art. 13, §6º). Logo, não se trata de exoneração, pois o vínculo funcional sequer foi 
consolidado;  

 A posse está submetida à inspeção médica oficial.   

 Exercício 

 É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou função de confiança; 

 O prazo para o início do exercício do servidor empossado é de quinze dias, 
improrrogáveis, contados da data da posse.Caso o servidor público não entre em 
exercício no prazo legal, ele será exonerado; 

 No caso de designação para função de confiança, por outro lado, o início do exercício 
coincidirá com a data da publicação do ato de designação. Caso não inicie o exercício da 
função de confiança, o ato de designação será tornado sem efeito. 
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 Formas de Provimento: 

 Nomeação  

 É a única forma de provimento originário. As demais formas de provimento são 
derivadas;  

 Pode dar-se para provimento de cargo efetivo ou em comissão;  

 É o ato administrativo unilateral, pois é a manifestação de vontade unicamente da 
autoridade administrativa competente;  

 O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no 
edital, possui direito subjetivo à nomeação.  

 Promoção 

 Forma de provimento derivado vertical existente nos cargos organizados em carreiras; 

 Pode haver ascensão aos cargos de nível mais alto da carreira pelos critérios de 
antiguidade e merecimento;  

 Ocorre somente dentro de uma mesma carreira;  

 Não se confunde com a progressão funcional, que configura apenas o aumento no 
padrão remuneratório, sem mudança de cargo;  

 Readaptação 

 Representa a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental 
verificada em inspeção médica;  

 O servidor tem direito à readaptação ainda que não exista cargo vago;  

 Na readaptação o servidor passará a ocupar cargo semelhante ao que ocupava 
anteriormente, sendo-lhe assegurada a equivalência em seus vencimentos; 

 Se o servidor público for julgado incapaz (sofrer uma limitação permanente), ele será 
aposentado.  
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 Reversão 

 Consiste no retorno à atividade de servidor aposentado;  

 Existem duas modalidades de reversão: a) de ofício; e b) a pedido do servidor;  

 É vedada a reversão, em qualquer dos casos, para o servidor que já tiver completado 70 
(setenta) anos de idade;  

 Aproveitamento 

 É o retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade, devendo ocorrer em 
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado;  

 Nos casos em que for extinto o cargo público, o servidor estável não poderá ser 
demitido. Por isso que a Constituição lhe assegura o direito à disponibilidade;  

 O aproveitamento aplica-se exclusivamente ao servidor estável;  

 O aproveitamento é vinculado para o agente público e para a Administração. Dessa 
forma, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o 
servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta 
médica oficial. 

 Reintegração 

 Ocorrerá quando for invalidada a demissão, por decisão judicial ou administrativa, do 
servidor público. Em tal situação, o servidor retornará ao cargo de origem, ou ao cargo 
decorrente de sua transformação, devendo ser ressarcido de todas as vantagens a que 
teria direito; 

 Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, até o seu 
aproveitamento;  

 Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de 
origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em 
disponibilidade 

 A anulação dos atos administrativos provoca efeitos retroativos (ex tunc), ou seja, desde 
a origem. 
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 Recondução 

 É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado;  

 Existem duas hipóteses em que ocorre a recondução, ambas aplicáveis apenas ao 
servidor estável: a) inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; e b) 
reintegração do anterior ocupante do cargo;  

Resumindo: 

 

 Formas de Deslocamento 

 A Lei 8.112/1990 apresenta duas hipóteses de deslocamento: a remoção e a 
redistribuição. Elas não são formas de provimento nem de vacância, pois representam 
apenas a troca do local de lotação do servidor.  

 Remoção 

 É a forma de deslocamento que ocorre no âmbito do mesmo quadro de pessoal, para 
outra unidade. Pode ocorrer com ou sem mudança de sede; 

 A remoção pode se dar: 

a) de ofício; 
b) a pedido, a critério da Administração; 
c) a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 

Administração.  

Musiquinha do professor Thalius: “ADO, A-ADO, REMOÇÃO É NO MESMO QUADRO”.  
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 Redistribuição 

 É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do 
quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder;  

 Devem ser observados os seguintes preceitos: 

1. Interesse da administração;  
2. Equivalência de vencimentos; 
3. Manutenção da essência das atribuições do cargo; 
4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;  
5. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;  
6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do 

órgão ou entidade. 

 Licenças 

 Conceder-se-á ao servidor licença:  
a) Por motivo de doença em pessoa da família; 
b) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;  
c) Para o serviço militar; 
d) Para atividade política; 
e) Para capacitação; 
f) Para tratar de interesses particulares; 
g) Para desempenho de mandato classista. 

 
 ATENÇÃO!!! Caso uma licença seja concedida dentro de sessenta dias do término de 

outra da mesma espécie, será considerada como prorrogação.  

 Penalidades Disciplinares 

 O ato de imposição de penalidade sempre mencionará o fundamento legal e a causa da 
sanção disciplinar. 

 Na aplicação das penalidades, serão considerados:  

1. A natureza e a gravidade da infração cometida; 
2. Os danos que dela provierem para o serviço público; 
3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; e 
4. Os antecedentes funcionais. 
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 Advertência 

 A advertência pode ser aplicada por escrito em dois casos: 

a) violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX; e 
b) Inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma 

interna, que não justifique a imposição de penalidade mais grave. 
 

 Suspensão 

 A suspensão será aplicada em dois casos: 

a) reincidência das faltas punidas com advertência; e  
b) violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade 

de demissão. 

 Lembre-se que o prazo da suspensão não poderá exceder a 90 (noventa) dias, ou seja, 
caberá à autoridade competente analisar o caso e decidir, fundamentadamente, e de 
forma discricionária, qual o prazo da suspensão, observando os parâmetros da 
razoabilidade e da proporcionalidade;  

 EXCEÇÃO: será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, 
injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela 
autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a 
determinação;  

 A suspensão pode ser convertida em multa, na base de cinquenta por cento por dia de 
vencimento ou remuneração, desde que haja conveniência para o serviço 

 

 Demissão 

 A pena de demissão será aplicada nos casos previstos no art. 132 da Lei 8.112/1990:  
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60 
 

 Cassação de Aposentadoria ou Disponibilidade 

 Haverá cassação da aposentadoria ou da disponibilidade do inativo que houver 
praticado, na atividade, falta punível com demissão, nos moldes do art. 134 da Lei 
8.112/1990. 

 

 Destituição de Cargo em Comissão 

 A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será 
aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão (art. 
135); 

 Caso o servidor tenha sido exonerado e, posteriormente, seja constatada a prática de 
infração punível com suspensão ou demissão, a exoneração será convertida em 
destituição de cargo em comissão (art. 135, parágrafo único). 

 

 Em alguns casos, a demissão e a destituição de cargo em comissão, implica também a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal 
cabível. São eles:  

a. Improbidade administrativa;  
b. Aplicação irregular de dinheiros públicos;  
c. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; e 
d. Corrupção. 

 
 Além disso, não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido 

ou destituído do cargo em comissão pelas seguintes infringências:  
a. Crime contra a administração pública; 
b. Improbidade administrativa;  
c. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; 
d. Corrupção; e 
e. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 
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 Processo Administrativo Disciplinar 

 Tem a finalidade de apurar a responsabilidade de servidores públicos por infrações 
praticadas no exercício de suas funções, ou que tenham relação com as atribuições do 
seu cargo;  

 Somente as penalidades administrativas são punidas em processo administrativo; 

 Ao acusado, é assegurada a ampla defesa;  

 O processo administrativo disciplinar é utilizado obrigatoriamente nos casos de 
imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão; 

 O PAD se desenvolve nas seguintes fases: 

1. Instauração;  
2. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;  
3. Julgamento.  

 

 Sindicância 

 A sindicância destina-se aos casos em que as penalidades são mais leves – advertência e 
suspensão de até 30 dias – e, portanto, trata-se de um procedimento mais célere para 
apurar as irregularidades praticadas por servidores; 
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Organização Administrativa 

 Centralização e Descentralização 

 Centralização administrativa: ocorre quando o Estado presta os serviços por meio de seus 
órgãos e agentes integrantes da Administração direta, ou seja, que compõem as pessoas 
políticas. Dessa forma, os serviços são prestados pelos órgãos despersonalizados 
integrantes da própria entidade política. 

 Contudo, a entidade política pode optar por transferir a terceiro a competência para 
determinada atividade administrativa, caso em que teremos a descentralização.  

 Descentralização administrativa: ocorre quando o Estado não executa o serviço por meio 
de sua Administração direta. Envolve, portanto, duas pessoas distintas: o Estado – União, 
estados, Distrito Federal e municípios – e a pessoa que executará o serviço, uma vez que 
recebeu essa atribuição do Estado.  

 

Concentração e Desconcentração  

 A descentralização pressupõe a existência de, no mínimo, duas pessoas distintas: uma 
que transfere a competência e a outra que recebe. Não há relação hierárquica entre as 
pessoas jurídicas.  

 A desconcentração ocorre dentro uma única pessoa jurídica, constituindo uma técnica 
administrativa de distribuição interna de competências. Existe relação hierárquica. 
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 O inverso dessa técnica administrativa é a concentração, isto é, a situação em que a 
pessoa jurídica integrante da Administração Pública extingue seus órgãos até então 
existentes, reunindo em um número menor de unidades as respectivas competências. 

 Administração Direta e Indireta 

 A Administração Pública Direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas 
ou federativas (União, estados, Distrito Federal e municípios), aos quais foi atribuída a 
competência para o exercício das atividades administrativas do Estado de forma 
centralizada.  

 A Administração Pública Indireta é composta pelas entidades administrativas, que 
possuem personalidade jurídica própria e são responsáveis por executar atividades 
administrativas de forma descentralizada.  

 Autarquias 

 De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, pode-se conceituar a autarquia como a 
“pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei 
para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas 
do Estado”. 

 Diogo de Figueiredo Moreira Neto destaca três elementos essenciais das autarquias: 
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 Características das autarquias: 

 

 As autarquias agem como se fossem a própria Administração Pública central e, portanto, 
gozam das mesmas prerrogativas e restrições que informam o regime jurídico-
administrativo. Ademais, possuem personalidade jurídica própria. 

 Os conselhos regionais e federais de fiscalização de profissão, com exceção da OAB, são 
autarquias federais. 

 O órgão da administração direta exerce sobre a autarquia o denominado controle 
finalístico – também conhecido como tutela administrativa ou supervisão (normalmente 
chamada de “supervisão ministerial” em decorrência da vinculação com os ministérios). 

 O controle finalístico tem como o objetivo de verificação do enquadramento da 
instituição no programa geral do Governo e de seu acompanhamento para garantir o 
atingimento das finalidades da entidade controlada 

 As autarquias sob regime especial são entidades que recebem características próprias do 
ordenamento jurídico, em geral com o objetivo de outorgar-lhes maior autonomia em 
relação ao ente instituidor. Atualmente, o exemplo mais comum são as agências 
reguladoras. 

 As autarquias possuem algumas prerrogativas em função da natureza da atividade 
desempenhada. Vejamos: 

1. imunidade tributária recíproca; 
2. impenhorabilidade de seus bens e de suas rendas; 
3. imprescritibilidade de seus bens; 
4. prescrição quinquenal; 
5. créditos sujeitos à execução fiscal; 
6. principais situações processuais específicas. 
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 Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 

 As empresas estatais dividem-se em empresas públicas e sociedades de economia mista.  

 

 As empresas públicas e sociedades de economia mista podem explorar atividade 
econômica ou prestar serviço público. 

 Os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista são bens privados. 
Porém, no caso das prestadoras de serviço público, os bens diretamente relacionados à 
prestação do serviço gozam dos mesmos atributos dos bens públicos. 

 Vejamos agora as três diferenças entre as empresas públicas e sociedades de economia 
mista: 

 



 

66 
 

Licitações e Contratos 

 Conceito  

 

Princípios 

 

Objeto 

 Segundo Hely Lopes Meirelles, o objeto da licitação “é a obra, o serviço, a compra, a 
alienação, a concessão, a permissão e a locação que, afinal, será contratada com o 
particular”. Dessa forma, o objeto da licitação confunde-se com o próprio objeto do 
contrato.  

 De modo geral, a licitação deve ser realizada quando anteceder a celebração de 
contrato com os seguintes objetos: 
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 Vejamos algumas definições apresentadas pela própria Lei 8.666/1993 (art. 6º): 

1. obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 
por execução direta ou indireta;  

2. serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para 
a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação 
de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

3. compra: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente;  

4. alienação: toda transferência de domínio de bens a terceiros; 

Modalidades 

 O artigo 22 da Lei 8.666/1993 estabelece as seguintes modalidades de licitação: 
concorrência, tomada de preços, convite, concurso; e leilão. Além dessas, a Lei 
10.520/2002 instituiu a modalidade de licitação chamada pregão. Vejamos: 

 

 O critério para escolha da concorrência, tomada de preços ou convite – conhecidas 
como modalidades comuns –, em geral, decorre do valor do objeto a ser licitado. 
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 Veremos a seguir os mapas mentais de cada uma das modalidades de concorrência de 
modo um pouco mais analítico:  
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 Dispensa de Licitação  
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Poderes Administrativos 

Poder vinculado:  

 É previsto em LEI. O administrador possui mínima ou nenhuma liberdade de atuação; 
 

Poder discricionário:  

 Regido pelos critérios de conveniência e oportunidade, o chamado mérito 
administrativo. A discricionariedade é referente aos motivos e aos objetos dos atos 
administrativos. A possibilidade de revogação dos atos administrativos encontra 
fundamentação no poder discricionário.  Ademais, ele encontra limites na 
razoabilidade e na proporcionalidade. 

 

Poder hierárquico:  

 Pressupõe a existência de subordinação no âmbito da mesma pessoa jurídica; visto 
que não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Os servidores não obedecerão 
às ordens manifestamente ilegais; o poder hierárquico possibilita a delegação (regra) e 
avocação (exceção - somente possível dentro da mesma pessoa jurídica) de 
competências. 

 

Poder disciplinar:  

 Responsável pela possibilidade de punir servidores públicos e particulares com vínculo 
jurídico específico com a administração. Em relação ao DEVER de punir, não há 
discricionariedade, ela se refere única e exclusivamente a gradação da penalidade. 
Todos os atos oriundos do poder disciplinar devem ser motivados, devendo haver a 
garantia do contraditório e da ampla defesa quando da aplicação da sanção. 

 

Poder regulamentar:  

 É exclusivo do chefe do Poder Executivo, que poderá editar atos normativos, quais 
sejam:  

 
 Decretos de Execução ou Regulamentares e Decretos Autônomos, dotados de 

generalidade e abstração. 
 
 Decretos de execução ou regulamentares: dar fiel execução às leis; não há inovação no 

ordenamento jurídico; competência exclusiva do chefe do executivo. 
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 Decretos autônomos: atos primários com força de lei; competência privativa do chefe 
do executivo para legislar sobre: a organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos e sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (art. 84, IV da 
CF). 

Poder de polícia:   

 Consiste na atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, 
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou 
ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (art. 78 CTN). Possui 
caráter normativo, autônomo e preventivo. Em regra, o poder de polícia é 
discricionário, porém há exceções, nos quais os atos serão vinculados, sendo um 
exemplo a concessão de licença. 

 

Ciclo de polícia:  

 É composto de 4 fases/etapas: 
 
 Ordem de Polícia: está presente em todos os atos; 

 
 Consentimento de Polícia: delegável às pessoas jurídicas de direito privado que façam 

parte da administração indireta; 
 
 Fiscalização de Polícia: delegável às pessoas jurídicas de direito privado que façam 

parte da administração indireta; 
 
 Sanção de Polícia: está presente em todos os atos; 

 
ATENÇÃO: Conforme o entendimento do STJ, o exercício do poder de polícia não pode ser 
delegado a entidades privadas. 

 
Prescrição: 5 anos. 
 

Abuso De Poder 

ABUSO DE PODER 
EXCESSO DE PODER DESVIO DE PODER 

Ocorre quando o agente age fora 
da sua competência. 

Ocorre quando o agente age dentro da sua 
competência, mas a finalidade é contrária. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 
Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!  

Raciocínio Lógico 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Lógica de proposições 43,25% 
Probabilidade 13,25% 

Geometria 12,50% 
Conjuntos 9,00% 

Porcentagem 8,25% 
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Lógica de proposições 
 

Proposições categóricas (todo, algum, nenhum) 

o  Quantificadores universais 
 Proposição universal afirmativa (Todo A é B) 

• Exemplo: Todo recifense é pernambucano 
• Equivalências:  

o Nenhum A não é B 
 Nenhum recifense não é pernambucano. 

o Se X é A então X é B 
 Se João é recifense então Joao é pernambucano. 

 Conjunto contido: 
 

 
 Proposição universal negativa (Nenhum A é B) 

• Exemplo: Nenhum carioca é argentino 
• Equivalências: 

o Todo A não é B 
 Todo carioca não é argentino. 

o Nenhum B é A 
 Nenhum argentino é carioca. 

o Se X é A então X não é B 
 Se Fulano é carioca então Fulano não é argentino. 

• Conjuntos disjuntos: 

 
 

o Quantificadores existenciais 
 
 Proposição particular afirmativa (Algum A é B) 

• Exemplo: Algum pernambucano é recifense.  
• Equivalências: 

o Algum B é A  
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 Algum pernambucano é recifense 
 

o Existe  
 Existe pernambucano que é recifense 

o Pelo menos um 
 Pelo menos um recifense é pernambucano.  

o Há  
 Há pernambucanos que são recifenses 

• Interseção de conjuntos 

 
 Proposição particular negativa (Algum A não é B) 

• Exemplo: Algum recifense não é pernambucano. 
• Equivalências: 

o Nem todo A é B 
 Nem todo pernambucano é recifense. 

o Existe X que é A e não é B 
 Existe pernambucano que não é recifense. 

• Subtração de conjuntos:  

 
Negação de proposições categóricas 

o Se a proposição original utiliza o quantificador UNIVERSAL, a sua negação terá um 
quantificador PARTICULAR. Se a proposição original tem um quantificador 
PARTICULAR, sua negação utilizará o quantificador UNIVERSAL. 

o Se a proposição original é AFIRMATIVA, sua negação será NEGATIVA. Se a 
proposição original é NEGATIVA, sua negação será AFIRMATIVA. 

 
Proposição Negação 

Todo A é B (universal positiva) Algum A não é B (particular negativa) 
Nenhum A é B (universal negativa) Algum A é B (particular positiva) 
Algum A é B (particular positiva) Nenhum A é B (universal negativa) 
Algum A não é B (particular negativa) Todo A é B (universal positiva) 
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Equivalências mais importantes 

o 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 ⇔ ~𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞  
 Deve-se negar a primeira parte da proposição e trocar o conectivo “Se… 

então” pelo conectivo “OU”. 
 Exemplo: 

• Afirmação: Se viajo, então acordo cedo. 
• Equivalente: Não viajo ou acordo cedo 

 
o 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 ⇔ ~q → ~p  

 Deve-se negar as duas partes e interver as posições das proposições 
obtidas. 

 Exemplo: 
• Afirmação: Se viajo, então acordo cedo. 
• Equivalente: Se não acordo cedo, então não viajo 

 

Negações mais importantes 

o 1ª Lei de De Morgan 
  Conectivo E 

• Deve-se negar as duas proposições simples que a compõe e trocar o 
conectivo “E” pelo “OU”. 

• Equação: ~ (p Ʌ q) ⇔ (~p) V (~q) 
• Exemplo: 

o Afirmação: Rodrigo está doente e não foi trabalhar. 
o Negação: Rodrigo não está doente ou foi trabalhar. 

 
o 2ª Lei de De Morgan 

 Conectivo OU 
• Deve-se negar as duas proposições simples que a compõe e trocar o 

conectivo “OU” pelo “E”. 
• Equação: ~ (p ∨ q) ⇔ (~p) Ʌ (~q) 
• Exemplo:  

o Afirmação: Vou à festa ou não me chamo Guilherme. 
o Negação: Não vou à festa e me chamo Guilherme. 

 
 

o Negação de “E” com “Se… então” 
• Deve-se manter a primeira parte, trocar o “E” pelo “Se... então” e 

negar a segunda parte. 
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• Equação: ~ (p Ʌ q) ⇔ p → (~q) 
• Exemplo:  

o Afirmação: Ando e pulo. 
o Negação: Se ando então não pulo. 

 
o Negação de “Se… então” com “E”  

• Deve-se manter a primeira parte, trocar o “Se... então” pelo “E” e 
negar a segunda parte. 

• Equação: ~(p → q) ⇔ p Ʌ (~q) 
• Exemplo:  

o Afirmação: Se surfo então sou feliz. 
o Negação: Surfo e não sou feliz. 

 

Tabela verdade dos conectivos lógicos 

o Negação (~p) 
 O modificador é um operador lógico que “troca” o valor lógico das 

proposições. Se temos em mãos uma proposição verdadeira, então, ao 
aplicarmos o modificador, teremos uma proposição falsa. 

 Tabela verdade: 
p ~p 
V F 
F V 
 

 Exemplo: 
•  𝑝𝑝: 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡á 𝑛𝑛𝑎𝑎 França. 
• ~p: 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠 não 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡á 𝑛𝑛𝑎𝑎 França 

 
o Conjunção (𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞) 

 O “e” lógico costuma ser apresentado com o símbolo ∧.  
 A conjunção 𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞 é verdadeira se p e q são ambas verdadeiras; se ao menos 

uma delas for falsa então 𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞 é falsa 
 

 Tabela verdade:  
p q 𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞 
F F F 
F V F 
V F F 
V V V 
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o Disjunção Inclusiva (𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞) 
 O “ou” lógico costuma ser representado pelo símbolo ∨. 
 A disjunção inclusiva 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 é verdadeira se ao menos uma das proposições p 

ou q é verdadeira; 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 é falsa se e somente se ambas p e q são falsas 
 Tabela verdade: 

p q 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 
F F F 
F V V 
V F V 
V V V 

 Exemplo: 
• 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞: Vou à festa ou não me chamo Fulano. 

 
o Disjunção Exclusiva (𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞) 

 O “ou exclusivo” lógico costuma ser representado pelo símbolo ∨. 
 A disjunção exclusiva 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 é verdadeira se e somente se apenas uma das 

proposições p ou q é verdadeira; 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 é falsa se ambas forem verdadeiras 
ou falsas. 

 Tabela verdade: 
p q 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 
F F F 
F V V 
V F V 
V V F 

 Exemplo: 
• 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞: Ou hoje é sexta-feira ou é sábado. 

 
o Condicional (𝑝𝑝 → 𝑞𝑞) 

 O operador condicional é representado pelo símbolo →. 
 O condicional 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 é falso somente quando p é verdadeira e q é falsa; caso 

contrário, 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 é verdadeiro. 
 Tabela verdade: 

p q 𝑝𝑝 → 
𝑞𝑞 

F F V 
F V V 
V F F 
V V V 

 Exemplo: 
• 𝑝𝑝 → 𝑞𝑞: Se Guilherme é recifense, então Guilherme é pernambucano. 
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o Bicondicional (𝑝𝑝 ↔ 𝑞𝑞) 
 O operador bicondicional é representado pelo símbolo ↔. 
 O bicondicional é verdadeiro quando p e q são ambos verdadeiros ou ambos 

falsos, e falso, quando p e q têm valores lógicos diferentes. 
 Tabela verdade: 

p q 𝑝𝑝 ↔ 𝑞𝑞 
F F V 
F V F 
V F F 
V V V 

 Exemplo: 
• 𝑝𝑝 ↔ 𝑞𝑞: Hoje é Natal se, e somente se hoje é 25 de dezembro. 

 

Tautologia, contradição e contingência 

o Tautologia: proposição composta que é sempre verdadeira independentemente 
dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. 

 
o Contradição: proposição composta não pode ser verdadeira, ou seja, quando uma 

proposição composta é falsa em todas as linhas de sua tabela-verdade. 
 

o Contingência: proposição composta que pode assumir valores V ou F a depender 
dos valores das proposições componentes. 

 

Probabilidade 
 

Princípio Fundamental da Contagem 

o Se um experimento pode ocorrer em várias etapas sucessivas e independentes de 
tal modo que: 
 
 P1 é o número de possibilidades da 1ª etapa.  
 P2 é o número de possibilidades da 2ª etapa.  
 Pn é o número de possibilidades da n-ésima etapa. 

 
O número total de possibilidades de o acontecimento ocorrer é igual a: 

𝒑𝒑𝟏𝟏 . 𝒑𝒑𝟐𝟐 . … . 𝒑𝒑𝒏𝒏 
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Definições de Probabilidade 

 
o Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um 

experimento aleatório 
o Evento é todo subconjunto do espaço amostral 
o Quando o evento é igual ao espaço amostral, dizemos que o evento é certo. 
o Quando o evento é igual ao conjunto vazio, dizemos que o evento é impossível. 

 
o Definição Clássica de Probabilidade: 

 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑒𝑒 =  
𝑵𝑵ú𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒎𝒎 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎𝒄𝒄 𝒇𝒇𝒄𝒄𝒇𝒇𝒎𝒎𝒎𝒎á𝒇𝒇𝒎𝒎𝒗𝒗𝒄𝒄

𝑵𝑵ú𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒎𝒎 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎𝒄𝒄 𝒑𝒑𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄í𝒇𝒇𝒎𝒎𝒗𝒗𝒄𝒄  

 
o Frequência relativa – realizando-se um experimento aleatório N vezes, 

definimos frequência relativa de um evento como sendo o número f tal que: 
 

𝑓𝑓 =
𝑛𝑛
𝑁𝑁 

 
o Combinações de eventos: 

 
 União de dois eventos: Considere dois eventos A e B. O evento união ocorre 

se e somente se A ou B (ou ambos) ocorrerem. 
 A intersecção de dois eventos: Considere dois eventos A e B. O evento 

interseção ocorre se e somente se os dois eventos ocorrerem (A e B 
ocorrerem) 

 Complementar de um evento: Considere um evento A. O evento 
complementar de A ocorre se e somente se não ocorre A. 

 Se 𝑨𝑨 ∪  𝑩𝑩 = 𝑼𝑼, dizemos que A e B são eventos exclusivos. 
 Se 𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩 = ∅ , dizemos que A e B são eventos mutuamente exclusivos (ou 

excludentes). 
 

o Definição Axiomática de Probabilidade: 
 𝑃𝑃(𝐴𝐴) ≥ 0 
 𝑃𝑃(𝑈𝑈) = 1 
 Se A e B são eventos mutuamente excludentes (𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵 = ∅), então 

𝑷𝑷(𝑨𝑨 ∪ 𝑩𝑩) = 𝑷𝑷(𝑨𝑨) +  𝑷𝑷(𝑩𝑩). 
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Probabilidade Condicional 

o A probabilidade de que um evento B ocorra, sabendo que um evento A ocorreu é 
dada por: 

 

𝑃𝑃(𝐵𝐵 ∖ 𝐴𝐴) =
𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵)

𝑃𝑃(𝐴𝐴)  

o Se a ocorrência do evento A não influir no cálculo da probabilidade do evento B, 
os eventos são ditos independentes e neste caso tem-se: 

𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) . 𝑃𝑃(𝐵𝐵) 
 

Teorema da Probabilidade Total 

 
 

𝑷𝑷(𝑩𝑩) = 𝑷𝑷(𝑨𝑨𝟏𝟏). 𝑷𝑷(𝑩𝑩 ∖ 𝑨𝑨𝟏𝟏) + 𝑷𝑷(𝑨𝑨𝟐𝟐) + 𝑷𝑷(𝑩𝑩 ∖ 𝑨𝑨𝟐𝟐) 
 

Geometria  

Ângulos 

o  Ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem. Essas semirretas são os 
lados do ângulo e a origem comum das semirretas é o vértice do ângulo 
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 Quando as semirretas que formam o ângulo são opostas, dizemos que o 
ângulo é raso e sua medida é, por definição, 180º (180 graus). 
 

 
 

 Traçando uma semirreta que dividida exatamente o ângulo ao meio. 
Teremos dois ângulos de 90º que são chamados de ângulos retos. 

 

 

 
 Ângulo agudo é um ângulo menor que um ângulo reto. 
 Ângulo obtuso é um ângulo maior que um ângulo reto e menor que um 

ângulo raso. 
 

 
 

 
• A bissetriz de um ângulo é uma semirreta interna ao ângulo e que o 

divide em dois ângulos congruentes. 
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• Dois ângulos são complementares se e somente se a soma de suas 

medidas é 90º 
 

• Dois ângulos são suplementares se e somente se a soma de suas 
medidas é 180º 

 
• Dois ângulos são replementares se e somente se a soma de suas 

medidas é 360º 
 

 Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes (têm a mesma medida). 
 

 
Paralelismo 

o  Duas retas são paralelas se são coincidentes (iguais) ou se são coplanares 
(pertencem ao mesmo plano) e não possuem pontos comuns. 
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o  Vamos agora considerar duas retas paralelas distintas r e s, e uma reta t 
concorrente com r e s. Desta forma, 8 ângulos importantes ficam determinados. 

 

 
 
 Grupo I → ângulos 1, 3, 5 e 7 
 Grupo II → ângulos 2, 4, 6 e 8 

 
• Todos os ângulos do grupo I são congruentes entre si. 
• Todos os ângulos do grupo II são congruentes entre si. 
• Escolhendo-se um ângulo qualquer do grupo I e um ângulo qualquer 

do grupo II, certamente eles serão suplementares (a soma é igual a 
180º). 

• Se a reta t for perpendicular às retas r e s, então os oito ângulos 
serão congruentes. 

 

Polígonos 

o  O perímetro de um polígono é a soma dos seus lados. Temos o costume de 
indicar o perímetro de um polígono por 𝟐𝟐𝒑𝒑 e o seu semiperímetro (metade do 
perímetro) por 𝒑𝒑. 

o Um polígono que possui todos os lados congruentes (com mesma medida) é dito 
equilátero. 
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o Diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades são vértices não 
consecutivos do polígono. 
 

 
 

 
o A soma dos ângulos internos de um polígono convexo com 𝒏𝒏 lados é: 

 

 
 

o A medida de cada ângulo interno de um polígono convexo de 𝑛𝑛 lados é igual a: 
 

 
 

 Exemplo: 𝑛𝑛=3→𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖â𝑛𝑛𝑔𝑔𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃 
• 𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏º.  (𝑺𝑺 − 𝟐𝟐) = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏º . 𝟏𝟏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏º 

 

Teorema de Tales 

o Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre 
dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos 
segmentos correspondentes da outra.  
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Teorema de Pitágoras 

o O maior lado de um triângulo retângulo sempre fica oposto ao ângulo reto e é 
chamado de hipotenusa. Na figura acima, a hipotenusa é o lado a. Os outros lados 
são chamados de catetos.  

o  O Teorema de Pitágoras afirma que um triângulo é retângulo se e somente se 
𝒄𝒄𝟐𝟐 = 𝒃𝒃𝟐𝟐 + 𝒄𝒄𝟐𝟐 
 

 
o Como um quadrado, por definição, é um quadrilátero regular, ou seja, possui 

todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes (retos). 

 

 
 A diagonal de um quadrado de lado 5𝑐𝑐𝑚𝑚 mede 5√2𝑐𝑐𝑚𝑚. 
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o A altura de um triângulo equilátero divide o lado oposto em dois segmentos de 
mesmo compriment0. 

 

 
Semelhança de triângulos 

o Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos 
ordenadamente congruentes e os lados homólogos (correspondentes) 
proporcionais. 

 

 
 

 
 A constante de proporcionalidade 𝒌𝒌 é a chamada razão de semelhança 
 Se a razão entre os segmentos correspondentes dos triângulos é 𝒌𝒌, pode-se 

afirmar que a razão entre as áreas dos triângulos é 𝑘𝑘2. 
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Conjuntos  

Igualdade de conjuntos 

 
o Dois conjuntos são iguais se e somente se eles possuem os mesmos elementos 
(na definição de igualdade entre conjuntos não é relevante a noção de ordem entre 
os elementos). 

 
▪ {𝑎𝑎,𝑒𝑒,𝑖𝑖,𝑃𝑃,𝑢𝑢}={𝑒𝑒,𝑖𝑖,𝑃𝑃,𝑎𝑎,𝑢𝑢} 
 

 
o Considere o conjunto {𝑎𝑎,𝑃𝑃}. Este conjunto possui apenas dois elementos, a 
saber: a, b 

 

 
o Considere agora o conjunto {{𝒄𝒄,𝒃𝒃},{𝒄𝒄,𝒄𝒄}}. O conjunto {{𝒄𝒄,𝒃𝒃},{𝒄𝒄,𝒄𝒄}} possui dois 
elementos, a saber: {a,b} e {a,c}. 

 
▪ Observe que os elementos do conjunto {{𝒄𝒄,𝒃𝒃},{𝒄𝒄,𝒄𝒄}} são dois conjuntos. 
 

o Podemos afirmar que: 
 

 
 

o Mas não podemos afirmar que 𝑎𝑎∈{{𝒄𝒄,𝒃𝒃},{𝒄𝒄,𝒄𝒄}}, pois os elementos de 
{{𝒄𝒄,𝒃𝒃},{𝒄𝒄,𝒄𝒄}} são conjuntos e não letras. 

 

Conjunto das Partes 

o O conjunto das Partes “P(A)” é o conjunto formado por todos os subconjuntos 
de um conjunto.  
 
o Para sabermos quantos elementos tem esse conjunto usar 𝟐𝟐𝒏𝒏, em que n é o 
número de elementos do conjunto. 
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o Exemplo: 
▪ Quantos subconjuntos tem o conjunto A = {2, 4, 6, 8}? 
▪ Temos 4 elementos. 
● Portanto: 24 = 16 

Operações com conjuntos 

o A interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que são 
comuns a A e B, isto é, pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a 
B, ou seja, A e B. (A∩ B). 
 

 
 

▪ 𝑨𝑨∩𝑨𝑨=𝑨𝑨 
▪ 𝑨𝑨∩𝑩𝑩=𝑩𝑩∩A 
▪ 𝑨𝑨∩(𝑩𝑩∩𝑪𝑪)=(𝑨𝑨∩𝑩𝑩)∩C 
▪ Se 𝑨𝑨⊂𝑩𝑩, então 𝑨𝑨∩B=𝑨𝑨 
▪ 𝑨𝑨∩∅=∅ 
▪ (𝑨𝑨∩𝑩𝑩)⊂𝑨𝑨 e (𝑨𝑨∩𝑩𝑩)⊂𝑩𝑩 

 
o A União de dois conjuntos A e B é o conjunto formado reunião dos elementos 
desses conjuntos, ou seja, A ou B. (A U B). 
 

 
 

▪ 𝑨𝑨∩𝑨𝑨=𝑨𝑨 
▪ 𝑨𝑨∪𝑩𝑩=𝑩𝑩∪𝑨𝑨 
▪ 𝑨𝑨∪(𝑩𝑩∪𝑪𝑪)=(𝑨𝑨∪𝑩𝑩)∪𝑪𝑪 
▪ Se 𝑨𝑨⊂𝑩𝑩, então 𝑨𝑨∪𝑩𝑩=𝑩𝑩 
▪ 𝑨𝑨∪∅=𝑨𝑨 

 
o A diferença entre A e B corresponde ao conjunto dos elementos que pertencem 
a A e não pertencem a B, ou seja os elementos que estão somente em A. (A – B). 
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▪ Se 𝑨𝑨∩𝑩𝑩=∅, então 𝑨𝑨−𝑩𝑩=𝑨𝑨 e 𝑩𝑩−𝑨𝑨=𝑩𝑩. 
▪ 𝑨𝑨−𝑨𝑨=∅ 
▪ 𝑨𝑨−∅=𝑨𝑨 
▪ Se 𝑨𝑨⊂𝑩𝑩, então 𝑨𝑨−𝑩𝑩=∅. 

 
o Exemplo: 
▪ Sendo A = {0,1,2,3}, B = {2, 4, 6} e C = {1,2,3,4}, determine (A – B) U (B∩ C). 

● A – B = {0, 1, 3} 
● B∩ C =  {2, 4} 
● (A – B) U (B∩ C) =  {2, 4}  U {0, 1, 3}  =  {0, 1, 2, 3, 4} 

Propriedades da união e interseção 

o 𝑨𝑨∪(𝑨𝑨∩𝑩𝑩)=𝑨𝑨 
o 𝑨𝑨∩(𝑨𝑨∪𝑩𝑩)=𝑨𝑨 
o 𝑨𝑨∩(𝑩𝑩∪𝑪𝑪)=(𝑨𝑨∩𝑩𝑩)∪(𝑨𝑨∩𝑪𝑪) 
o 𝑨𝑨∪(𝑩𝑩∩𝑪𝑪)=(𝑨𝑨∪𝑩𝑩)∩(𝑨𝑨∪𝑪𝑪) 

Complementação 

o Consideremos dois conjuntos A e B, tais que 𝑨𝑨⊂𝑩𝑩. Chama-se complementar de 
A em relação a B o conjunto B – A, ou seja, o conjunto formado pelos elementos de 
B que não pertencem ao conjunto A. 
 
o Suponha que U seja o conjunto universo, em uma situação problema 
envolvendo os conjuntos A e B. Desta maneira, 𝐴𝐴⊂𝑈𝑈 e 𝐵𝐵⊂𝑈𝑈. O complementar do 
conjunto A em relação ao universo U é indicado por : 
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Uso dos Diagramas de Venn para a solução de problemas envolvendo conjuntos 

o Esses digramas possuem um papel fundamental na organização de dados.  

 
 

o As questões normalmente pedem alguma dessas informações. Então para 
resolver esse tipo de problema basta montar o diagrama. Lembrando sempre na 
hora de iniciar a resolução procurar qual valor é a intersecção e iniciar por ele.  
 
o Exemplo 

 
▪ Em uma sala de aula com 50 alunos, 20 gostam de português, 23 gostam de 

matemática e 5 gostam das duas matérias. Pergunta-se: 
A) quantos gostam somente de matemática? 
B) quantos gostam de matemática ou português? 
C) Quantos não gostam de nenhuma das matérias? 
 

• Montando o diagrama, sendo a intersecção 5 

 
 

• Assim, os que gostam só de matemática são 15, os que gostam de matemática 
ou português são 43 e os que não gostam de nenhuma matéria são 7. 
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o Quando tivermos três informações podemos usar o mesmo processo, só que 
usando 3 diagramas. 
 

Porcentagem 

Percentual de um valor 

o Em geral, podemos trocar o denominador 100 pelo símbolo % (por cento). 
 p

100
= p% 

o Para calcular 𝒙𝒙% de um valor, basta multiplicar o valor pelo número 𝒙𝒙
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

. 
o Exemplo: 

 Calcular 20% de 30% de 40% de 1.000. 
• 20

100
∙ 30

100
∙ 40

100
∙ 1000 = 6000

250
= 24 

 

Transformação de fração ordinária em taxa percentual 

o Para transformar uma fração ordinária ou um número qualquer em taxa percentual, 
basta multiplicá-la por 100%. 

o Exemplo: 
 Transformar a fração 3/8 em taxa percentual. 

 
• 3

8
= 3

8
∙ 100% = 300

8
% = 37,5% 

 
 Transformar 0,4 em taxa percentual. 

 
• 0,4 = 0,4 ∙ 100% = 40% 

Participação percentual de uma parte do todo 

 Imagine um grupo de 300 pessoas, 120 são homens. Como calculamos a 
participação percentual dos homens?  
 

▪ Basta dividir a “parte” pelo “todo” 
 

• 120
300

∙ 100% = 40% 

Variação percentual 

o A razão entre a diferença de valores (valor final menos o valor inicial) e o preço 
inicial, expressa em forma de porcentagem, é chamada variação percentual. 
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 𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
 

 𝑆𝑆𝑒𝑒 𝑖𝑖 > 0, 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 é 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑃𝑃 
 𝑆𝑆𝑒𝑒 𝑖𝑖 < 0, 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎 é 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑃𝑃 (𝑃𝑃𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃𝑛𝑛𝑡𝑡𝑃𝑃) 
 

o Exemplo: 
 Exemplo: Guilherme decidiu comprar uma televisão no valor de R$ 

1.200,00. Esperou o seu salário entrar no início do mês, para que ficasse 
mais “folgado”. Quando então foi à loja efetuar o pagamento, soube que o 
preço da televisão tinha subido para R$ 1.500,00. Qual foi o percentual de 
aumento no preço da televisão? 
 

• 𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
= 1500−1200

1200
= 25% 

Variações percentuais sucessivas 

o Para diminuir p% de um valor original, devemos multiplicar por 100% - p%. 
o Para aumentar p% de um valor original, devemos multiplicar por 100% + p%. 

 
o Exemplo: 

 Exemplo: Uma mercadoria custa R$ 300,00. Em uma primeira ocasião, 
sofreu um aumento de 40%. Dois meses depois, a loja anunciou uma 
liquidação e a mercadoria sofreu um desconto de 25%. Qual o valor final da 
mercadoria? Qual a variação percentual acumulada? 
 

• Após o aumento a mercadoria vale: 140% de R$ 300,00= 140
100

. 300 =
420 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑠𝑠 

• Após o desconto a mercadoria vale: 75% de R$ 4200,00= 75
100

. 420 =

315 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑠𝑠. 
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INFORMÁTICA 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

Informática 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Redes de computadores. Conceitos de proteção e segurança. Noções de 
vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, 

anti-spyware etc.). Computação na nuvem (cloud computing). 
17,65% 

Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, 
de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Acesso à 

distância a computadores, transferência de informação e arquivos, 
aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. 

13,15% 

Redes de computadores: locais, metropolitanas e de longa distância. 
Terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura (OSI/ISO e 

TCP/IP) e protocolos. Interconexão de redes, nível de transporte. 
11,07% 

Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 10,38% 
Introdução a redes (computação/telecomunicações). Camada física, de 
enlace de dados e subcamada de acesso ao meio. Noções básicas de 
transmissão de dados: tipos de enlace, códigos, modos e meios de 

transmissão. 

9,34% 

Dados estruturados e não estruturados. Banco de dados relacionais: 
conceitos básicos e características. Chaves e relacionamentos. Noções de 

mineração de dados: conceituação e características. Noções de aprendizado 
de máquina. Noções de bigdata: conceito, premissas e aplicação. 

6,92% 

Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e 
BrOffice) – Excel e Calc. 6,57% 

Fundamentos da Teoria Geral de Sistemas. Sistemas de informação. Fases e 
etapas de sistema de informação. Teoria da informação. Conceitos de 

informação, dados, representação de dados, de conhecimentos, segurança 
e inteligência. 

6,57% 

Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e 4,84% 
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Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!  

  

BrOffice) – Word e Writer. 
Banco de dados. Base de dados, documentação e prototipação. 

Modelagem conceitual: abstração, modelo entidaderelacionamento, análise 
funcional e administração de dados. 

4,84% 

Noções de sistema operacional (ambiente Linux) 4,15% 
Conceito de internet e intranet. Conceitos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 

internet/intranet. 
2,42% 

Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e 
BrOffice) – Power Point e Impress. 1,04% 

Noções de programação python e R. API (application programming 
interface). Metadados de arquivos. 1,04% 
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Rede de Computadores 

Conexões Ponto a Ponto e Multiponto 

 

Modos de Transmissão 

 Simplex 
 O enlace é utilizado apenas em um dos dois possíveis sentidos de transmissão. 
 Exemplo: TV, Rádio AM/FM, teclado, etc. 

 Half-Duplex 
 O enlace é utilizado nos dois possíveis sentidos de transmissão, porém apenas 

um por vez. 
 Exemplo: Walk Talk e Nextel. 

 Full-Duplex 
 O enlace é utilizado nos dois sentidos de transmissão simultaneamente. 
 Ex.: Celular, VoIP. 

Direções de Transmissão 

 Unicast: uma mensagem só́ pode ser enviada para um destino. 
 Multicast: uma mensagem é enviada para um grupo de destino. 
 Broadcast: uma mensagem é enviada para todos os destinos. 

Classificação quanto à área geográfica 
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Classificação quanto à topologia 

i. Barramento 
 Todas as estações ficam ligadas ao mesmo meio de transmissão (backbone) em 

uma conexão ponto-multiponto. 
 Uma falha ou ruptura no cabo de backbone implica a interrupção da 

transmissão. 
 Transmissão Half-Duplex. 

 
ii. Anel 

a. Cada dispositivo tem uma conexão ponto-a-ponto com seus dois vizinhos 
imediatos. 

b. Transmissão Simplex. 

 
iii. Estrela 

 As estações são ligadas por meio de uma conexão ponto-a-ponto dedicada a 
um nó central controlador pelo qual passam todas as mensagens, não havendo 
trafego direto entre os dispositivos. 

 Maior tolerância a falhas: caso alguma estação tenha um defeito, não afeta o 
restante da rede. 

 Se o dispositivo central falhar, toda a rede será́ prejudicada. 
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iv. Malha 

a. Cada estação de trabalho possui um link ponto a ponto dedicado com 
transmissão bidirecional (full-duplex) entre cada uma das demais estações.  

b. É inviável para muitas máquinas, pois a redundância se tornaria muito cara. 

 

Equipamentos de redes 

 Hub 
 Ao receber dados, ele os distribui para todas as outras máquinas – ele não é 

capaz de transmitir dados somente para uma máquina específica. 
 Apenas uma máquina transmita de cada vez para evitar colisões. 

 Switch 
 Ao contrário do Hub, é capaz de receber uma informação e enviá-la apenas ao 

destinatário. 
 Possibilita que diferentes pares possam conversar simultaneamente na rede, sem 

colisões. 
 Roteador 

 Permitem interligar várias redes e escolher a melhor rota para que a informação 
chegue ao destino. 

 Roteadores conectam redes diferentes; switches segmentam uma mesma rede. 
 Access Point 

 Utilizado para estender a cobertura de redes de internet sem fio. 
 Modem 

 Dispositivo eletrônico de entrada/saída de dados que modula um sinal digital 
em um sinal analógico a ser transmitida por meio de uma linha telefônica e que 
demodula o sinal analógico e o converte para o sinal digital original. 
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Padrão Ethernet 

 Conjunto de tecnologias e padrões que permite que dois ou mais computadores se 
comuniquem utilizando meios cabeados em uma Rede de Área Local (LAN). 

 

Padrão Token Ring 

 Comunicação unidirecional (simplex), arquitetura ponto-a-ponto e topologia logica em 
anel. 

 Não há risco de colisão. 

Padrão Wireless 

 Comunicação sem fio. 

 

Modelo OSI 

 Modelo teórico de referência. 
 Possui 7 camadas. 
 Camada Física 

 Transmitir bits no meio físico. 
 Protocolos: USB, DSL, etc. 

 Camada de Enlace 
 Responsável por organizar os dados em frames (ou quadros) e por 

estabelecer uma conexão nó a nó entre dois dispositivos físicos que 
compartilham o mesmo meio físico.  
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 Transforma a camada física, de um meio de transmissão bruto, em um link 
confiável, fazendo que a camada física pareça livre de erros para a camada 
superior (camada de rede) e garantindo que os dados sejam recebidos 
corretamente. 

 Protocolos: Ethernet, Token Ring, Bluetooth, Wi-Fi, etc. 
 Camada de Rede 

 Responsável pelo endereçamento, roteamento e entrega de pacotes 
individuais de dados desde sua origem até o seu destino. 

 A camada de enlace coordena a entrega do pacote entre dois sistemas na 
mesma rede. A camada de rede garante que cada pacote seja transmitido 
de seu ponto de origem até seu destino final. 

 Protocolos: IP, ICMP, ARP, RARP, NAT, etc. 
 Camada de Transporte 

 Responsável por organizar os dados em segmentos e que eles cheguem ao 
destino livre de erros (sem perdas, sem duplicações e na ordem correta). 

 Comunicação fim-a-fim (não reconhece nós intermediários). 
 Protocolos: TCP, UDP, etc. 

 Camada de Sessão 
 Ela gerencia a comunicação para que, caso haja alguma interrupção, ela 

possa ser reiniciada do ponto da última marcação recebida. 
 Protocolos: NETBios. 

 Camada de Apresentação 
 São realizadas transformações adequadas aos dados, por exemplo, 

compressão de textos, criptografia, conversão de padrões de terminais e 
arquivos para padrão de rede e vice-versa. 

 Protocolos: SSL, TLS, etc. 
 Camada de Aplicação 

 Essa camada habilita o usuário, seja ele humano ou software, a estabelecer 
a comunicação entre aplicações e a acessar a rede. 

 Protocolos: HTTP, SMTP, FTP, POP3, IMAP, DNS, etc. 
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Equipamentos de Redes x Camadas do Modelo OSI 

 
 
 
 

Arquitetura TCP/IP 

 Conjunto de protocolos e camadas para conectar várias redes diferentes de maneira 
uniforme – é o conjunto padrão de protocolos da Internet. 
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Protocolos da camada de aplicação 

 

Principais protocolos 

 IP 
 Protocolo de distribuição de pacotes não confiável, de melhor esforço e sem 

conexão, que forma a base da internet. 
 Camada de Redes. 

 
 TCP 

 Orientado à conexão e confiável. 
 Faz o controle de congestionamento e de fluxo e ainda permite a comunicação 

ponto-a-ponto. 
 Camada de Transporte. 

 UDP 
 Fornece um serviço de entrega sem conexão e não- confiável (sem controle de 

fluxo e de erros). 
 Camada de Transporte. 
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 SMTP 
 É utilizado para enviar um e-mail de um cliente de correio eletrônico até um ou 

mais servidores de correio eletrônico. 
 Camada de Aplicação. 

 POP3 
 Utilizado para receber, baixar e deletar mensagens de um servidor de e-mail. 
 Camada de Aplicação. 

 IMAP 
 Permite que o usuário acesse as mensagens por meio de diferentes dispositivos 

ou softwares até que ele as delete. 
 Permite ao usuário organizar mensagens ou criar pastas no servidor. 
 Camada de Aplicação. 

 DNS 
 Busca transformar endereços numéricos em nomes amigáveis. 
 Camada de Aplicação. 
 Estrutura da URL: 

 
 
 HTTP 

 É utilizado por programas de navegação (browsers) para acessar dados na web. 
 Camada de Aplicação. 

 FTP 
 Responsável pela realização de transferências de arquivos entre um Cliente FTP 

e um Servidor FTP. 
 Utiliza duas portas: uma para a transferência dos dados em si (Porta TCP 20) e a 

outra para a troca de informações de controle (Porta TCP 21). 
 Camada de Aplicação. 
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Banco de Dados 

Tipos de Dados 

 Não estruturados: não possuem uma estrutura definida. Podem ser listados como 
exemplo documentos, textos, imagens e vídeos. 

 Estruturados: são aqueles quem possuem a mesma estrutura de representação rígida 
e previamente projetada, ou sejam, existe um esquema que descreve as 
características dos dados que serão armazenados. 

 Semi-estruturados: apresentam uma organização bastante heterogênea, por exemplo 
o XML. 

Banco de Dados: Conceitos e Características 

 Banco de dados: é um conjunto de dados relacionados. 

 Características: 

 Representam algum aspecto do mundo real. 
 A coleção de dados é logicamente coerente com um significado inerente. 
 É construído e populado com dados para uma finalidade específica. 
 Pode ter qualquer tamanho e complexidade. 
 Pode ser manual ou computadorizado.  

Sistema Gerenciador de banco de dados (SGBD) 

 É um conjunto de programas que permite armazenar, modificar e extrair informações 
de um banco de dados. 

Sistema de banco de dados 

 É a união entre o banco de dados e o SGBD. 
 
 

Propriedade nas transações (ACID) 

 Atomicidade: unidade de processamento atômica. A transação deve ser realizada em 
sua totalidade. 

 Consistência: uma transação deve levar o banco de dados de um estado consistente 
para um outro estado também consistente. 
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 Isolamento: uma transação deve ser feita de maneira isolada das outras. 
 Durabilidade: as mudanças realizadas na transação devem ser persistidas no banco de 

dados. 

Arquitetura 3 esquemas ANSI/SPARC 

 Nível Externo: é o mais próximo do usuário. É como os dados são vistos pelos 
usuários. 

 Nível Conceitual: é um nível entre o externo e o interno. 
 Nível Interno: é o mais próximo do meio de armazenamento físico. É aquele que se 

ocupa como os dados são fisicamente armazenados dentro do sistema. 

Independência de dados 

 Independência Lógica de dados: capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter 
que alterar os esquemas externos. 

 Independência Física de dados: capacidade de alterar o nível interno sem ter que 
alterar os esquemas conceituais. 
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Modelo Conceitual – Diagrama Entidade Relacionamento (DER) 

 

Entidade 

 É qualquer pessoa/objeto/fato que existe e que possa ser identificado. Representa 
algo no mundo real. 
 Entidades Fracas são aqueles que dependem de outra entidade, ou seja, não 

faz sentido existirem individualmente. Uma entidade fraca não possui entre 
seus atributos um dado que possa ser definido como atributo chave. Em geral 
elas são identificadas pela composição do atributo chave de sua entidade forte 
com um atributo da entidade fraca. 

 Entidade Forte: sua existência independe de outras entidades. 

Atributo 

 Usados para descrever propriedades ou características de uma entidade ou 
relacionamento.  
 Atributo multivalorado: pode possuir mais de um valor. Ex: Telefone. 
 Atributo composto: pode ser subdividido em outros atributos. Ex: o atributo 

endereço pode ser subdividido em rua, número, cidade... 

Cardinalidade 

 É o número máximo e mínimo de ocorrências de uma entidade que estão associadas 
às ocorrências de outra entidade que participa do relacionamento. Podendo ser 1:1, 
1:N e M:N. 
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Modelo Relacional 

 O modelo relacional retrata os dados como sendo armazenados em tabelas 
retangulares bidimensionais, chamadas de relações. 

 

 Cada linha de uma tabela é conhecida como uma tupla, ou uma coleção de valores 
relacionados. Cada coluna é vista como um atributo, cujo valor pertence um 
determinado conjunto de valores possíveis: o domínio. 

Álgebra Relacional 

 É uma coleção de operações de alto nível sobre relações ou conjuntos cujo resultado 
é uma nova relação ou conjunto. 

 



 

108 
 

 Tecnologia de acesso que permite utilizar a infraestrutura da Internet para a 
transmissão de informações de maneira segura. 
 

 
 

Views 

 É um subconjunto de um banco de dados. Permite que se visualize apenas parte dos 
dados de uma tabela. A view não necessariamente existe em forma física, sendo 
muitas vezes uma tabela virtual. 

Índices  

 É um mecanismo utilizado para melhorar a velocidade de acesso aos dados. O 
excesso de índices pode prejudicar o desempenho. 

Chaves 

 Superchave: conjunto de um ou mais atributos que permite identificar uma tupla de 
forma exclusiva. 

 Chave primária: é uma superchave mínima escolhida para identificar uma linha da 
tabela. 

 Chave candidata: Superchaves de tamanho mínimo, candidatas a serem possíveis 
chaves primárias de uma tabela. 

 Chave estrangeira: chave primária de uma outra relação. 
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Proteção e Segurança 

Principais Malwares, ataques e golpes 
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Tipos de Vírus 

 

Malwares 
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Ataques 

 

 

Firewalls 

 Pode ser um software, pode ser um hardware ou pode ser um sistema composto por 
software e hardware. 

 É capaz de bloquear todo e qualquer acesso que possa prejudicar a rede ou o 
computador. 

 Verifica tentativas de acesso no fluxo de dados de uma rede e as bloqueia ou as 
permite a depender das configurações, regras ou diretrizes do firewall. 

 
 



 

113 
 

Tipos de Firewalls 

 Filtro de Pacotes 
 Examina os pacotes em relação ao protocolo e porta, e aplica regras baseado 

em uma política de segurança pré-estabelecida. 
 Firewall stateless. 

 Filtro de Estado 
 Entende os pacotes que estão relacionados à mesma sessão. 
 Firewall Stateful. 

 

Princípios da Segurança da Informação 

 
Tipos de Criptografia 

 

Métodos de Autenticação 
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Autenticação Forte 

 
 

Assinatura Digital 

 Trata-se de um método de autenticação de informação digital tipicamente tratada 
como substituta à assinatura física, já que elimina necessidade de ter uma versão em 
papel do documento que necessita ser assinado. Por meio de um Algoritmo de Hash, 
é possível  garantir a integridade dos dados. 

 

Assinatura Digital 

 Certificado Digital é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma terceira 
parte confiável – chamada Autoridade Certificadora – e que cumpre a função de 
associar uma entidade (pessoa, processo, servidor) a um par de chaves criptográficas 
com o intuito de tornar as comunicações mais confiáveis e auferindo maior 
confiabilidade na autenticidade. Ele é capaz de garantir a autenticidade, integridade e 
não-repúdio, e até confidencialidade. 
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Navegação, correio eletrônico, pesquisa e redes sociais 

Navegação 

 Principais funcionalidades 

 
 Navegação anônima 

 
 Cache x Cookie 
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Correio eletrônico 

 Provedor de e-mail 
 Empresa que hospeda e disponibiliza serviços de e-mail para outras empresas ou 

usuários finais (Ex: Gmail, Outlook, Yahoo, Uol, etc). 
 Cliente de e-mail 

 Aplicação geralmente instalada em uma máquina local que permite 
enviar/receber e-mails (Ex: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, etc). 

 Webmail 
 Aplicação hospedada em um servidor web remoto que permite enviar/receber e-

mails (Ex: Outlook.com, Gmail.com, Yahoo.com, Uol.com, etc). 
 Sintaxe de endereços 

 
 Principais pastas 

 Caixa de entrada 
o Pasta que armazena mensagens de e-mail recebidas e são organizadas, 

em geral, por remetente, assunto e data de recebimento. 
 Lixo eletrônico 

o Também chamada de Spam, trata-se de uma pasta que armazena 
mensagens identificadas como spam. 

 Itens excluídos 
o Também chamada de Lixeira, trata-se de uma pasta que armazena 

mensagens que foram excluídas de outras pastas, mas que ainda não 
foram eliminadas em definitivo. 

 



 

117 
 

 Rascunho 
o Pasta em que são armazenadas mensagens que ainda estão sendo 

redigidas e preparadas para serem enviadas posteriormente. 

Operadores de Busca 
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Redes Sociais 

 São serviços, plataformas, aplicativos ou portais em que usuários (pessoas físicas e/ou 
jurídicas) podem criar perfis contendo informações privadas, profissionais, etc. para se 
relacionarem e para compartilharem informações entre si. 

 Existem redes de relacionamentos (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Badoo), 
redes profissionais (Linkedin), redes comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), 
redes políticas, redes militares, entre outras. 

 
 

Windows  

Microsoft Windows 

 Explorador de Arquivos (Windows Explorer) 
 Há oito modos de exibição de arquivos: Ícones Pequenos, Ícones Médios, Ícones 

Grandes e Ícones Extra Grandes além de Lista, Detalhes, Blocos e Conteúdo. 
o Detalhes: exibe informações adicionais como: nome, data de 

modificação, tipo, tamanho, entre outros – além de permitir organizar a 
exibição dos arquivos por tais campos a partir de um clique no campo 
correspondente como rótulo da coluna. 

 Copiar / Mover 
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 Principais atalhos 
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CONTABILIDADE GERAL 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 

  

Contabilidade Geral 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Balanço Patrimonial. 21,96% 
Demonstração do Resultado do Exercício. 19,65% 

Escrituração. 12,82% 
Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade (CPC 00). 10,64% 

Contabilização de operações contábeis diversas. 9,69% 
Provisões, Passivos e Ativos Contingentes. 7,37% 

Atos e Fatos Administrativos. 4,91% 
Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade; Patrimônio. 4,91% 

Regimes Contábeis. 4,37% 
Balancete de Verificação. 3,68% 
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Conceitos, Objetivos e Finalidades da Contabilidade 

Conceitos Básicos 

 

Campo de Aplicação: Aziendas (patrimônio gerido de maneira organizada). 

 Aplica-se a entidades com e sem fins lucrativos (entidades econômico-administrativas). 

 

Técnicas Contábeis 

• Escrituração; 
• Demonstrações Contábeis; 
• Análise das Demonstrações Contábeis; 
• Auditoria. 

Bizu: É ELA, A ANA  

• Escrituração; 
• ELAboração das demonstrações contábeis; 
• Auditoria; 
• ANÁlise de balanços. 
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Usuários 

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, 
não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados 
grupos de usuários. 

Os investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais são os 
principais usuários aos quais se destinam os relatórios financeiros para fins gerais. 

• Relatórios financeiros para fins gerais: 
 Não fornecem nem podem fornecer todas as informações de que necessitam os 

usuários; 
 Não se destinam a apresentar o valor da entidade que reporta, mas fornecem 

informações para auxiliar os usuários a estimarem seu valor. 

Termos importantes 
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Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade (CPC 00) 
Abordaremos apenas os capítulos mais importantes e com maior incidência em provas. 

Objetivo do Relatório Financeiro para Fins Gerais 

 

Características Qualitativas de Informações Financeiras Úteis 

Se informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar 
fidedignamente aquilo que pretendem representar. A utilidade das informações financeiras é 
aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. 

As características qualitativas de melhoria não podem tornar informações úteis se essas 
informações forem irrelevantes ou não fornecerem representação fidedigna. 
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Características Qualitativas 
Bases de mensuração 

Bizu: Com Certeza Vem Tempestade e RRaios 
Compreensibilidade: 
Permite que usuários compreendam seu 
significado. Não significa omitir 
informações complexas. 

Custo histórico:  
Ativo: valor dos custos incorridos na 
aquisição ou criação do ativo. 
Contraprestação paga + custos de 
transação.  
Passivo: valor da contraprestação 
recebida para incorrer ou assumir o 
passivo menos custos de transação. 

Valor justo:  
Preço que seria recebido pela venda de 
ativo ou que seria pago pela 
transferência de passivo em transação 
não forçada entre participantes do 
mercado na data de mensuração. Não 
reflete os custos de transação. 

Valor em uso:  
Ativo: valor presente dos fluxos de caixa 
que a entidade espera obter com o uso 
de ativo e sua alienação final.  

Valor de cumprimento:  
Passivo: valor presente dos fluxos de 
caixa que a entidade espera obter do 
uso de ativo e de sua alienação final.  

Custo corrente:  
Custo do ativo ou valor da 
contraprestação recebida pela assunção 
do passivo equivalentes na data de 
mensuração. 

Comparabilidade: 
Identificar semelhanças e diferenças entre 2 
infos. 
Comparabilidade ≠ Uniformidade 
Comparabilidade ≠ Consistência 
Consistência: utilização dos mesmos 
princípios ou política contábeis e da mesma 
base de elaboração. 
Verificabilidade: 
Diferentes observadores bem informados e 
independentes podem chegar ao consenso, 
embora não a acordo necessariamente 
completo, de que a representação 
específica é representação fidedigna. 
Tempestividade: 
Ter a informação disponível antes que ela 
perca a capacidade de ser útil para fins de 
prestação de contas e responsabilização 
(accountability) e tomada de decisão. 
Relevância: 
Informações financeiras e não financeiras 
que sejam capazes de influenciar 
significativamente. Para isso devem ter valor 
confirmatório, preditivo ou ambos. 
Materialidade é um aspecto da relevância. 
Representação fidedigna: 
Completa, neutra e livre de erros. Princípio 
da essência sobre a forma 

 

Fu
nd

am
en

ta
is 
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Elementos das Demonstrações Contábeis 

Elemento Definição 

Ativo 

Recurso econômico presente controlado pela 
entidade como resultado de eventos passados. 

 

Recurso econômico é um direito que tem o potencial 
de produzir benefícios econômicos. 

Passivo 
Obrigação presente da entidade de transferir um 
recurso econômico como resultado de eventos 
passados. 

Patrimônio Líquido 
Participação residual nos ativos da entidade após a 
dedução de todos os seus passivos. 

Receitas 

Aumentos nos ativos, ou reduções nos passivos, que 
resultam em aumento no PL, exceto aqueles 
referentes a contribuições de detentores de direitos 
sobre o patrimônio. 

Despesas 

Reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que 
resultam em reduções no PL, exceto aqueles 
referentes a distribuições aos detentores de direitos 
sobre o patrimônio. 

 

Princípios Contábeis 

• Prudência; 
• Registro pelo valor original; 
• Entidade; 
• Competência; 
• Oportunidade; 
• Continuidade. 

  

 
 

Bizu: PRECOC 
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Patrimônio 

Equação Fundamental do Patrimônio 

Ativo total = Passivo Total. 

A = P + PL. 

Aplicação de recursos = Origem de recursos. 

Situação Líquida Positiva: A > P, A - P > 0, SL > 0. 

Situação Líquida Nula: A = P, A - P = 0, SL = 0. 

Situação Líquida Negativa (Passivo a descoberto): A < P, SL < 0, A – P < 0. 

 

 
 

Atos e Fatos Administrativos 

Atos e Fatos Contábeis 

• Atos contábeis: eventos que não resultam em variação no patrimônio da entidade. 
• Fatos contábeis: eventos que alteram o patrimônio da entidade. 

 
• Superveniência ativa: fatos inesperados que acontecem e aumentam o patrimônio da 

entidade, gerando receitas; 
• Superveniência passiva: fatos inesperados que diminuem a situação líquida da 

empresa; 
• Insubsistência ativa ou Insubsistência do Passivo: fatos que deixam de existir, qualquer 

que seja o motivo, causando aumento do PL; 
• Insubsistência passiva ou Insubsistência do Ativo: fatos que deixam de existir, qualquer 

que seja o motivo, causando diminuição do PL. 

• PL nunca pode ser maior do que o ativo total; 
• Tanto o ativo como o passivo podem ser ≥ 0. Jamais poderão ser negativos; 
• PL pode ser positivo, negativo ou nulo. 
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Regimes Contábeis 

Regimes de Apuração 

Regime de Caixa: receitas e despesas devem ser 
reconhecidas quando os recursos financeiros são 
efetivamente recebidos (receitas) ou pagos (despesas). 

Regime de Competência: receitas e despesas devem ser 
reconhecidas no momento de ocorrência do fato 
gerador, independentemente de recebimentos ou 
pagamentos. 

 

 

 

Escrituração 

Obrigatoriedade 

Código Civil: Estão obrigados a manter a escrituração contábil os empresários e sociedades 
empresárias. 

Exceções: produtor rural e pequeno empresário (MEI). 

Livros Contábeis 

• Diário: obrigatório, principal e cronológico; 
• Razão: facultativo (Lei das SA) / obrigatório (RIR/99), principal e sistemático; 
• Caixa; 
• Contas Correntes. 

Retificação do lançamento: 
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Formalidades 

• Elementos essenciais do lançamento: data, conta devedora, conta credora, histórico e 
valor. 

• Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o período 
de 30 dias, desde que atendidas exigências de documentação e autenticação. 

• Formalidades extrínsecas (relacionadas à forma): se não forem observadas, invalidam 
todo o livro diário, o qual passa a fazer prova apenas contra o contribuinte. 

• Formalidade intrínsecas (relacionadas ao lançamento): se não forem observadas, 
invalidam o lançamento. 

Fórmulas de Lançamento 

Lançamento Débito Crédito 

 1ª fórmula 1 1 

2ª fórmula 1 2 ou + 

3ª fórmula 2 ou + 1 

4ª fórmula 2 ou + 2 ou + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro decore que é "Débito" e depois "Crédito" na tabela. Depois, decore em ordem 
crescente: 11, 12, 21, 22. 
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Principais exemplos de fórmulas de lançamento: 

Lançamento de 1ª fórmula 

Compra à vista de um imobilizado 

 

D – Imobilizado 

C – Caixa 

 

 

 

Lançamento de 3ª fórmula 

Pagamento de duplicata em atraso 
(com juros) 

 

D – Duplicatas a Pagar 

D – Juros Passivos 

C – Caixa 

 

Lançamento de 2ª fórmula 

Compra de mercadoria, metade à vista e metade a 
prazo 

 

D – Mercadorias 

C – Caixa 

C – Fornecedores 

 

Lançamento de 4ª fórmula 

Venda de mercadoria no valor de R$ 100 ao custo 
de R$ 50 

 

D – Caixa 100,00 

D – CMV 50,00 

C – Vendas 100,00 

C – Custos 50,00 
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Demonstração do Resultado do Exercício 

Demonstrações Contábeis Obrigatórias 

 

 

DRE 

Evidencia a confrontação entre receitas e despesas da entidade, bem como a situação 
econômica da entidade. 

Por força da Lei nº 6.404/76, as empresas utilizam o método funcional (função da despesa) 
para classificação das despesas na DRE. O outro método existente é o método da natureza 
da despesa. 
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DRE na Lei nº 6.404/76 x CPC 26 

 
• Descontos Incondicionais (comerciais): ocorre no momento da compra/venda, sem 

condições impostas para obter direito ao desconto; 
 Descontos Incondicionais Obtidos = redutora do CMV; 
 Descontos Incondicionais Concedidos = redutora da Receita de Vendas. 

• Descontos condicionais (financeiros): ocorrem em momento posterior à compra/venda, 
mediante condição imposta ao devedor; 
 Descontos Condicionais Obtidos = receita financeira; 
 Descontos Condicionais Concedidos = despesa financeira. 

• CMV = Estoque inicial + Compras líquidas – Estoque final; 
• Despesas financeiras: englobam os juros passivos, descontos condicionais concedidos, 

comissões passivas, juros sobre o capital próprio, entre outras; 
• Receitas financeiras: englobam os juros ativos, os descontos condicionais obtidos, 

entre outras; 
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• Outras receitas e outras despesas: compreendem os ganhos e perdas decorrentes das 
baixas de bens ou de direitos classificados nos grupos investimentos, imobilizado e 
intangível; 

• Participações: parcelas do resultado do exercício destinadas a debenturistas, 
empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos de 
assistências/previdência de empregados (DEAPF); 
 Base de cálculo = resultado após deduções – prejuízos acumulados + JSCP; 

Balanço Patrimonial 

Estrutura 

Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que representa a posição estática no 
Patrimônio da entidade. No ativo, contas são dispostas em ordem decrescente de liquidez. 
No passivo, contas são dispostas em ordem decrescente de exigibilidade. 

• Grau de Liquidez – Prazo no qual os bens e direitos podem ser transformados em dinheiro. 
Dessa forma, quanto menor o prazo, maior a liquidez.  

• Grau de Exigibilidade – Associado ao prazo no qual as obrigações devem ser pagas. 
Sendo assim, quanto menor o prazo, maior o grau de exigibilidade.  
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Ativo 

Ativo Circulante - AC 

 

• AC é composto pelos bens e direitos de curto prazo, assim considerados aqueles que 
a companhia espere que sejam realizados até 12 meses após a data do BP. 
 Na empresa em que o ciclo operacional tiver duração maior que o exercício 

social, a classificação no circulante terá por base o prazo desse ciclo. 
• Disponibilidades representam basicamente os bens numerários: caixa e equivalentes 

de caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata, numerários em trânsito, 
entre outras contas. 
 Os equivalentes de caixa são aplicações ou investimentos de curto prazo, de 

alta liquidez, que sejam prontamente convertíveis para quantias conhecidas de 
dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. 

• Despesas antecipadas: No Regime de Competência, quando uma despesa ainda não 
foi incorrida, porém já foi paga pela empresa, temos então uma Despesa Antecipada, 
que configura um direito da empresa. 

• Estoques: o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de 
transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua 
condição e localização atuais. 

Compõe Custo do Estoque Não compõe o custo do estoque 

Custo de aquisição / transformação 

Impostos NÃO recuperáveis 

Frete, seguro, manuseio (quando pagos pelo 
comprador – regra geral). 

Outros custos diretamente atribuíveis à 
aquisição de produtos acabados, materiais e 
serviços 

Valor normal de desperdício 

Descontos comerciais e abatimentos 

Impostos recuperáveis 

Valor anormal de desperdício 

Despesas administrativas não atribuíveis 

Despesas de comercialização 

Gastos de armazenamento, a menos que 
sejam necessários para o processo 
produtivo 
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• Mensuração do estoque: 
 Custo ou Valor Realizável Líquido (VRL), dos dois o menor; 
 Valor Realizável Líquido1: preço de venda estimado no curso normal dos 

negócios deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos 
estimados necessários para se concretizar a venda; 

 Exceções: commodities (mercadorias fungíveis) mensuradas ao valor justo 
deduzidos os custos de venda; e produtos agrícolas mensurados pelo valor 
realizável líquido. 

 
• Mensuração do estoque: 
 Inventário periódico: estoques são avaliados na data do balanço. 

 CMV = Estoque inicial + Compras Líquidas – Estoque final 
 Compras Líquidas = Compras Brutas + fretes + seguros – abatimentos – 

devoluções de compras – descontos incondicionais obtidos 
 Inventário permanente: estoques são controlados de forma contínua, através de 

fichas de estoque. 
 

• Critério de avaliação: 
 Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (PEPS). 
 Último que Entra, Primeiro que Sai (UEPS)  estoque final DEFASADO. Esse 

critério não é admitido pela legislação do imposto de renda e normas 
internacionais. 

 Média Ponderada Móvel (MPM). 
 Em uma economia inflacionária, 

 PEPS: estoque e lucro brutos superavaliados e CMV subavaliado. 
 UEPS: estoque e lucro brutos subavaliado e CMV superavaliados. 

Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo - ARLP 

• No ARLP, com exceção das disponibilidades, poderão figurar todas as demais contas 
representativas das aplicações de recursos em bens e direitos, inclusive das despesas 
pagas antecipadamente que constarem do AC, desde que tenham o prazo de 
realização superior a 12 meses ou superior à duração do ciclo operacional. 
 Operações não usuais envolvendo controladas, coligadas, diretores, acionistas 

ou participantes no lucro (ex: empréstimos a Diretores) devem ser classificadas 
no ARLP, independentemente de prazo. 

                                            
1 Não confunda com valor justo! 
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Ativo Não Circulante - Investimentos 

• Participações em outras empresas; 
• Ações de empresas coligadas; 
• Ações de empresas controladas; 
• Terrenos para utilização futura (terrenos não utilizados); 
• Imóvel para aluguel (será investimento no caso de o aluguel não estar associado a 

nenhuma atividade da empresa); etc. 

 
• Os imóveis para aluguel podem ser classificados tanto no imobilizado como em 

investimentos, a depender da finalidade desse aluguel. 
 Aluguel relacionado às atividades-fim da empresa → imobilizado. 
 Aluguel não estiver relacionado às atividades-fim da empresa → investimentos. 

Ativo Não Circulante - Imobilizado 

• Veículos; 
• Móveis e utensílios; 
• Máquinas e motores; 
• Imóveis; 
• Veículos arrendados; etc.  

 

• Arrendamento mercantil (leasing): após última revisão do CPC 06, o arrendatário deve 
contabilizar os dois tipos de arrendamento no ativo. 
 Arrendamento operacional: riscos e benefícios ficam com o arrendador. 
  Arrendamento financeiro: riscos e benefícios ficam com o arrendatário. 

o Principais características do leasing financeiro: 
 Transferência de propriedade ao final do contrato; 
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 Valor residual < Valor justo; 
 Período de arrendamento corresponde à maior parte da vida útil 

do ativo; 
 Valor presente dos pagamentos totaliza substancialmente o valor 

justo do ativo; 
 Costumam ser ativos de alta especialização. 

• Sobressalentes que serão utilizados por mais de um período  AÑC Imobilizado 
• Manutenção e reparos  DRE 
• Manutenção e reparos que aumentam a vida útil do ativo  AÑC Imobilizado 
• Parada programada  AÑC Imobilizado 
• Custos da compra de Imobilizado até colocá-lo nas condições operacionais 

pretendidas (JUROS FORA)  AÑC Imobilizado 
• Custos da construção de Imobilizado – Ativo qualificável – (JUROS, RECEITAS e VCP 

DENTRO)  AÑC Imobilizado 

 
• Ativo imobilizado deve ser baixado: 

 Quando for alienado; ou 
 Quando não houver expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de 

sua utilização ou alienação. 
• Depreciação, Amortização e Exaustão: 

 Depreciação: alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo 
de sua vida útil, em razão de fatores como desgaste pelo uso, ação do tempo 
e/ou obsolescência. 

 Amortização: alocação sistemática do valor de ativos intangíveis. 
 Exaustão: alocação sistemática do valor de ativos relativos à exploração de 

recursos minerais ou florestais. 
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 Método Linear (método das quotas constantes): despesa de depreciação = valor 
depreciável/vida útil. Prestar atenção se a questão fornece os períodos em 
meses ou anos, bem como a data de início e fim da depreciação. 

 Outros métodos: soma dos dígitos, horas trabalhadas, unidades produzidas. 
 Depreciação acelerada: aplicação de coeficientes sobre a taxa normal de 

depreciação, de acordo com o nível de produção. 
 Não são depreciados: 

 Terrenos (edifício construído no terreno é separável e possui vida útil 
limitada, portanto é depreciável); 

 Prédios e construções não alugados nem utilizados nas atividades 
usuais da entidade, ou destinados à revenda; 

 Bens que aumentam de valor com o tempo (ex: obras de arte); 
 Bens de pequeno valor; 
 Bens com vida útil econômica inferior a 1 ano. 

 

 

Ativo Não Circulante - Intangível 

• Direito autorais; 
• Marcas e patentes; 
• Fundo de comércio (Goodwill); 
• Sistemas aplicativos (softwares); etc. 

Critérios de reconhecimento: 

• Identificável; 
• Controlado; 
• Provável que gerará benefício futuro; 
• Custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. 

Custo de um ativo intangível adquirido (todos os gastos necessários para colocar o ativo nas 
condições pretendidas): 

• Preço de compra; 
• (+) II; 
• (+) Impostos não recuperáveis; 
• (-) Descontos comerciais; 
• (-) Abatimentos sobre compras; 
• (+) Custos diretamente atribuíveis à preparação do Ativo Intangível. 
• Despesas pré-operacionais, com pesquisas ou produtos, de reorganização não são 

bens intangíveis  DRE 
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Itens Elemento mais significativo Classificação 

Software integra o 
equipamento 

Equipamento AÑC Imobilizado 

Software não integra o 
equipamento 

Software AÑC Intangível 

 
 

 

Passivos 

 
• Passivo Circulante: Contas 

representativas das obrigações cujos 
vencimentos ocorram durante o exercício 
seguinte; 

• Passivo Não Circulante: Contas 
representativas das obrigações cujos 
vencimentos ocorram após o exercício 
seguinte; 
 Receitas Antecipadas (ou diferidas, ex: aluguéis antecipados) classificam-se, 

independente do prazo, no não circulante, pois não são obrigações exigíveis da 
empresa. São valores recebidos antecipadamente que somente se tornarão 
receita propriamente dita quando ocorrer o fato gerador (regime de 
competência). 
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Patrimônio Líquido 

 

• Contas representativas dos capitais próprios da entidade. Recursos advindos dos 
proprietários ou decorrentes da gestão do patrimônio. 

• Grupos: 

 
As doações e subvenções para investimento e os prêmios na emissão de debêntures não são 
mais classificados como reservas de capital. Atualmente, devemos registrar como receita do 
exercício. 

Capital Social 

• Valores recebidos pela empresa em forma de subscrição ou no aumento do capital. 
Pode ser formado por contribuições em dinheiro ou bens avaliados em dinheiro. 

• Requisitos para constituição da companhia: 
 Subscrição de todas as ações em que se divide o capital social, por pelo menos 

2 pessoas; 
 Realização de no mínimo 10% do preço de emissão das ações subscritas em 

dinheiro; 
 Depósito da parte do capital realizado em dinheiro no Banco do Brasil ou em 

outro estabelecimento bancário autorizado pela CVM. 
• “Gasto na Emissão de Ações” não é tratado como despesa, mas como redução do 

valor obtido do capital social 

Reservas de Capital 

• Valores recebidos dos proprietários ou de terceiros que não transitam pelo resultado, 
sendo registrados diretamente no PL. 

• Constituem as Reservas de Capital: 
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 Ágio na emissão de ações: contribuição do subscritor que ultrapassar o valor 
nominal das ações ou o valor destinado à formação do capital social. 

 Produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. 
 Resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não 

capitalizado. 
• Só podem ser utilizadas para: 

 Absorção de prejuízos que ultrapassem lucros acumulados e reservas de lucros; 
 Resgate, reembolso ou compra de ações; 
 Resgate de partes beneficiárias; 
 Incorporação ao Capital Social; 
 Pagamento de dividendos de ações preferenciais. 

 

Ajuste de Avaliação Patrimonial 

• As contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do 
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo. 
 Em regra, os valores registrados nessa conta deverão ser transferidos para o 

resultado do exercício à medida que os ativos e passivos forem sendo 
realizados. 

Ações em Tesouraria 

• Conta utilizada quando a empresa adquire as suas próprias ações. 
• Conta redutora do PL. 
• Empresa não pode adquirir ações não integralizadas (redução do capital social). 
• Limite de saldo = saldo de lucros acumulados + reservas, exceto reserva legal. 
• Alienação de ações em tesouraria: lucro/prejuízo deve ser creditado/debitado em 

reserva de capitais. 

 

 

 

 

Reservas de Lucros 
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• Reserva de lucros < Capital social 
 Exceção: 

 Fiscal; 
 Contingência; 
 Lucros a Realizar; 
 Prêmio na emissão de debêntures. 
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Bizu: LEÕES têm que ser < Capital Social (a ∑ das 4 reservas não podem superar Capital 
Social) 

 

• Reserva Legal: deve ser constituída antes de qualquer outra destinação do lucro 
líquido; 
 5% do LL do exercício; 
 Limitada a 20% do capital social; 
 Se reserva legal já constituída + reservas de capital > 30% do capital social, não 

é necessário destinar recursos à reserva legal. 
• Reserva estatutária: não pode restringir o pagamento de dividendos obrigatórios; 
• Reserva para Contingências: finalidade de compensar, em exercício futuro, diminuição 

nos lucros decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado; 
 Será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que 

justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda. 
• Reserva de Incentivos Fiscais: constituída pela parte do lucro líquido decorrente de 

doações e subvenções governamentais.  
 Valor relativo à reserva de incentivos fiscais pode ser excluído da base de 

cálculo do dividendo obrigatório. 
• Reserva de Retenção de Lucros: para atender a projeto de investimento, a companhia 

poderá reter parte dos lucros para a reserva de retenção de lucros para expansão; 
• Reserva de Lucros a Realizar: no exercício em que o montante de dividendos 

obrigatórios ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, o excesso 
poderá ser destinado à constituição dessa reserva; 
 Essa reserva só pode ser utilizada para pagamento de dividendos obrigatórios. 

• Reserva Especial de Dividendo Obrigatório Não Distribuído: a companhia deverá 
constituir essa Reserva de Lucros quando tiver dividendo obrigatório a distribuir, mas 
sem condições financeiras para seu pagamento; 
 Se os lucros registrados nessa reserva não forem absorvidos por prejuízos nos 

exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o 
permitir a situação financeira da companhia. 

• Reserva Específica de Prêmio de Debêntures: constituída por parcelas do lucro líquido 
decorrentes de “prêmios de debêntures a amortizar”, inicialmente reconhecidos no 
passivo e então reconhecidos como receita conforme regime de competência.  
 Pode ser excluída da base de cálculo dos dividendos obrigatórios. 

• Dividendo mínimo obrigatório: definido no estatuto; 
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• Quando o estatuto for omisso e a assembleia-geral deliberar alterá-lo, o dividendo 
obrigatório não poderá ser inferior a 25% do LLA (lucro líquido ajustado). 

• Dividendo quando o Estatuto é Omisso: 50% do LLA: 
Div = 50% x (LL + Reversões – LeLuePreConFi); 

Div = 50% x (LL + Reversões – R.Legal – R. Lucro Específico – Prejuízo Acumulado – R. 
Contingência – R. Fiscal) 

 

 

Prejuízos Acumulados 

• É obrigatória a destinação de todo o lucro líquido do exercício para aumento do 
capital, constituição de reservas ou distribuição aos proprietários. Sendo assim, a conta 
Lucros ou Prejuízos Acumulados continua sendo utilizada como conta transitória. No 
BP só aparecerá quando tiver saldo negativo. 

Provisão, Passivos e Ativos Contingentes 

Provisão 

Provável (>50%) → Provisão + N.E. (Notas Explicativas) 

Possível → Passivo Contingente + N.E. 

Remoto → Nada 

 

Provável Possível Remoto 

Reconhecimento Contábil Sim Não Não 

Divulgação em Notas Explicativas Sim Sim Não 

 

Ativo Contingente 

• Ativo possível resultante de eventos passados a confirmar em eventos futuros; 
• Não devem ser reconhecidos nas Demonstrações da entidade. 
• Entrada de recursos: 

 Provável  N.E. 

LeLuEPreConFi: Legal, Lucros Específicos, Prejuízo Acumulado, Contingência, 
Fiscal. 

LuEConFiLaR: Lucros Específicos, Contingência, Fiscal, Lucro a Realizar ≥ Capital 
Social 

        

           

              
  

 

 

Bizu: ProPoR 
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 Menos que provável  nenhuma divulgação. 

Passivo Contingente 

• Obrigação possível resultante de eventos passados a confirmar em eventos futuros; 
ou 

• Obrigação presente, resultante de eventos passados, não reconhecida porque: 
 Improvável que haja saída de recursos; 
 Não é possível fazer uma estimativa confiável. 

• Não devem ser reconhecidos nas Demonstrações da entidade. 
• Saída de recursos: 

 Possível  N.E. 
 Remota  nenhuma divulgação. 

 

 

Contabilização de Operações Contábeis Diversas 

Principais lançamentos de operações contábeis 

Constituição de sociedade 

Quatro sócios constituem a sociedade KLS, com capital social de R$ 
100.000,00, sendo R$ 25.000,00 para cada. Ainda não houve a entrega dos 
recursos, apenas a subscrição do capital. 

Lançamento: 
  

D – Capital social a integralizar (Ret. PL) (100.000,00) 

C – Capital social (PL) 100.000,00 

Entrada de sócio na empresa com ágio na emissão de ações 

Sócio ingressou no quadro de acionistas, pagando R$ 150.000,00, por ações 
que tinham valor de R$ 100.000,00 

Lançamento: 
  

D – Caixa (Ativo) 150.000,00 

C – Capital social (PL) 100.000,00 

C – Reserva de capital – Ágio em. ações (PL) 50.000,00 
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Juros 

Empresa recebe uma quantia de R$ 10.000,00 para pagamento de R$ 
12.000,00 ao final. 

Recebimento do principal: 
  

D – Caixa (Ativo) 10.000,00 

D – Juros a transcorrer (Ret. 
Passivo) (2.000,00) 

C – Empréstimos a pagar (Passivo) 12.000,00 

Apropiação dos juros (mês a mês): 
  

D – Juros (Resultado) 200,00 

C – Juros a transcorrer (Ret. 
Passivo) (200,00) 

Desconto obtidos 

Empresa tem uma duplicata de R$ 1.000,00 a pagar, e, caso liquide com 30 
dias de antecedência, obterá um desconto de 10%. 

Lançamento: 
  

D – Duplicatas a pagar (Passivo) 1.000,00 

C – Receitas financeiras (Resultado) 100,00 

C – Caixa (Ativo) 900,00 

Desconto concedido 

Cliente liquidou a obrigação de R$ 50.000,00, obtendo um desconto de 
10%, pelo pagamento antecipado. 

Lançamento: 
  

D – Desconto concedido (Resultado) 5.000,00 

D – Caixa (Ativo) 45.000,00 

C – Clientes (Ativo) 50.000,00 

Depreciação 

Reconhecimento da despesa de depreciação de veículo no valor R$ 
40.000,00 com vida útil de 5 anos e valor residual de R$ 4.000,00. 

Lançamento: 
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D – Despesa de depreciação (mês) (Resultado) 600,00 

C – Depreciação acumulada (Ret. Ativo) 600,00 

Adiantamento a fornecedores 

Empresa faz adiantamento de R$ 15.000,00 a um fornecedor, para 
recebimento de mercadoria que será produzida e entregue no prazo de 1 
mês. 

Lançamento (entrega do dinheiro): 
  

D – Adiantamento a fornecedores (Ativo) 15.000,00 

C – Caixa (Ativo) 15.000,00 

Lançamento (recebimento da mercadoria): 
  

D – Mercadorias (Ativo) 15.000,00 

C – Adiantamento a fornecedores (Ativo) 15.000,00 

   

Adiantamento de clientes 

Cliente faz adiantamento de R$ 30.000,00, por mercadorias que receberá no 
futuro (custo: R$15.000). 

Lançamento (recebimento do dinheiro): 
  

D – Caixa (Ativo) 30.000,00 

C – Adiantamento de clientes (Passivo) 30.000,00 

Lançamento (entrega da mercadoria): 
  

D – Adiantamento de clientes (Passivo) 30.000,00 

C – Receita (Resultado) 30.000,00 

D – CMV (Resultado) 15.000,00 

C – Mercadorias (Ativo) 15.000,00 

Aluguel 

Contrato de aluguel de determinado prédio, no valor de R$ 60.000,00 / ano, 
sem realizar qualquer adiantamento. Passado o transcurso do primeiro mês, 
a empresa apropriou o aluguel, no valor de R$ 5.000,00. O pagamento será 
feito depois. 

Lançamento (reconhecimento do aluguel): 
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D – Despesas de aluguel (Resultado) 5.000,00 

C – Aluguéis a pagar (Passivo) 5.000,00 

Lançamento (pagamento do aluguel): 
  

D – Aluguéis a pagar (Passivo) 5.000,00 

C – Caixa (Ativo) 5.000,00 

Seguro 

Empresa efetuou o pagamento antecipado das despesas de seguro do 
veículo para 12 meses, no valor de R$ 12.000,00. Passado um mês do 
pagamento, foi reconhecida a primeira despesa de seguro. 

Lançamento (pagamento do seguro): 
  

D – Seguros a vencer (Ativo) 12.000,00 

C – Caixa (Ativo) 12.000,00 

Lançamento (reconhecimento do 1º mês de seguro): 
  

D – Despesas de seguros (Resultado) 1.000,00 

C – Despesas antecipadas – Seguros (Ativo) 1.000,00 

   

Perdas Estimadas com Clientes (PDD) 

Do total de valores a receber de clientes, a empresa estima que irá ter uma 
perda no valor de 10%, em virtude de inadimplência. 

Lançamento (reconhecimento): 
  

D – PDD – Despesa (Resultado) 5.000,00 

C – Ajuste para PDD (Ret. Ativo) 5.000,00 

Lançamento (reversão, caso aconteça): 
  

D – Ajuste para PDD (Ret. Ativo) 5.000,00 

C – Reversão da PDD – Receita (Resultado) 5.000,00 

Salário 

Empresa efetuou o cálculo dos salários dos funcionários do mês, conforme o 
regime de competência, no valor de R$ 7.000,00. O pagamento será feito 
somente no dia 15 do mês subsequente. 

Lançamento (reconhecimento): 
  



 

148 
 

D – Despesa de salário (Resultado) 7.000,00 

C – Salários a pagar (Passivo) 7.000,00 

Lançamento (pagamento do salário): 
  

D – Salários a pagar (Passivo) 7.000,00 

C – Caixa (Ativo) 7.000,00 

Compra de mercadoria sem incidência de tributos 

Entidade comprou mercadorias no valor de R$ 10.000,00 

Lançamento (comprando à vista): 
  

D – Mercadorias (Ativo) 10.000,00 

C – Caixa (Ativo) 10.000,00 

Lançamento (comprando a prazo): 
  

D – Mercadorias (Ativo) 10.000,00 

C – Fornecedores (Passivo) 10.000,00 

Lançamento (comprando metade à vista e metade a prazo): 
 

D – Mercadorias (Ativo) 10.000,00 

C – Caixa (Ativo) 5.000,00 

C – Fornecedores (Passivo) 5.000,00 

Venda de mercadoria sem incidência de tributos 

Entidade vendeu por R$ 25.000,00 mercadorias no valor de R$ 10.000,00 

Lançamento (vendendo à vista): 
  

D – Caixa (Ativo) 25.000,00 

C – Receita (Resultado) 25.000,00 

D – CMV (Resultado) 10.000,00 

C – Mercadorias (Ativo) 10.000,00 

Lançamento (vendendo a prazo): 
  

D – Clientes (Ativo) 25.000,00 

C – Receita (Resultado) 25.000,00 

D – CMV (Resultado) 10.000,00 
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C – Mercadorias (Ativo) 10.000,00 

Lançamento (vendendo metade à vista e metade a 
prazo):   

D – Caixa (Ativo) 12.500,00 

D – Clientes (Ativo) 12.500,00 

C – Receita (Resultado) 25.000,00 

D – CMV (Resultado) 10.000,00 

C – Mercadorias (Ativo) 10.000,00 

Compra de mercadoria com incidência de tributos 

Entidade adquiriu matéria-prima a prazo, ao preço de R$ 1.000 reais, com 
incidência de ICMS de 18% e IPI de 10%, ambos recuperáveis. 

IPI: 1.000 x 10% = 100 (imposto por fora) 
  

ICMS: 1.000 x 18% = 180 (imposto por dentro) 
  

Lançamento: 
  

D – Estoque (Ativo) 820,00 

D – ICMS a recuperar (Ativo) 180,00 

D – IPI a recuperar (Ativo) 100,00 

C – Fornecedores (Passivo) 1.100,00 

 

 

 

  

Compra e venda de mercadoria com incidência de tributos 

Entidade comprou mercadorias, no valor de R$ 10.000,00, as quais foram 
revendidas por R$ 15.000. Nas operações de compra e venda, incidiu ICMS à 
alíquota de 18%. As operações foram realizadas à vista. 

ICMS compras: 10.000 x 18% = 1.800 
  

ICMS vendas: 15.000 x 18% = 2.700 
  

Lançamento (compra das mercadorias): 
  

D – Estoque (Ativo) 8.200,00 
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D – ICMS a recuperar (Ativo) 1.800,00 

C – Caixa (Ativo) 10.000,00 

Lançamento (venda das mercadorias): 
  

D – Caixa (Ativo) 15.000,00 

C – Receita de vendas (Resultado) 15.000,00 

D – Despesa com ICMS (Resultado) 2.700,00 

C – ICMS a recolher (Passivo) 2.700,00 

Lançamento (baixa do estoque): 
  

D – CMV (Resultado) 8.200,00 

C – Estoque (Ativo) 8.200,00 

Lançamento (apuração do ICMS): 
  

D – ICMS a recolher (Passivo) 1.800,00 

C – ICMS a recuperar (Ativo) 1.800,00 

Lançamento (pagamento do ICMS): 
  

saldo da conta ICMS a recolher 
  

D – ICMS a recolher (Passivo) 900,00 

C – Caixa (Ativo) 900,00 

   

 

ESTATÍSTICA 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

Estatística 

Assunto 
 

% de 
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Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!  

  

cobrança 

Probabilidade 40,8% 
Estatística descritiva e análise exploratória de dados 31,7% 

Inferência estatística 11,3% 
Análise de regressão linear 9,9% 
Técnicas de amostragem 6,3% 
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Estatística descritiva e Análise exploratória de dados 

Estatística descritiva e Análise exploratória de dados 

 Propriedades importantes sobre Somatórios: 

 
 
 
 

 Propriedades importantes sobre Média Aritmética. 
i. A média aritmética sempre existe e é única. 
ii. A média aritmética �̅�𝑡 de uma lista de números satisfaz m ≤ �̅�𝑡 ≤ M, em que m e M 

são, respectivamente, o menor e o maior dos números. 
iii. Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c de todos os valores de uma lista 

de números, a média da lista fica aumentada (ou diminuída) desta constante. 
 

 Média Geométrica: 

 

 Média Harmônica: 
 
 
 

 

Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas e tabelas 

i) Diagrama de ramos e folhas: é uma forma de apresentar os dados em rol. Coloca-se 
uma coluna com as dezenas (as dezenas serão os ramos). Na segunda coluna, ficam 
dispostas as unidades correspondentes (as unidades serão as folhas, que ficam ligadas 
aos ramos). 

ii) Gráfico de Colunas ou Barras Justapostas: para dados agrupados por valor ou por 
atributo. 

iii) Gráfico de Setores (ou de Pizza): vantagem de mostrar rapidamente a relação 
percentual (relativa) com o total de observações. 

iv) Gráfico de Linhas: usado, sobretudo, na representação de séries temporais. 
v) Gráfico de Hastes ou Bastões: utilizado para representar dados não-agrupados em 

classes, o que normalmente ocorre com dados discretos. 
vi) Histograma: muito utilizado na representação gráfica de dados agrupados em classes 

(distribuição de frequências), o que ocorre normalmente com dados contínuos. O 
gráfico relacionará as classes com suas respectivas frequências através de retângulos 
contíguos. 
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Estatística descritiva e análise exploratória de dados: medidas descritivas – quarti, decil 
e percentil 

 Medidas separatrizes também são chamadas de “quantis”. Servem para dividir um 
conjunto de dados em partes. 
 
IMPORTANTE: para calcular uma medida separatriz, precisamos dispor os dados em 
ordem crescente (ou decrescente). Quando os dados estão ordenados, dizemos que 
os eles estão dispostos em “rol”. 
 

 Quartis: São sempre 3 quartis que dividem os dados em 4 partes de mesma frequência. 
Cada parte conterá 25% dos dados. 

o Primeiro quartil (Q1) – valor situado de tal modo na série que uma quarta parte 
(25%) dos dados é menor que ele e as três quartas partes restantes (75%) são 
maiores. 

o Segundo quartil (Q2) – evidentemente, coincide com a mediana (Q2 = Md) e 
separa os 50% menores dos 50% maiores. 

o Terceiro quartil (Q3) – valor situado de tal modo que as três quartas partes 
(75%) dos termos são menores que ele e uma quarta parte (25%) é maior. 

 
 Decis: dividem a distribuição em 10 partes de mesma frequência. 
 Percentis: dividem a distribuição em 100 partes de mesma frequência. 

  
 Box plot: gráfico que utiliza os quartis para representação dos dados. Pode ser 

representado tanto na horizontal quanto na vertical. 
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Estatística descritiva e análise exploratória de dados: medidas descritivas - mediana 

 Mediana ou valor mediano (Md): medida de posição; definida como número que se 
encontra no centro de uma série de números, estando estes dispostos segundo uma 
ordem; separa o conjunto em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. 

 
 Mediana para dados agrupados em classes: 

 
 

 
 

 Propriedades da mediana: 
i) Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c de todos os valores de uma lista 

de números, a mediana da lista fica aumentada (ou diminuída) desta constante. 
ii) Multiplicando-se (ou dividindo-se) uma constante c de todos os valores de uma lista 

de números, a mediana da lista fica multiplicada (ou dividida) por esta constante. 
iii) A soma dos módulos dos desvios da sequência de números xi em relação a um 

número k é mínima se k for a mediana dos números. 

Estatística descritiva e análise exploratória de dados: medidas descritivas - moda 

 Propriedades da Moda: 
i) Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c de todos os valores de uma 

variável, a moda do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante. 
ii) Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma 

constante c, a moda do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por essa constante. 
 

 Moda de Pearson: deve ser utilizada apenas quando o problema pedir expressamente. 
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 Moda de Czuber: utilizada para o cálculo da moda para dados agrupados em intervalos 
de classe. 

    ou     

 
 
CUIDADO: Para utilizar a fórmula de Czuber, as amplitudes das classes devem ser 
todas iguais. 
 

 Moda de King: não leva em consideração o valor da frequência da classe modal no 
cálculo da moda; levamos em consideração apenas as frequências das classes 
adjacentes. 

 
CUIDADO: Para utilizar a fórmula de King, as amplitudes das classes devem ser todas 
iguais. 
 

Estatística descritiva e análise exploratória de dados: medidas descritivas – dispersão 

i. Amplitude total (ou simplesmente amplitude): é a diferença entre o maior elemento e o 
menor elemento. Em inglês, a amplitude é chamada de “range”. 

 
 

ii. Amplitude interquartílica: 

 
 

iii. Desvio – propriedades importantes: 



 

156 
 

 
iv. Desvio Absoluto Médio (ou Desvio Médio): 

 
 

v. Variância e Desvio Padrão 
Variância: é a média aritmética dos quadrados dos desvios. 
Desvio padrão: é a raiz quadrada da variância. 

 
 

 
 

ou   
 
 Propriedades importantes do Desvio Padrão: 

i. Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c de todos os valores de uma 
lista de números, o desvio padrão não é alterado. 

ii. Multiplicando-se (ou dividindo-se) uma constante c de todos os valores de 
uma lista de números, o desvio padrão da lista fica multiplicado (ou dividido) 
por esta constante. 

 
 Propriedades importantes da Variância: 

i. Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c de todos os valores de uma 
lista de números, a variância não é alterada. 
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ii. Multiplicando-se (ou dividindo-se) uma constante c de todos os valores de 
uma lista de números, a variância da lista fica multiplicado (ou dividido) pelo 
quadrado dessa constante. 

 
vi. Coeficiente de Variação: é a razão entre o desvio padrão e a média; quanto menor o 

coeficiente de variação, mais homogêneo será o conjunto. 
𝐶𝐶𝑣𝑣 = 𝜎𝜎

�̅�𝑥
  

vii. Variância Relativa: é o quadrado do Coeficiente de Variação (VR = Cv²). 

 

Estatística descritiva e análise exploratória de dados: medidas descritivas – assimetria 

 Quando a distribuição é simétrica, a média, a mediana e a moda coincidem com o 
termo central. 

 A média sempre estará posicionada na cauda. Assim, se a curva é assimétrica à direita, 
a média estará à direita. Se a curva é assimétrica à esquerda, a média estará à 
esquerda. 

 A moda corresponderá ao ponto mais alto da curva e a mediana estará entre a média e 
a moda. 

 
 Distribuição assimétrica à direita (caso da imagem acima): �̅�𝑡 > Md > Mo 
 Distribuição assimétrica à esquerda: �̅�𝑡 < Md < Mo 
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Estatística descritiva e análise exploratória de dados: medidas descritivas – curtose 

 

 

Probabilidade 

Probabilidade – definições básicas e axiomas 

 Espaço Amostral: é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. 
 Evento: é todo subconjunto do espaço amostral. 

o Quando o evento é igual ao espaço amostral, dizemos que o evento é certo. 
o Quando o evento é igual ao conjunto vazio, dizemos que o evento é impossível.

  
 Probabilidade = 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚á𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣𝑐𝑐

𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣𝑐𝑐
 

 União de dois eventos: denotado por A ∪ B e ocorre se e somente se ao menos um dos 
eventos ocorrerem. Podemos dizer que A ∪ B ocorre se e somente se A ou B (ou 
ambos) ocorrerem. 

o Se A ∪ B = U, dizemos que A e B são eventos exaustivos. 
 Interseção de dois eventos: denotado por A ∩ B e ocorre se e somente se os dois 

eventos ocorrerem (A e B ocorrerem). 
o Se 𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵 = ∅, dizemos que A e B são eventos mutuamente exclusivos (ou 

excludentes). 
 Complementar de um evento: denotado por �̅�𝐴 e ocorre se e somente se não ocorre A. 
 Definições Axiomáticas e Propriedades (sejam A e B eventos quaisquer): 

o Se A é um evento qualquer, então 0 ≤ P(A) ≤ 1 
o Se A é um evento qualquer, então P(A) + P(�̅�𝐴 ) = 1 
o P (A ∪ B) = P(A) + P(B) – P (A∩B)  
o P (A) ≥ 0 ; sempre 
o P (U) = 1 ; sempre 
o Se A e B são eventos mutuamente excludentes (A∩B =  ∅), então P(A ∪ B) = 

P(A) + P(B) 
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Probabilidade – definições básicas e axiomas – análise combinatória 

 Arranjo: 𝐴𝐴(𝑛𝑛, 𝑘𝑘) = 𝑛𝑛!
(𝑛𝑛−𝑘𝑘)!

  
 Permutação Simples: Pn = n! 
 Permutação com Elementos Repetidos:  𝑃𝑃𝑛𝑛′

𝑐𝑐𝑎𝑎 = 𝑛𝑛!
𝑐𝑐 !𝑎𝑎!

 
 Permutação Circular: PCn = (n – 1)! 
 Combinação Simples: 𝐶𝐶𝑛𝑛,𝑝𝑝 =  �𝑛𝑛

𝑝𝑝� = 𝑛𝑛!
𝑝𝑝!(𝑛𝑛−𝑝𝑝)!

  
 

Probabilidade – Probabilidade Condicional e Independência 

Probabilidade condicional: 𝑃𝑃(𝐵𝐵|𝐴𝐴) =  𝑷𝑷 (𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩)
𝑷𝑷 (𝑨𝑨)

 

o Se a ocorrência do evento A não influir no cálculo da probabilidade do evento 
B, os eventos são ditos independentes e neste caso, tem-se P(A ∩ B) = P(A) ∙ 
P(B) 

o Os eventos A, B e C são independentes se e somente se: 

 
Probabilidade – Variáveis aleatórias discretas e contínuas 

 Variável aleatória (v.a.): é uma variável que é associada a uma distribuição de 
probabilidade. 

 Variável aleatória discreta: pode assumir apenas certos valores, usualmente números 
racionais, e resultam basicamente de contagens. Os possíveis resultados no 
lançamento de um dado são limitados e servem como exemplo de variável aleatória 
discreta. Os valores das variáveis estão restritos a apenas certos números: 1, 2, 3, 4, 5 
e 6. 

 Variável aleatória contínua: resulta de uma medida e pode assumir qualquer valor 
dentro de um dado intervalo. Como exemplo, em um carregamento de garrafas de 
água, os pesos podem assumir qualquer valor no intervalo de 5 a 22 kg. 

 

 

Probabilidade – Variáveis aleatórias discretas e contínuas – Esperança Matemática 

Para calcular a esperança de uma variável aleatória, devemos multiplicar cada valor da 
variável pela sua respectiva probabilidade e depois somar tudo. Ou: 
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 Propriedades da Esperança Matemática: 

1. E(k . X) = k. E(X) 
2. E(X + k) = E(X) + k 
3. E(X + Y) = E(X) + E(Y) 
4. E(k) = k 
5. Se as variáveis X e Y são independentes: E(XY) = E(X) . E(Y) 
6. Se E(XY) = E(X) . E(Y), as variáveis X e Y podem ser independentes ou dependentes 

Obs.: muito cuidado com os itens 5 e 6 – não confunda condição necessária com 
condição suficiente! 

 

 Variância de uma variável aleatória: 

   ou      ou    
 

 Propriedades da variância de uma variável aleatória: 

 

 
 

 Covariância: 

 
 Se os valores da variável Y tendem a crescer quando os valores de X crescem, então 

cov(X, Y) > 0. 
 Se os valores da variável Y tendem a diminuir quando os valores de X crescem, então 

cov(X, Y) < 0. 
 

 Correlação:  
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 Propriedades da Covariância e Correlação: 

 
 

 Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então: 
 E(XY) = E(X) . E(Y) 
 cov(X, Y) =  𝜌𝜌(𝑋𝑋, 𝑌𝑌) = 0 
 Obs.: muito cuidado – não confunda condição necessária com condição suficiente! 

Se  
cov(X, Y) =  𝜌𝜌(𝑋𝑋, 𝑌𝑌) = 0, as variáveis podem ser independentes ou dependentes. 

 

 Coeficiente de Variação:  

 
 

 Variância Relativa: 

  
 

Probabilidade – Função de probabilidades 

 A função de distribuição F(x) (ou função de distribuição acumulada) da variável X é 
definida por:  
F(x) = P(X ≤ x) 

 A função de distribuição nos dá a probabilidade de a variável aleatória assumir valores 
menores do que ou iguais ao valor de referência. 

 

Probabilidade – Função densidade de probabilidade 

 Ao contrário de uma variável aleatória discreta, uma variável aleatória contínua pode 
assumir qualquer valor dentro de um intervalo definido de valores. Desta maneira, para 
distribuições de probabilidade, não se consegue enumerar todos os possíveis valores 
de uma variável aleatória contínua com os valores de probabilidades correspondentes. 

 Em lugar disso, a abordagem mais conveniente é construir uma função densidade de 
probabilidade, baseada na função matemática correspondente. 
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 Para definir uma função de probabilidade contínua, é necessário utilizar critérios 
diferentes das variáveis discretas, isto porque X deverá estar compreendido entre dois 
valores diferentes (em se considerando uma variável aleatória contínua), sendo que em 
geral a probabilidade de x assumir um determinado valor é zero. 

 

Probabilidade – Distribuição Uniforme Contínua 

 
 Representada através de um segmento de reta horizontal, é igual a zero em toda a reta 

real, com exceção de um dado intervalo, onde assume um valor constante. 
 A área total sob o gráfico tem que ser igual a 1. 
 Sua fdp (função densidade de probabilidade) é dada por: 

 

 
 

Probabilidade – Distribuição Exponencial 
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 Sua função densidade de probabilidade for dada por: 

 

  

  
 

Probabilidade – Distribuição Normal (ou Distribuição de Gauss) 

 O gráfico se apresenta em forma de um sino, perfeitamente simétrica em relação à 
ordenada principal (Média = Moda = Mediana). 

 
 A distribuição normal só depende da média e do desvio padrão (ou da variância se 

preferir). 
 Seu gráfico tem uma forma de “sino”, cuja simetria favorece como escolha para muitos 

modelos populacionais. 
 A função é simétrica em torno de µ e área abaixo do gráfico é igual a 1. A área à 

esquerda da média é igual a 0,5 e a área à sua direita também é igual a 0,5 (por isso a 
média é igual à mediana). 50% dos valores estão abaixo da média e 50% dos valores 
estão acima da média. 

 A função tem um ponto de máximo para x = µ, por isso a média é igual à moda. 
 A função é duplamente assintótica, ou seja, a medida que seguimos ao longo do eixo x, 

o gráfico se aproxima cada vez mais do eixo x, porém nunca tocando-o. 

 
 

Probabilidade – Distribuição Normal - utilização da tabela 

 A tabela fornece a probabilidade de X estar entre zero e Z0 (está descrito no topo da 
tabela), ou seja, a área compreendida entre os números 0 e Z. 
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 ATENÇÃO: É importante olhar o que a tabela fornece (as tabelas podem ser, por 
exemplo, unilaterais ou bilaterais). 

 
 Neste exemplo, conclui-se que a área entre 0 e 1,00 é igual a 0,3413 (área vermelha 

abaixo): 

 
 Para a Distribuição Normal que possui média diferente de zero e variância diferente de 

1: 

 
 

Probabilidade – Distribuição qui-quadrado 

 Uma variável tem distribuição de qui-quadrado (com k graus de liberdade) se ela puder 
ser escrita como a soma dos quadrados de k variáveis normais reduzidas. 
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 À medida que o número de graus de liberdade vai aumentando, o gráfico da qui-
quadrado vai se aproximando cada vez mais de uma distribuição normal. Observe os 
gráficos a seguir da distribuição de qui-quadrado com k = 1, 3, 5, 50. 

 

 
 

Probabilidade – Distribuição T de Student 

 Assim como a distribuição normal, a distribuição t-Student também é simétrica e tem 
um gráfico com a forma de sino. Entretanto, as caudas são mais largas, ou seja, a 
distribuição t-Student é mais dispersa. 

 À medida que o número de graus de liberdade vai aumentando, a curva t-Student vai 
se aproximando cada vez mais da normal. Observe os gráficos a seguir (curva t-Student 
com 2, 3 e 9 graus de liberdade, respectivamente). 

 
 

Técnicas de Amostragem 

Técnicas de Amostragem 

 Em Estatística, definimos população um conjunto formado por elementos com pelo 
menos uma característica em comum. 

 Definimos amostra qualquer subconjunto próprio da população. 
 É muito importante a distinção entre o símbolo do parâmetro e o símbolo do 

estimador: 
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Erro amostral (𝜀𝜀) a diferença entre o estimador e o parâmetro populacional. 

(𝜀𝜀 = 𝜃𝜃� − 𝜃𝜃) 

 
 

Técnicas de Amostragem - Amostragem Aleatória Simples (ou Casual ou Acidental) 

 É aquela em que todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de 
serem selecionados. 

 Para analisar as propriedades dos estimadores a partir de amostras aleatórias simples, 
devemos notar duas possibilidades: 

i. A população é infinita ou a amostragem foi feita com reposição a partir de uma 
população finita. Neste caso, os valores observados são independentes. 

ii. A população é finita e a amostragem foi feita sem reposição. Neste caso, os 
valores observados não são independentes. 

 

Técnicas de Amostragem - Amostragem por Estratificação 

 Para obter uma amostra estratificada, devemos dividir a população em estratos 
(subconjuntos). Em seguida, em cada estrato, realizamos uma amostra aleatória 
simples. 

 É importante notar que os elementos dentro de cada estrato são bastante 
homogêneos, ou seja, apresentam uma baixa variabilidade. Por outro lado, entre os 
estratos há uma grande heterogeneidade, ou seja, uma grande variabilidade. 

i. Alocação uniforme: são retirados o mesmo número de elementos de cada um dos 
estratos criados; 

ii. Alocação proporcional: são retiradas quantidades variáveis de elementos de cada 
estrato criado; o número de elementos retirados de cada estrato é proporcional à 
quantidade total de elementos daquele estrato. 
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Técnicas de Amostragem - Amostragem por Conglomerados 

 Na amostragem por conglomerados, assim como na amostragem por estratificação, 
também vamos dividir a população em subconjuntos. Entretanto, dividimos a 
população em conglomerados, sorteamos um (ou mais de um) conglomerado e 
entrevistamos todos os elementos daquele conglomerado. 

 Há uma baixa variabilidade entre os subconjuntos e uma alta variabilidade dentro de 
cada subconjunto. 

 Cuidado para não confundir a amostragem por estratificação com a amostragem por 
conglomerados. 

 

Técnicas de Amostragem - Amostragem Sistemática 

 Ordenamos os dados (pode ser qualquer ordenação; por exemplo, ordem alfabética) e, 
em seguida, vamos selecionando os elementos de 7 em 7, ou de 10 em 10, ou de 20 
em 20, etc. 

 

Técnicas de Amostragem - Média Amostral e Distribuição Normal 

 
 Se a população tiver distribuição normal, então �̅�𝑡 terá distribuição normal 

independente do tamanho da amostra (não é aproximação, é exato). A média de �̅�𝑡 é a 
mesma média populacional e sua variância é menor (é a variância populacional dividida 
por n), ou seja, �̅�𝑡 é menos dispersa. 
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Inferência Estatística 

Inferência Estatística – Intervalo de Confiança para µ quando σ² é conhecido 

 A variável aleatória a seguir tem distribuição normal padrão (média 0 e desvio padrão 
igual a 1). 

 
 Como Z é uma variável normal reduzida, então podemos consultar a tabela da variável 

normal reduzida. 
 O intervalo de confiança SEMPRE será delimitado pelos seguintes valores: 𝑋𝑋� ± 𝑍𝑍0 ⋅ 𝜎𝜎�̅�𝑥 

 
 Amplitude do intervalo: diferença entre o limite superior do intervalo e o limite inferior 

do intervalo 

 
 Erro máximo: é a metade da amplitude 
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Inferência Estatística – Intervalo de Confiança para µ quando σ² é desconhecido 

 Quando não conhecemos a variância populacional, devemos utilizar a variância da 
amostra para estimar 𝜎𝜎�̅�𝑥

2. Além disso, deveremos utilizar a distribuição T de Student 
para construir o intervalo. 
 
 Amplitude do intervalo: 

 
 Erro máximo: 

 
 Estatística T: 

𝑡𝑡 =
𝑋𝑋� − 𝜇𝜇

𝑠𝑠�̅�𝑥
 

 

Inferência Estatística - Intervalo de Confiança para uma Proporção 

 
 Amplitude do intervalo: 

 
 Erro máximo: 

 
 

Inferência estatística - Testes de hipóteses 
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Inferência estatística - Teste T de Student 

ou  

 Para consultar a tabela da distribuição T de Student, você precisa saber conhecer o 
número de graus de liberdade. 

 Número de graus de liberdade da distribuição T é igual a n − 1. 

 

Inferência estatística - Teste Qui-Quadrado 

 A distribuição qui-quadrado foi utilizada para determinar a distribuição amostral da 
variância e também para determinar o intervalo de confiança para a variância. Podemos 
usar essa distribuição também para testar hipóteses sobre a variância populacional. 
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 Em outras palavras,  tem distribuição qui-quadrado com n−1 graus de 
liberdade. 

 É importante lembrar que a distribuição qui-quadrada é assimétrica. 
 O procedimento para testar hipóteses sobre a variância é o seguinte. 

i. Calculamos a estatística teste , em que 𝜎𝜎2 é a variância populacional de 
acordo com a hipótese nula e s² é a variância observada na amostra. 

ii. Determinamos o(s) valor(es) crítico(s) consultando a tabela da distribuição qui-
quadrado com n−1 graus de liberdade e construímos a região crítica. 

iii. Tomamos a decisão sobre H0. 

 

Análise de Variância 

 A análise de variância (ANOVA) tem como objetivo testar a hipótese de que as médias 
de k populações distintas são iguais. 

 Algumas suposições são necessárias na Análise de Variância. A primeira delas é que as 
populações de onde extraímos as amostras tenham distribuição normal. Além disso, 
precisamos que as populações tenham a mesma variância (dizemos que existe 
homocedasticia). 

 
 

 

Análise de Regressão Linear 

Análise de Regressão Linear 

 O modelo estatístico de uma regressão linear simples entre X e Y é dado por:  

 
 O método usual para a obtenção dos estimadores de Ʌ e Ʌ é denominado método de 

mínimos quadrados. 
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 Suponha que temos uma amostra de n pares de valores observados de X e Y. Sejam a e 
b as estimativas de Ʌ e Ʌ, respectivamente. A reta de regressão estimada é: 𝑌𝑌� = 𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑋𝑋𝑣𝑣. 

 É claro que estaremos cometendo erros (desvios) entre os valores observados e os 
respectivos valores estimados de Y. O desvio é, portanto, a diferença entre o valor 
observado e o valor estimado: 𝑒𝑒 = 𝑌𝑌𝑣𝑣 − 𝑌𝑌�𝑣𝑣. 

 

 O método dos mínimos quadrados é aquele que determina as estimativas a e b dos 
parâmetros minimizando a soma dos quadrados dos desvios. 

 
 Depois de obtido o valor de b, podemos calcular o valor de a substituindo o valor de b 

na equação. 

 
 É possível manipular os somatórios da fórmula acima para obter formas alternativas de 

cálculo bem úteis nas questões. Assim, é importante que você decore a fórmula a 
seguir: 

   OU    
 

Análise de regressão linear - análise de variância da regressão 
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DIREITO PENAL 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 
Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!  

  

Direito Penal  

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Crimes contra a adm. Pública 20,72% 
Crimes contra o patrimônio 19,12% 

Crimes contra a pessoa 13,55% 
Crimes praticados por Funcionário Público contra a adm. 11,16% 

Lei Penal no Tempo 9,96% 
Crimes contra a Fé Pública 7,97% 
Ilicitude e suas excludentes 6,77% 

Fato Típico 5,98% 
Roubo e Extorsão 5,98% 

Princípios de Direito Penal 5,58% 
Lei Penal no Espaço 5,18% 

Furto 5,18% 
Crimes praticados por particular contra a adm. 5,18% 

Homicídio 4,78% 
Crime Tentado e Crime Consumado 3,99% 

Crimes contra a adm. da justiça 3,98% 
Apropriação Indébita 3,19% 

Lesões Corporais 2,79% 
Estelionato e outras fraudes 2,39% 

Lei Penal (conceito, classificação, características, interpretação) 1,20% 
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Aplicação da Lei Penal 

Princípios  

• PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
i. Encontra-se previsto nos artigos 5º, XXXIX da Constituição Federal e 1º do Código 

Penal: 
Art. 5º (...) XXXIX, CF - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal; 

Art. 1º, CP - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 

cominação legal. 
 

ii. Divide-se em outros dois princípios, quais sejam: Anterioridade e Reserva Legal: 

 Anterioridade: Decorre da primeira parte dos artigos acima transcritos. A lei penal 
deve ser anterior à conduta criminosa do agente.  

 Reserva Legal: A previsão dos crimes e das penas deve ser feito por meio de lei 
em sentido estrito, ou seja, editada pelo Poder Legislativo. Dessa forma, Medidas 
Provisórias, Decretos, e demais diplomas legislativos não podem prever condutas 
criminosas nem cominar sanções (penas). 

Ademais, é competência privativa da União legislar sobre matéria penal, podendo 
os estados-membros legislarem sobre matérias específicas: 

Art. 22, CF. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho; 

iii. O princípio da legalidade veda, ainda, a edição de Medida Provisória de matéria 
penal, conforme artigo 62, §1º, inciso I da CF. Há entendimento doutrinário e 
jurisprudencial (STF), entretanto, de que é possível a edição de MP que verse sobre 
Direito Penal não incriminador. 

iv. Irretroatividade da Lei Penal Maléfica: A lei penal que prejudique o réu é dotada de 
irretroatividade, ou seja, não abrange fatos ou condutas anteriores a sua vigência (Art. 
5º, XL, CF). 

v. Retroatividade da Lei Penal Benéfica: Por outro lado, caso a lei beneficie o réu, por 
exemplo, diminuindo a pena do crime ou deixando de considerar determinado fato 
como ilícito penal (Abolitio criminis), irá retroagir para alcançar fatos anteriores a sua 
entrada em vigor (Art. 5º, XL, CF): 
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Art. 5º, XL, CF - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

• PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA 

i. O Direito Penal é a ultima ratio (último recurso), ou seja, esse ramo do direito é 
utilizado apenas em últimos casos, quando for meio absolutamente necessário para a 
proteção de bens jurídicos.  

ii. Esse princípio está relacionado ao da Subsidiariedade, o qual prevê que o Direito 
Penal somente será utilizado quando os demais ramos do ordenamento jurídico não 
forem capazes de tutelar determinado bem jurídico. 

• PRINCÍPIO DA HUMANIDADE DAS PENAS 

i. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 5º, inciso XLVII, que: 

Art.5º (...) 
XLVII - não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 

iii. Por meio desse princípio é possível verificar que algumas espécies de penas são 
inadmissíveis no direito brasileiro. 

iv. Com relação à pena de morte, no entanto, denota-se que há uma exceção, qual seja, 
em caso de guerra declarada é possível sua utilização, mas somente para aqueles 
crimes militares que possuam essa previsão. Atente-se para as questões que afirmam 
que a pena de morte é absolutamente vedada no Brasil. Está incorreta tal afirmação!! 

• PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE/LESIVIDADE/ALTERIDADE 

i. Dispõe que para que uma conduta seja prevista como crime, deve ofender bem 
jurídico de terceiro. Nesse sentido, a autolesão é um indiferente penal. 

• PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA 

i. Esse princípio está previsto no art. 5°, XLV da Constituição Federal: 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido. 
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ii. Em razão desse dispositivo legal, as penas não passarão da pessoa do condenado, ou 
seja, os pais não podem ser presos no lugar do filho, por exemplo.  

iii. No entanto, a própria constituição faz uma ressalva, afirmando que a obrigação de 
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser estendidas aos 
sucessores. Nesse sentido, apesar de poder ser estendida aos sucessores, o valor 
executado não pode ser superior ao valor transferido, por exemplo, por meio de 
herança. 

iv. IMPORTANTE: A MULTA é uma espécie de PENA e não se confunde com a obrigação 
de reparar o dano. Portanto, não pode ser estendida aos herdeiros. 

• PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

i. Nenhuma pessoa pode ser considerada culpada (e sofrer as consequências disto) 
antes do trânsito em julgado se sentença penal condenatória. 

ii. Atente-se para o fato que o STF mudou de entendimento sobre a prisão após 
condenação em segunda instância em 2019.  

iii. Em 2016, a Suprema Corte decidiu que a prisão após a condenação em segunda 
instância, antes do trânsito em julgado, não ofendia o princípio da presunção de 
inocência. 

iv. No entanto, o STF, em 2019, afirmou que não é possível a execução da pena depois 
de decisão condenatória confirmada em 2ª instância. 

• PRINCÍPIO DO NON (NE) BIS IN IDEM  

i. Esse princípio estabelece que o indivíduo não pode ser punido ou processado duas 
vezes pelo mesmo fato, tampouco um fato, condição ou circunstância pode ser 
considerada duas vezes na dosimetria da pena. 

• PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL 

i. Determinada conduta, ainda que tipificada em lei, não será considerada crime se não 
for capaz de afrontar o sentimento social de justiça. 

• PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

i. As condutas que ofendam minimamente os bens jurídico-penais não podem ser 
consideradas crimes. 
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ii. Esse princípio afasta a TIPICIDADE MATERIAL da conduta. 

iii. Para a aplicação deve ser levada em conta a importância do objeto material para a 
vítima. Por exemplo: um pacote de macarrão é insignificante para um supermercado, 
mas tem muita valia para uma família humilde. 

A lei penal no tempo e no espaço.  

• APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO 

i. A Lei Penal somente produz efeito durante seu período de vigência – Princípio da 
Atividade da Lei 

ii. Extra-atividade da Lei Penal: em alguns casos, a Lei Penal pode alcançar fatos 
ocorridos antes de sua entrada em vigor (Retroatividade), ou ainda, continuar a 
produzir efeitos mesmo após sua revogação (Ultra-atividade). Vejamos: 

 Novatio legis incriminadora: lei nova que atribui caráter criminoso ao fato. Produz 
efeitos a partir de sua entrada em vigor. 

 Lex gravior ou novatio legis in pejus: lei nova que estabelece uma situação mais 
gravosa ao réu. Somente produzirá efeitos a partir de sua vigência. 

 Abolitio criminis: lei nova que deixa de prever um fato como crime. Irá retroagir 
para alcançar fatos passados, mesmo que já transitados em julgado. 

 Lex mitior ou novatio legis in mellius: lei nova que traz uma situação mais benéfica 
ao réu. Por exemplo: lei que retira uma causa de aumento de pena. Retroage 
para alcançar fatos passados. 
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 Continuidade típico-normativa: ocorre quando a lei nova, apesar de revogar um 
tipo penal, passa a prevê-lo em outro artigo, ou seja, continua sendo crime.  

Lei penal no tempo 
Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar 
crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença 
condenatória.  
Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se 
aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em 
julgado. 

iii. Compete ao Juiz das Execuções Penais aplicar a lei penal nova que seja benéfica ao 
réu, caso já transitado em julgado: SÚMULA Nº 611, do STF: Transitada em julgado a 

sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação da lei mais 

benigna. 

iv. Crimes Continuados e Permanentes: Atenção para a Súmula 711 do STF: 

Súmula 711, do STF: A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime 
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da 
permanência. 

• APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO ESPAÇO 

i. Em regra, aos crimes cometidos no território nacional aplica-se a lei brasileira, por 
força do artigo 5º do Código Penal: 

Territorialidade 
Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de 
direito internacional, ao crime cometido no território nacional. 

ii. O território compreende: 

 O mar territorial; 
 O espaço aéreo; 
 O subsolo. 

iii. São considerados como território brasileiro por extensão: 

 Os navios e aeronaves públicos, onde quer que se encontrem; 
 Os navio e aeronaves particulares, que se encontrem em alto-mar ou no espaço 

aéreo. 
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iv. Em alguns casos, a Lei brasileira poderá ser aplicada a fatos praticados fora de seu 
território, por isso pode-se dizer que o Código Penal adotou o Princípio da 
Territorialidade Mitigada ou Temperada. Vejamos as hipóteses: 

Extraterritorialidade  
Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:  
I - os crimes:  
a) contra a VIDA ou a LIBERDADE do PRESIDENTE DA REPÚBLICA;  
b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de 
Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia 
ou fundação instituída pelo Poder Público; 
c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; 
d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil; 
II - os crimes: 
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir 
b) praticados por brasileiro;  
c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 
privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.  
§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que 
absolvido ou condenado no estrangeiro.  
§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das 
seguintes condições:  
a) entrar o agente no território nacional;  
b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; 
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;  
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;  
e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar 
extinta a punibilidade, segundo alei mais favorável. 
§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra 
brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:  
a) não foi pedida ou foi negada a extradição;  
b) houve requisição do Ministro da Justiça. 

 

v. Os casos do inciso I são conhecidos como Extraterritorialidade Incondicionada. Os do 
inciso II, como Extraterritorilidade Condicionada. Já os do §3, são conhecidos como 
Extraterritorialidade Hipercondicionada. 

vi. Princípios aplicáveis a cada hipótese de Extraterritorialidade: 
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vii. ATENÇÃO: se um crime for praticado em uma embarcação ou aeronave pública, será 
aplicada a lei brasileira em razão do Princípio da Territorialidade! 

Tempo e lugar do crime 

i. Com relação ao TEMPO DO CRIME, o nosso código adota a TEORIA DA ATIVIDADE 
para determinar quando a conduta foi praticada, conforme artigo 4º, do CP: 

Tempo do crime 
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que 
outro seja o momento do resultado. 

ii. Já com relação ao LUGAR DO CRIME, o artigo 6º, do CP adotou a TEORIA DE 
UBIQUIDADE OU MISTA: 

Lugar do crime  
Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, 
no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. 

iii. A importância da adoção da Teoria da Ubiquidade se dá em razão daqueles crimes 
que extrapolam a fronteira dos países, também conhecidos como CRIMES À 
DISTÂNCIA ou CRIMES DE ESPAÇO MÁXIMO. 

Lei penal excepcional e temporária.  

i. Leis Temporárias: são aquelas criadas com prazo certo de duração. São 
automaticamente revogadas. Ex: Lei Geral da Copa 
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ii. Leis Excepcionais: criadas para viger durante determinada situação: Ex: estado de 
guerra. 

iii. Na hipótese de revogação de uma dessas leis, aquele que cometeu o crime durante a 
vigência será responsabilizado pelo fato, conforme artigo 3º, do CP: 

Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração 
ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante 
sua vigência. 

iv. Características comuns: 

 Ultra-atividade: continuam a produzir efeitos mesmo após sua revogação; 
 Autorrevogabilidade: são tidas por revogadas no termo final nela fixado (lei 

temporária) ou quando cessada a situação anormal (lei excepcional). 

Pena cumprida no estrangeiro e Eficácia de sentença estrangeira.  

Pena cumprida no estrangeiro  
Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo 
crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. 
Eficácia de sentença estrangeira 
Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie 
as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para:  
I - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;  
II - sujeitá-lo a medida de segurança. 
Parágrafo único - A homologação depende: 
a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada; 
b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja 
autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do 
Ministro da Justiça. 
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Contagem do prazo  

i. Conforme o artigo 10 do CP, nos prazos materiais ou penais, o dia do começo inclui-
se no cômputo do prazo. Além disso, contam-se os dias, os meses e os anos pelo 
calendário comum. Ou seja, não se leva em conta o número de dias que cada mês 
possui, tampouco são considerados os anos bissextos: 

Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses 
e os anos pelo calendário comum. 

Frações não computáveis da pena 

Art. 11 - Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, 
as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. 
 

Disposições Constitucionais Aplicáveis ao Direito Penal 

Dispositivos da Constituição Aplicáveis ao Direito Penal 

i. Geralmente as provas tendem a cobrar os dispositivos legais de forma literal. 
Portanto, LEITURA OBRIGATÓRIA DO ARTIGO 5º DA CF. 

Fato Típico e seus elementos 

Conceito 

i. Sob o aspecto legal, ou formal, crime é toda infração penal a que a lei comina pena 
de reclusão ou detenção. Se a lei cominar a apenas prisão simples ou multa, 
alternativa ou cumulativamente, estaremos diante de uma contravenção penal. 

ii. Já sob o aspecto analítico, o crime é dividido em partes, de forma a estruturar o seu 
conceito. O Código Penal adota a teoria tripartida para conceituar o crime. Assim, 
crime é Fato Típico, Ilícito e Culpável. 

Elementos do Fato Típico 

 Conduta Humana; 

 Resultado Naturalístico; 

 Nexo Causal; 

 Tipicidade. 
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Causas de Exclusão do Fato Típico 

 Coação Física Irresistível; 

 Erro de Tipo Inevitável; 

 Sonambulismo e ato reflexo; 

 Insignificância. 

Crime Tentado e Crime Consumado 

Art. 14 - Diz-se o crime:  
Crime consumado  
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;  
Tentativa  
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 
vontade do agente.  
Pena de tentativa Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa 
com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 
 

Ilicitude 

Conceito  

i. Ilicitude ou antijuridicidade é a condição de contrariedade da conduta perante o 
Direito. 

ii. É presumida, pois, estando presente o Fato Típico, deve o acusado comprovar a 
existência de uma causa de exclusão da ilicitude. 

iii. Causas genéricas de exclusão da ilicitude (art. 23, do CP): 

 Estado de Necessidade; 
  Legítima Defesa; 
 Estrito Cumprimento do Dever Legal; 
 Exercício Regular de um Direito; 
 Consentimento do Ofendido. 

Excesso Punível 

Art. 23 – (...) 
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo 
excesso doloso ou culposo. 
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Estado de Necessidade 

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de 
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, 
direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 
§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar 
o perigo. 
§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá 
ser reduzida de um a dois terços. 

Legítima Defesa 

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-
se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou 
risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes. 

i. Atenção para o parágrafo único do art. 25, do CP, o qual foi inserido pelo Pacote 
Anticrime. Por ser uma novidade legislativa, a banca tende a formular uma questão 
nesse sentido!! 

Estrito Cumprimento do Dever Legal 

i. Art. 23, III, do CP; 

ii. O dever deve estar previsto na LEI. 

Exercício Regular de um Direito 

i. Art. 23, III, do CP; 

ii. Quem age no legítimo exercício de um direito seu, não poderá estar cometendo 
crime, pois a ordem jurídica deve ser harmônica, de forma que uma conduta que é 
considerada um direito da pessoa, não pode ser considerada crime, por questões 
lógicas. 

Consentimento do Ofendido 

i. Não está previsto expressamente no CP; É causa supralegal de exclusão da ilicitude; 

ii. Requisitos: 

 Consentimento válido; 
 Bem jurídico próprio e disponível; 
 Consentimento prévio ou concomitante à conduta. 
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Crimes Contra a Pessoa 

Homicídio  

i. O Homicídio está previsto no artigo 121 do CP e pode ocorrer nas seguintes 
modalidades:  

 Homicídio Simples (caput): Não é hediondo, salvo se cometido por grupo de 
extermínio, ainda que praticado por um só agente; 

 Homicídio privilegiado (§1°): Hipótese de diminuição de pena; 
 Homicídio qualificado (§2°): É crime hediondo; 
 Homicídio culposo (§3°); 
 Homicídio culposo majorado (§4°, primeira parte);  
 Homicídio doloso majorado (§4°, segunda parte e §§ 6º e 7º); 

ii. O Homicídio pode ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, desde que a 
qualificadora de ordem objetivo, ou seja, referente ao meio praticado. Não será 
hediondo! 

iii. Atenção para a espécie de homicídio qualificado conhecido como Feminicídio: 

Feminicídio  
Art. 121, §2º, VI, do CP - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino 
 

iv. Destaque também para o delito de homicídio qualificado em razão da vítima ser 
agente de segurança pública ou das forças armadas: 

Art. 121, §2º, VII, do CP – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da 
Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de 
Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu 
cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa 
condição: 

v. Nos casos dessas duas qualificadoras acima, a pena será de reclusão, de doze a 
trinta anos. 
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Infanticídio  

Infanticídio 
Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto 
ou logo após: 
Pena - detenção, de dois a seis anos. 

i. É crime próprio, ou seja, o sujeito ativo é apenas mãe da criança. No entanto, é 
possível que um terceiro responda pelo crime, caso seja partícipe ou coautor, desde 
que saiba da condição da autora, qual seja, ser mãe da vítima. 

Aborto 

iv. O crime de aborto está previsto nos artigos 124 a 127 do Código Penal. Pode ser 
praticado nas seguintes modalidades: 

 Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento (art. 124); 
 Aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante (art. 125); 
 Aborto praticado com o consentimento da gestante (art. 126); 
 Majorantes no crime de aborto (art. 127). 

v. Caso a gestante consinta que um terceiro lhe provoque o aborto, responderá pelo 
crime do artigo 124, já o terceiro responderá pelo crime do artigo 126. É uma 
exceção da teoria monista prevista no artigo 29 do CP. 

vi. Já o artigo 128 dispõe que o aborto praticado por médico não é crime se não houver 
outro meio de salvar a gestante ou a gravidez for resultante de estupro. 

Lesão Corporal 

i. O crime de Lesão Corporal está previsto no artigo 129 do CP, sendo dividido em 
lesões leves, graves e gravíssimas (essa última classificação é dada pela Doutrina). 

ii. Atenção: na lesão corporal seguida de morte não há o dolo de causar a morte da 
vítima, mas tão somente de lesionar. O resultado morte se dá por culpa. É um crime 
preterdoloso. Não é julgado pelo Tribunal do Júri: 

Art. 129 (...) 
§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o 
resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo: 
Pena – reclusão, de quatro a doze anos. 
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iii. Atenção para os parágrafos que tratam que tratem da violência contra a mulher 
(qualificadora) e contra agentes da segurança pública (causa de aumento de pena): 

Violência Doméstica 
Art. 129 (...) 
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o 
agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 
da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de 
Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu 
cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa 
condição, a pena é aumentada de um a dois terços. 

 

 

 

 

Crimes Contra o Patrimônio 

Disposições Gerais 

i. Escusas absolutórias: 
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Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, 

em prejuízo: 

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; 
II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil 
ou natural. 

ii. Exceções: 

Art. 182 - Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste 

título é cometido em prejuízo:  

I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado; 

II - de irmão, legítimo ou ilegítimo; 

III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. 

 

Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores: 

I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de 

grave ameaça ou violência à pessoa; 

II - ao estranho que participa do crime. 

III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos. 

 

Furto 

i. O crime de Furto está previsto no artigo 155 do Código Penal: 

Furto 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso 

noturno. 

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode 

substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou 

aplicar somente a pena de multa. 

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor 

econômico. 
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Furto qualificado 

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: 

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; 

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; 

III - com emprego de chave falsa; 

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. 

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego 

de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. 

§ 5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo 

automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.  

§ 6º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente 

domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da 

subtração. 

ii. No furto a vítima não entrega o bem ao criminoso, mesmo na hipótese de fraude 
(Furto Qualificado – art. 155, §4º, II). Há a subtração da coisa. 

iii. Furto Privilegiado (art. 155, §2º): Réu primário, bons antecedentes e pequeno valor 
da coisa furtada. O juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la 
de 1 a 2/3 ou aplicar somente a de multa. Essa diminuição é direito subjetivo do réu. 

iv. Atenção para a qualificadora da subtração de substância explosiva (art. 155, §7º, do 
CP): 

Art, 155 – (...) 

§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de 

substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem 

sua fabricação, montagem ou emprego. 

Roubo 

Roubo 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça 

ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência: 
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Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega 

violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime 

ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. 

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:  

I – (revogado);  

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal 

circunstância. 

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro 

Estado ou para o exterior;  

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.  

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou 

isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.  

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;  

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):  

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;  

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo 

ou de artefato análogo que cause perigo comum.  

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de 

uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.  

§ 3º Se da violência resulta: 

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;  

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.  

i. A violência no crime de Roubo pode ser Própria ou Imprópria: 

• Violência PRÓPRIA: empregada para subtrair a coisa; 

• Violência IMPRÓPRIA: é empregada após a subtração da coisa, a fim de garantir a 
impunidade ou assegurar o proveito do crime. 
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ii. A Lei 13.564/18 excluiu a majorante por uso de arma branca, a qual passou a se 
enquadrar como roubo simples. No entanto, com a Lei 13.964/2019 (Pacote 
Anticrime), o uso de arma branca voltou a ser uma causa de aumento de pena (+ 1/3 
até ½) do crime de Roubo (§2º, VII, do artigo 157). 

iii. O uso de arma de brinquedo não gera a aplicação da causa de aumento de pena. 

iv. Atenção para as majorantes da subtração de substância explosiva e uso de explosivo 
para subtração (art. 157, §2º, VI, e §2º-A, II, do CP). 

v. Por fim, fique ligado com a Súmula 582 do STJ: 

Súmula 582, do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem 
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em 
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo 
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 

vi. Latrocínio: Roubo qualificado pelo resultado morte. Consuma-se com a morte da 
vítima, independentemente da subtração ou não do bem. 

Apropriação Indébita 

Apropriação indébita 

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Aumento de pena 

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: 

I - em depósito necessário; 

II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro 

ou depositário judicial; 

III - em razão de ofício, emprego ou profissão. 

i. No crime de Apropriação Indébita o agente tem a posse ou detenção do bem, no 
entanto, não o devolve. 

ii. A detenção do bem decorre de uma relação de confiança entre o dono e o detentor. 
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Estelionato 

i. Diferentemente do crime de furto, no estelionato o agente se utiliza da fraude para 
induzir a vítima a erro e lhe entregar o bem: 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro 

meio fraudulento. 

Crimes Contra a Fé Pública 

Nota Falsa 

Moeda Falsa 

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de 

curso legal no país ou no estrangeiro: 

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa. 

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou 

exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação 

moeda falsa. 

§ 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a 

restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis 

meses a dois anos, e multa. 

i. Em regra, o crime de Moeda Falsa é de competência da Justiça Federal. No 
entanto, se a falsificação é grosseira, fica configurado, em tese, o crime de 
Estelionato (art. 171, do CP), passando a ser de competência da Justiça Estadual, 
conforme Súmula 73, do STJ. 
 
 
 
 

Falsificação de documento público 

Falsificação de documento público 

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento 

público verdadeiro: 
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Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

aumenta-se a pena de sexta parte. 

§ 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de 

entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de 

sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. 

Falsificação de documento público 

Falsificação de documento particular  

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento 

particular verdadeiro: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

Falsificação de cartão  

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o 

cartão de crédito ou débito. 

Falsidade Ideológica 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 

um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento 

é particular. 

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-

se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte. 

Uso de Documento Falso 

Uso de documento falso 

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem 

os arts. 297 a 302:  
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Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 

Falsa Identidade 

Falsa identidade 

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em 

proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento 

de crime mais grave. 

i. Atenção para a Súmula nº 522, do STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade 
perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. 

 

Crimes Contra a Administração Pública 

Peculato 

i. Previsto no artigo 312 do CP. 

ii. Modalidades: 

 Peculato-apropriação: o bem está na posse do funcionário público e o funcionário se 
apropria dele. 

 Peculato-desvio: o bem está na posse do funcionário público e o funcionário o desvia. 

 Peculato-furto: o bem não está na posse do funcionário, mas esse utiliza de sua 
condição funcional para facilitar a subtração. 

 Peculato-culposo: o funcionário dá causa a subtração do bem por terceiro por culpa. 
A reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se 
lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. 

 Peculato-estelionato: o funcionário apropria-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, 
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. 

 Peculato-eletrônico: Inserir, alterar ou excluir dados indevidamente em sistemas ou 
bancos de dados da Administração Pública, com a finalidade de obter vantagem 
indevida para si ou para ourem ou para causar dano. 
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Concussão 

 Art. 316, do CP - EXIGIR para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

Excesso de Exação 

 Art. 316, §1º, do CP - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe 
ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório 
ou gravoso, que a lei não autoriza. 

Corrupção passiva 

 Art. 317, do CP - SOLICITAR OU RECEBER, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

 Se o funcionário deixa de praticar o ato ou retarda ato de ofício, cedendo a pedido 
de outrem, o crime será o de Corrupção Passiva Privilegiada, previsto no artigo 317, 
§2º, do CP, o qual possui patamares mínimo e máximo de penas menores se 
comparado com o caput: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

Corrupção Ativa 

 Art. 333, do CP - OFERECER OU PROMETER vantagem indevida a funcionário 
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 

 É um crime praticado por particular contra a administração pública. 

 

 

Prevaricação 

 Art. 319, do CP - RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal. 
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Prevaricação Imprópria 

 Art. 319-A, do CP - Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir 
seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que 
permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 
Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão! 

  

Direito Processual Penal  

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Provas  46,46% 
Inquérito Policial 40,55% 

Prisão em flagrante 12,99% 
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Direito Processual Penal 
 

Inquérito Policial 

 

⇒ Conceito do IP: Procedimento administrativo, conduzido por uma autoridade policial, que 

visa apurar um delito e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar 

em juízo. 
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Formas de Instauração 
 

⇒ Notitia criminis: É o conhecimento do crime. 

⇒ As formas pelas quais o Inquérito Policial pode ser instaurado variam de acordo com a 

natureza da Ação Penal para a qual ele pretende angariar informações. 

⇒ Formas de instauração do IP: 

 Crimes de Ação Penal Pública Incondicionada:  

• De ofício pela autoridade policial. 
• Requisição do MP. 
• Requerimento do ofendido ou do seu representante legal - se houver recusa, o 

ofendido pode recorrer para chefe de polícia - Recurso inominado. 
• Auto de prisão em flagrante. 
• Delatio criminis - comunicação feita à autoridade policial por qualquer do povo. 
• Atenção! Com relação à instauração do IP por requisição do Juiz (prevista no art. 5º, 

II do CPP), a Doutrina já há muito tempo criticava tal possibilidade, entendendo ser 
afronta ao princípio da inércia e ao sistema acusatório. Hoje, com as alterações 
promovidas pela Lei 13.964/19, cremos que esta possibilidade se torna 
absolutamente inviável, tendo havido a revogação tácita de tal previsão.  Fique 
ligado! O STF suspendeu a eficácia do art. 3º-A do CPP (e outros), motivo pelo qual 
o dispositivo ainda não está vigorando.  
 

 Crimes de Ação Penal Pública Condicionada: 

• Depende de representação do ofendido ou do seu representante legal. 
• Requisição do MP, porém com representação da vítima. 
• Requisição do Ministro da Justiça. 
• Auto de prisão em flagrante. 
• Prazo de 06 meses! 
• A contar da ciência da autoria delitiva. 
• Sob pena de decadência. 

 

 Crimes de Ação Penal Privada 

• Depende de requerimento do ofendido ou do seu representante legal. 
• Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante), desde que a vítima manifeste seu 

interesse na instauração. 
• Sucessores (C.A.D.I.) 
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• Prazo de 06 meses! 
• A contar da ciência da autoria delitiva. 
• Sob pena de decadência 

 

 

 

 

⇒ ATENÇÃO! Se o inquérito policial visa investigar a pessoa que possui foro por 

prerrogativa de função (“foro privilegiado”), a autoridade policial dependerá de 

autorização do Tribunal para instaurar o IP. Qual Tribunal? O Tribunal que tem 

competência para processar e julgar o crime supostamente praticado pela pessoa 

detentora do foro por prerrogativa de função. 
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Diligências investigatórias 
 

⇒ Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 

 Se dirigir ao local do crime. 

 Apreender objetos que tiverem relação com o fato. 

 Colher todas as provas. 

 Ouvir o ofendido. 

 Ouvir o indiciado. 

 Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. 

 Determinar exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. 

 Ordenar a identificação e juntar aos autos sua folha de antecedentes. 

 Averiguar a vida pregressa do indiciado. 

 Colher informações sobre a existência de filhos. 
 

⇒ Reprodução simulada dos fatos: Para verificar a possibilidade de haver a infração ter sido 

praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução 

simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. 

Atenção! É uma faculdade! “poderá”. 

⇒ Em se tratando de determinados crimes, a autoridade policial ou o MP poderão requisitar, 

de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados ou 

informações cadastrais da vítima ou de suspeitos (art. 13-A) 

 Sequestro ou cárcere privado; 

 Redução à condição análoga à de escravo; 

 Tráfico de pessoas; 
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 Extorsão mediante restrição da liberdade (“sequestro relâmpago”); 

 Extorsão mediante sequestro; 

 Facilitação de envio de criança ou adolescente ao exterior (art. 239 do ECA). 

⇒ Em se tratando de um desses crimes o CPP expressamente autoriza a requisição direta 

pela autoridade policial (ou pelo MP) dessas informações, podendo a requisição ser 

dirigida a órgãos públicos ou privados (empresas de telefonia, etc.). 

 

⇒ Em relação ao Tráfico de Pessoas (art. 13-B) - MP e Delegado de Polícia podem requisitar 

às empresas de telefonia, através de autorização judicial, sinais que permitam localização 

da vítima ou suspeito. 

 Se o juiz não se manifestar em até 12h, MP ou Delegado poderão requisitar 

diretamente às empresas de telefonia. 
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 O IP deverá ser instaurado em até 72h após a ocorrência. 
 

 

⇒ O Juiz pode usar as provas obtidas no Inquérito para fundamentar sua decisão. O que o 

Juiz NÃO PODE é fundamentar sua decisão somente com elementos obtidos durante o 

inquérito. 
 

Requerimento de diligências pelo indiciado e pelo ofendido 

⇒ O ofendido ou seu representante legal podem requerer a realização de quaisquer 

diligências (inclusive o indiciado também pode), mas ficará a critério da Autoridade 

Policial deferi-las ou não. 

⇒ Com relação ao exame de corpo de delito, este é obrigatório quando estivermos diante 

de crimes que deixam vestígios (homicídio, estupro, etc.), não podendo o Delegado 

deixar de determinar esta diligência. 

 

Inquérito contra agentes de segurança pública 
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⇒ A Lei 13.964/19 (chamado “pacote anticrime”) introduziu o art. 14-A e seus §§ ao CPP, 

estabelecendo algumas regras quando se tratar de inquérito policial (ou outro 

procedimento investigatório criminal) instaurado para apurar conduta em tese praticada 

por agente de segurança pública no exercício da função. 

⇒ O regramento trazido se aplica apenas quando se tratar de inquérito para apurar 

possível infração penal relativa ao uso da força letal por determinados agentes públicos 

no exercício da função. São eles: 

 Integrantes da polícia federal 

 Integrantes da Polícia rodoviária federal 

 Integrantes da Polícia ferroviária federal 

 Integrantes das Polícias civis 

 Integrantes das Polícias militares e corpos de bombeiros militares 

 Integrantes das Polícias penais – agentes penitenciários (em âmbito federal, 

estadual e distrital) 

Nos termos do §6º do referido art. 14-A, tais disposições se aplicam também aos 

militares das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), desde que os fatos 

investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

Forma de tramitação 

 

⇒ A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido 

pelo interesse da sociedade. 

⇒ Súmula vinculante nº 14 - “É direito do defensor, no interesse do representado, ter 

acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento 

investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito 

ao exercício do direito de defesa”. 

⇒ Sendo assim, o IP não é sigiloso em relação ao advogado do indiciado. 
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Indiciamento 

⇒ O indiciamento é o ato por meio do qual a autoridade policial, de forma fundamentada, 

“direciona” a investigação, ou seja, a autoridade policial centraliza as investigações em 

apenas um ou alguns dos suspeitos, indicando-os como os prováveis autores da infração 

penal. 

⇒ O indiciamento não desconstitui o caráter sigiloso do Inquérito Policial. 

⇒ O ato de indiciamento é PRIVATIVO da autoridade policial. 
 

Prazo para conclusão do IP 
 

⇒ Justiça Estadual: 

 INDICIADO PRESO: 10 dias: Contados do dia da prisão em flagrante 

e, se preventiva, do dia em que foi executada. 

 INDICIADO SOLTO: 30 dias. 

⇒ Justiça Federal:  

 INDICIADO PRESO: 15 dias prorrogáveis por mais 15. 

 INDICIADO SOLTO: 30 dias. 

⇒ Lei de Drogas: 

 INDICIADO PRESO: 30 dias, pode ser duplicado. 

 INDICIADO SOLTO: 90 dias, pode ser duplicado. 
 

Arquivamento do IP 
 

ATENÇÃO! A Lei 13.964/19 (chamado “pacote anticrime”) modificou diversos pontos do 
processo penal, dentre eles o procedimento para arquivamento do inquérito policial. O 
STF SUSPENDEU temporariamente a nova redação do art. 28 do CPP, até o julgamento 
definitivo da ADI 6298. Sendo assim, tal regramento não está em vigor, motivo pelo qual 
colocaremos o regramento anterior aqui. 
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⇒ Caso o MP entenda que não é o caso de oferecer denúncia, irá requerer arquivamento 

do IP ao juiz. 

⇒ Caso o Juiz discorde, remeterá os autos do IP ao PGJ que decidirá se mantém ou não 

aposição de arquivamento (art. 28, CPP). 

⇒ O Juiz está obrigado a acatar a decisão do PGJ (Chefe do MP). 

⇒ Arquivamento Implícito 

 Objetivo: Quando o MP oferecer denúncia apenas em relação a alguns fatos 

investigados, silenciando quanto a outros.  

 Subjetivo: Quando o MP oferecer denúncia apenas em relação a alguns investigados, 

silenciando quanto a outros.  

 Não é aceito pelo STF! Eis que MP tem que se manifestar acerca do pedido de 

arquivamento. 

 
 

⇒ Coisa julgada do arquivamento 
 

 Coisa Julgada Formal - O IP pode ser reaberto se surgirem provas novas.  

 Coisa Julgada Material - É verificada nas situações nas quais não será possível retomar 

as investigações. Impede a rediscussão do caso penal nas seguintes situações: 

o Atipicidade do fato: Conduta irrelevante para Direito Penal. (STJ e STF) 

o Excludente da ilicitude: O STJ entende dessa forma. Já o STF, não!!! A excludente de 

ilicitude não faz coisa julgada material para STF.  

o Extinção da punibilidade: Art. 107 do CP. Mas se houve Certidão de óbito falsa, é 

possível reabrir as investigações!!!(STJ e STF) 
 

Provas  
 

⇒ O exame de corpo de delito é a perícia cuja finalidade é comprovar a materialidade das 

infrações que deixam vestígios. 
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 Art. 158 do CPP: Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de 

corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 

⇒ Crime Transeunte e não-transeunte 

 Crime Transeunte: É aquele que não deixa vestígios 

 Crime Não-transeunte: É aquele que deixa vestígios. 

⇒ Exame de Corpo de Delito Direito e Indireto 

 Direto: Realizado pelo perito diretamente sobre o vestígio deixado. 

 Indireto: O perito realiza o exame com base em informações verossímeis fornecidas a 

ele. 

⇒ Prioridade para realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que 

envolva: 
 

 Violência doméstica e familiar contra a mulher; 

 Violência contra criança adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. 

⇒ Realização do Exame de Corpo de Delito 

 Um perito oficial; 

 Dois peritos não oficiais, os quais devem ser: 

• Pessoas idôneas; 

• Portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica; 

• Deverão prestar compromisso de bem e fielmente prestar o serviço. 

⇒ Perícia Complexa 

 Abrange mais de uma área de conhecimento; 

 Juiz pode designar MAIS de um perito oficial; 

 A parte também poderá indicar mais de um assistente técnico. 

⇒ Dos Assistentes Técnicos 

 São profissionais indicados pelas partes e não estão sujeitos a impedimento ou 

suspeição. 

 Possuem conhecimento técnico, a fim de auxiliar as partes na fase de produção 

pericial. 
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 Atuará somente após admissão do juiz e, após, a conclusão do ludo dos peritos 

oficiais. 

⇒ Prazo do laudo pericial – Prazo máximo de 10 dias, podendo ser prorrogado. 

⇒ Autópsia 

 Pelo menos seis horas após o óbito; 

 Salvo se pelos sinais da morte os peritos entenderem que pode ser feita antes; 

 Morte violenta, basta o exame externo do cadáver; 

 Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem 

como as lesões externas e vestígios deixados no local; 

 Se necessário, os peritos juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas 

ou desenhos; 

 Os objetos encontrados serão arrecadados e autenticados. 
 

⇒ Destruição de coisas ou rompimento de obstáculo 

 Os peritos deverão: 

• Descrever os vestígios, 

• Indicar os instrumentos dos crimes, 

• Avaliar as coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime. 
 

⇒ Do incêndio 

 Deve ser verificada: 

• A causa e o lugar em que houver começado; 

• O perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio; 

• A extensão do dano e o seu valor; 

• Demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato. 

 

 

⇒ Reconhecimento de Escritos 

 Devem ser observadas as seguintes regras: 
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• A pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, 

se for encontrada; 

• Para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa 

reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou 

sobre cuja autenticidade não houver dúvida; 

• A autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que 

existirem em arquivos os estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a 

diligência, se daí não puderem ser retirados; 

• A autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver 

ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por 

precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a 

escrever. 

• O acusado não está obrigado a fornecer os padrões gráficos para a realização do 

exame, pois ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si próprio. 

⇒ Lesões Corporais 

 Caso o primeiro exame tenha sido incompleto, novo exame será realizado; 

 O exame complementar pode ser determinado de ofício (sem requerimento de 

ninguém) ou a requerimento do MP, do ofendido, do acusado ou de seu defensor. 

• Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo 

ou em parte. 

⇒ Cadeia de Custódia (NOVIDADE) 

 Conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história 

cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua 

posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. ( art. 158-A). 

• Novidade incluída pela Lei 13.964/19(pacote anticrime). 

 Etapas da Cadeia de Custódia 

• A cadeia de custódia possui 10 etapas (art. 158-B): 
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Prisão em flagrante 

⇒ Tem como fundamento a prática de um fato com aparência de fato típico. 

⇒ Possui natureza administrativa. 

⇒ Sujeito ativo 

 Qualquer do povo (facultativamente). 

 A autoridade policial e seus agentes (obrigatoriamente). 

⇒ Modalidades 

 Flagrante próprio - Será considerado flagrante próprio, ou propriamente dito, a situação 

do indivíduo que está cometendo o fato criminoso ou que acaba de cometer este fato. 

Também chamado de flagrante real, verdadeiro ou propriamente dito. 

 Flagrante impróprio - É perseguido e capturado logo após a prática da infração. Também 

chamado de imperfeito, irreal ou “quase flagrante”. 

 Flagrante presumido - É encontrado, logo, depois, com armas, objetos ou papéis que 

façam presumir ser o infrator. Também chamado de flagrante ficto ou assimilado. 

 Flagrante Esperado - Espera-se a situação flagrancial. 

 Flagrante Postergado - Retarda a operação para identificar maior número de criminosos. 

 Flagrante Forjado - É aquele armado para incriminar um inocente. É ilegal. 
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Lavratura do Auto de Prisão em Flagrante- APF 

 
 

⇒ Apresentado o preso, a autoridade policial deverá: 

 Ouvir o condutor, colher sua assinatura e entregar recibo. 

 Ouvir testemunha. 

 Interrogar o acusado. 

⇒ A falta de testemunha do delito não impedirá o APF. 

 Nesse caso, deverão assinar duas testemunhas que tenham testemunhado a 

apresentação do preso à autoridade. 

⇒ Pertinência temática do art. 305 CPP: Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, 

qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o 

compromisso legal. 

⇒ Comunicação da lavratura do IP imediata 

 Juiz; 

 Ministério Público; 

 Família do preso ou pessoa indicada por ele. 

⇒ Remessa do APF em 24h 
 Juiz; 

 Defensoria Pública (caso o preso não indique advogado). 

⇒ O Juiz, ao receber o APF, poderá: 

 Relaxar prisão ilegal. 

 Converter prisão em flagrante em preventiva. 

 Conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 
Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!  

Lgeislação Especial 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Lei nº 10.826/2003 25,00% 
Lei nº 11.343/2006  23,26% 
Lei nº 9.455/1997 18,02% 
Lei nº 8.069/1990 16,86% 
Lei nº 9.605/1998 10,47% 

Lei nº 10.357/2001  2,33% 
Lei nº 7.102/1983 1,74% 

Lei nº 13.445/2017 1,16% 
Lei nº 10.446/2002 1,16% 

Lei nº 4.898/1965 (atual 13.869/2019) 0,00% 
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Lei nº 11.343/2006  

 Conceitos iniciais 

 A Lei de Drogas traz tipos penais em branco, pois a definição das substâncias ilícitas 

é dada por lei específica ou por ato do Poder Executivo. Atualmente a lista é trazida 

pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 da Anvisa. 

 

Art. 28 

 Art. 28. Adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal. Penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação 

de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou 

curso educativo. As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão 

aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses (em caso de reincidência, prazo máximo 

de 10 meses). Prescrevem em 2 anos (NÃO FOI alterado o prazo prescricional pela 

mudança no CP)! 

 BIZU: o STF considerou que houve despenalização do crime de porte para uso, mas 

não houve descriminalização (HC 275.126/SP)! 

 

Art. 33 

 Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor 
à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Pena: 05 a 
15 anos, pagamento de 500 a 1.500 dias- multa. 



 

214 
 

 § 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Detenção, de 1 (um) a 
3 (três) anos, e multa de 100 a 300 dias-multa. 

 § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 
relacionamento, para juntos a consumirem. Detenção, de 6 meses a 1 ano, e pagamento 
de 700 a 1.500 dias- multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. 

 § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser 
reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 
criminosa.  

 TRÁFICO PRIVILEGIADO não é equiparado a hediondo! 
 

Causas de Aumento 

 Art. 40: As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de UM SEXTO A 
DOIS TERÇOS, se: 
 Transnacionalidade do delito; 

 Prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, 
poder familiar, guarda ou vigilância; 

 Cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de 
ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, 
recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de 
recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de 
serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de 
unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; 

 Transporte público: o STF e o STJ entendem que apenas se ficar demonstrada a 
comercialização efetiva da droga em seu interior incidirá a causa de aumento. 

 Crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de 
fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva; 

 O tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - Súmula 
587-STJ: Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 
11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da 
federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o 
tráfico interestadual. 

 Envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer 
motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação; 

 O agente financiar ou custear a prática do crime. 
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Destruição das Drogas 

 Destruição de plantação: serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na 

forma do art. 50-A (art. 32). 

 

 

 

 

 Destruição das drogas: 

DESTRUIÇÃO DA DROGA 

Com prisão em flagrante Sem prisão em flagrante 
O Delegado faz a destruição somente 

após o juiz determinar. 
O Delegado faz a destruição de ofício, ou 

seja, sem determinação do juiz. 
A destruição é feita no prazo máximo de 
15 dias contado da determinação do juiz. 

A destruição é feita no prazo máximo de 
30 dias contado da data da apreensão. 
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217 
 

 
Associação Criminosa X Associação para o Tráfico 
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Lei nº 13.869/2019  

 Observação: 

Pessoal, a Lei nº 13.869/2019 (Antiga Lei 4.898/1965) não possui nenhuma questão da Banca 
Cebraspe até o momento, tendo em vista ser uma novidade legislativa. Dessa forma, 
recomendo fortemente que você faça diversas leituras do dispositivo legal, já que as 
questões, em sua maioria, serão formuladas com base na literalidade da lei.  

Ah, para dar aquela forcinha, vale muito a pena dar uma olhada no mapa mental de Abuso 
de Autoridade constante na sua área do aluno.   

 Disposições Gerais 

Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, 
servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do 
poder que lhe tenha sido atribuído. 

§ 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando 
praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si 
mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. 

§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura 
abuso de autoridade. 

 

 Lembre-se de que só há crime de abuso de autoridade quando o agente tem a 
finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por 
mero capricho ou satisfação pessoal. 
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 Quem é considerado agente público?  

 

 Vale a pena decorar!!! Reputa-se agente público, para os efeitos da Lei do Abuso de 
Autoridade, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade da administração 
pública. 

 Ação Penal 

Art. 3º Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada.  

§ 1º Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, 
cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, 
intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, 
a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.  
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§ 2º A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado da data 
em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. 

 Dos Efeitos da Condenação 

Art. 4º São efeitos da condenação:  

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a 
requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos 
causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;  

II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 
(um) a 5 (cinco) anos;  

III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública. 

Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são 
condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são 
automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. 

 

 Das Penas Restritivas de Direitos  

Art. 5º As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas 
nesta Lei são: 

I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;  

II - suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6 
(seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;  

III - (VETADO). 

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou 
cumulativamente. 
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 Das Sanções Penais de Natureza Civil e Administrativa  

Art. 6º As penas previstas nesta Lei serão aplicadas independentemente das sanções de 
natureza civil ou administrativa cabíveis.  

Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta Lei que descreverem falta funcional 
serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. 

 As possibilidades de aplicação de sanções no ordenamento jurídico brasileiro passam 
pelas sanções de natureza: 

a) Penal: aplicada em razão dos crimes;  
b) Civil: indenização quando há prejuízo; e  
c) Administrativa: multas e restrições de direitos.  

Art. 7º As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se 
podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões 
tenham sido decididas no juízo criminal.  

 O art. 7º traz uma exceção a essa independência das instâncias de responsabilização. A 
esfera criminal tem uma espécie de “super poder”, pois quando ela decide sobre a 
existência do fato e sobre a sua autoria, as outras esferas devem seguir esse 
entendimento. 

 Art. 8º Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar, a 
sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em 
legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

 

 Dos Crimes e Das Penas  

Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as 
hipóteses legais: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo 
razoável, deixar de:  

I - relaxar a prisão manifestamente ilegal;  

II - substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade 
provisória, quando manifestamente cabível; 
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III - deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. 

 

Lei nº 9.455/1997  

 Conceitos iniciais 

 

 O que é considerado tortura? 

 Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave 

ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: 

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 

terceira pessoa (TORTURA PROVA); 

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa (TORTURA CRIME); 
 

c) em razão de discriminação racial ou religiosa (TORTURA DISCRIMINAÇÃO ou 
PRECONCEITO); 

 

 Também constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, poder ou 

autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico 

ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo 

(TORTURA CASTIGO ou PUNIÇÃO). 

 Também incorre no crime de tortura quem submete pessoa presa ou sujeita a 

medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de 
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ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal (TORTURA DO PRESO OU 

DE PESSOA SUJEITA A MEDIDA DE SEGURANÇA). 

 Tortura Omissão ou Tortura Imprópria 

 Aquele que se omite em face das condutas caracterizadas como tortura quando tinha o 

dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos 

(TORTURA OMISSÃO ou IMPRÓPRIA ou ANÔMALA ou ATÍPICA). 

 Tortura Qualificada 

 Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 

quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. 

 A lesão corporal leve não é qualificadora do crime de tortura. A TORTURA 

QUALIFICADA somente ocorre quando houver como resultado lesão corporal grave 

ou gravíssima ou, ainda, o resultado morte. 

 Modalidades de Tortura  

 
 A condenação acarretará a PERDA do cargo, função ou emprego público e a 

interdição para seu exercício pelo DOBRO do prazo da pena aplicada. 

 A tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

 ATENÇÃO! O crime de tortura não é imprescritível! 

 Cabe liberdade provisória sem fiança! Para a posição majoritária, não cabe indulto 

por estar contida na vedação da graça (indulto individual). 
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 O STF julgou o regime inicial fechado da Lei 8.072/90 como inconstitucional (fere o 

princípio da individualização da pena). 

 O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em 

território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local 

sob jurisdição brasileira. 

 Causas de Aumento no Crime de Tortura  

 

Lei nº 10.826/2003 

 Conceitos iniciais 

 A Lei nº 10.826/03 dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 

munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras 

providências.  

 Requisitos para adquirir uma arma de fogo de uso permitido 
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 Crimes previstos na Lei nº 10.826/2003 

 Objeto jurídico imediato é a segurança coletiva (incolumidade pública). Os bens 

jurídicos mediatos são: a incolumidade pessoal, a segurança individual, patrimônio, 

liberdade e outros direitos fundamentais. 

 Trata-se de norma penal em branco HETEROGÊNEA, em sentido estrito ou própria, 

pois sua complementação está prevista em decreto (Decreto Federal 9.847/2019). 

 São crimes de perigo abstrato (pacífico no STF e STJ). Ou seja, a ofensividade da 

conduta é presumida na lei, bastando à acusação provar a realização da conduta. 

 Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) 

 Art. 12: Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso 

permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua 

residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o 

titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena – detenção, de 1 a 3 

anos, e multa.  

 NÃO constitui crime caso o registro esteja apenas vencido (STJ)! 

 Omissão de Cautela (art. 13) 

 Art. 13: Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 

(dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo 

que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena – detenção, de 1 (um) a 

2 (dois) anos, e multa 

 Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de 

segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de 

comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de 

fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) 

horas depois de ocorrido o fato. 
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 Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14) 

 Art. 14: Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, 

ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda 

ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena – reclusão, de 2 (dois) 

a 4 (quatro) anos, e multa.  

 CONFIGURA o crime mesmo se a arma estiver desmuniciada (STJ)! 

 Disparo de Arma de Fogo (art. 15) 

 Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas 

adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha 

como finalidade a prática de outro crime. Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) 

anos, e multa. 

 

 Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16) 

 Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, 

ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua 

guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso RESTRITO, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena – 

reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

 Nas mesmas penas incorre quem: 

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação 
de arma de fogo ou artefato; 

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la 
equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de 
dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou 
juiz; 

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar; 
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IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com 
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, 
suprimido ou adulterado; 

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, 
acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e 

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de 
qualquer forma, munição ou explosivo. 

 

 Comércio Ilegal de Arma de Fogo (art. 17) 

 Art. 17: Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, 

desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma 

utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 

arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão, de 6 a 12 anos, e multa.  

 Mesmo se for comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. 

 Tráfico Internacional de Arma de Fogo (art. 18) 

 Art. 18: Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a 

qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade 

competente. Pena - reclusão, de 8 a 16 anos, e multa. Incorre na mesma pena quem 

vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, 

sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando 

presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. 

 

 Pacote Anticrime 

 Atenção! A partir da Lei n. 13.964/19, os seguintes crimes passaram ser considerados 
hediondos: 

- Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido; 

- Crime de comércio ilegal de armas de fogo; 

- Crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. 
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 Por essa razão os estes crimes passaram a ser considerados inafiançáveis! 

Lei nº 8.069/1990  

 Criança X Adolescente 

 

 

 Considerações Importantes 
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 Das Medidas Sócio-Educativas 

 

Crimes 

 Os crimes dos art. 228 e 229 são os únicos que trazem hipóteses de crimes culposos. 

 Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou 

a constrangimento (Art. 232). Pena - detenção de seis meses a dois anos.  

 Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de 

lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto (art. 237). Pena - reclusão 

de dois a seis anos, e multa. 

 Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou 

recompensa (art. 238). Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa. Incide nas mesmas 

penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. 

 Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente 

para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro 

(art. 239). Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa. Se há emprego de violência, 

grave ameaça ou fraude, reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena 

correspondente à violência. 
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 Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de 

sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: art. 240). Pena 

reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

 Importante!!! Fotografar cena e armazenar fotografia de criança ou adolescente em poses 

nitidamente sensuais, com enfoque em seus órgãos genitais, ainda que cobertos por 

peças de roupas, e incontroversa finalidade sexual e libidinosa, adequam-se, 

respectivamente, aos tipos do art. 240 e 241-B do ECA. STJ. 6ª Turma. REsp 1.543.267-

SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 3/12/2015 (Info 577). 

  Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo 

explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (art. 241). Pena reclusão, de 

4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer 

meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou 

outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança 

ou adolescente (art. 214-A). Pena reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

 Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de 

registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente (art. 241-B). Pena reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. A pena é 

diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material. 

 Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou 

adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente [artigos 241, 241-A e 

241-B da Lei 8.069/1990] quando praticados por meio da rede mundial de 

computadores. STF. Plenário. RE 628624/MG (repercussão geral) (Info 805). 

 Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou 

pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo 

ou qualquer outra forma de representação visual (art. 241-C). Pena reclusão, de 1 (um) a 

3 (três) anos, e multa. 
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 Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, 

com o fim de com ela praticar ato libidinoso (art. 241-D). Pena reclusão, de 1 (um) a 3 

(três) anos, e multa. 

 Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou 

adolescente arma, munição ou explosivo (art. 242). Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 

anos. Esse crime permanece vigente no caso das armas brancas. Quanto ao restante, foi 

revogado pelo artigo 16, parágrafo único, V, do Estatuto do Desarmamento. 

 Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer 

forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos 

cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica (art. 243). Pena - 

detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. 

Se essa substância que causa dependência for droga, constante da Portaria 344/98 

SVS/MS, haverá crime previsto na Lei 11.343/06. 

 Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou 

adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido 

potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização 

indevida (art. 244). Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa. 

 O art. 218-B do Código Penal, instituído pela Lei 12.015/2009, revogou tacitamente o 

crime anteriormente definido no art. 244-A da Lei 8.069/1990. 

 Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando 

infração penal ou induzindo-o a praticá-la (art. 244-B). Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos. As penas previstas são aumentadas de um terço no caso de a infração 

cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei nº 8.072/1990. 

 Súmula 500-STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da 

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal 

 Observe o tema recentemente adicionado ao ECA: a Infiltração de Agentes de Polícia 

para a Investigação de Crimes contra a Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente 

(arts. 190-A a 190-E). Leia os dispositivos!!! 
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 Observe também a alteração trazida pela Lei 13.869/19: quem mantém, na mesma cela, 

criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, 

está sujeito a pena de 1 a 4 anos de detenção e multa (art. 21, parágrafo único). 
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FÍSICA 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 
Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão! 

  

Física 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Eletrodinâmica 41,40% 
Óptica 38,70% 

Ondulatória 11,62% 
Eletrostática 8,28% 
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Eletrodinâmica 

Corrente Elétrica  

 A corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa a seção reta de um 
condutor em certo intervalo de tempo, trata-se do conceito de fluxo de carga em um 
condutor. 

 A corrente elétrica média será dada por: 

 
 A unidade de corrente elétrica é o ampère (A). 

 Existem dois sentidos para o fluxo de cargas; um, real; outro, convencional. O sentido 
real e o convencional podem ser observados na figura abaixo: 

 

Resistores e as Leis de Ohm 

 A função do resistor é dificultar a corrente elétrica de passar por ele, essa dificuldade 
que ele apresenta leva o nome de resistência elétrica ou impedância. 

 Nos circuitos elétricos eles são representados de acordo com as figuras abaixo: 
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 Os resistores podem ter sua resistência variável, e são chamados de reostatos. A 
representação de um reostato é dada abaixo: 

 
 

 

1ª Lei de Ohm 

 A lei diz o seguinte: “Em um resistor ôhmico a razão entre a ddp (diferença de 
potencial) e a corrente elétrica que o circula é constante”. 

 
 A unidade de resistência elétrica, no SI, é o V/A (volt por ampère), essa unidade 

recebeu um nome especial e é chamada de Ôhm (Ω). 

2ª Lei de Ohm 

 
 A segunda lei de Ôhm estabelece uma relação entre as características geométricas e 

do material de que é feito o resistor e o valor de resistência elétrica. Essa lei pode ser 
expressa por: 

 
 
 Onde: 

 p é a resistividade do material, característica que depende de que material é 
feito o resistor. A sua unidade no SI é o Ω.m. 
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 L é o comprimento do resistor. 

 A é a área da seção transversal do resistor. 

 

Associação de Resistores em Série 

v. No Os resistores estão associados em série quando eles estão submetidos a mesma 
corrente elétrica. Abaixo você a mais clássica associação de resistores em série. 

 
 A soma das resistências associadas será igual à resistência equivalente. 

 
 A resistência equivalente na associação em série é sempre maior que cada umas das 

resistências associadas. 

 A resistência equivalente para n resistores iguais associados em série é dada por: 

 

 

Associação de Resistores em Paralelo 

 A associação em paralelo ocorre quando os resistores estão submetidos à mesma 
diferença de potencial (ddp). As correntes em cada resistor serão, a priori, diferentes 
e sua soma será igual à corrente no resistor equivalente. 
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 A soma das correntes divididas é igual à corrente que entra no circuito: 

 
 Assim, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das 

resistências associadas. 

 A resistência equivalente será sempre menor que as resistências associadas. 

 Para n resistores iguais associados em paralelo: 

 

Associação de Resistores Mista 

 A associação mista ocorre quando temos os dois tipos de associação em um mesmo 
sistema associativo. 

 A ideia aqui é fazer por partes, primeiro a associação em série e depois a associação 
em paralelo, depois resolver as duas associações. 

Lei de Joule 

 A potência elétrica dissipada por um resistor pode ser calculada através de: 
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 Esta última expressão traduz uma das formas da Lei de Joule, que dnada mais é do 
que a tradução matemática do efeito joule, “a potência elétrica dissipada num resistor 
ôhmico é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade de corrente”. Ainda 
podemos ter outra fórmula decorrente da fórmula acima, ou seja: 

 
 Para a Lei de Joule “a potência elétrica dissipada num resistor ôhmico é diretamente 

proporcional ao quadrado da ddp entre seus terminais”. 

Geradores 

 Dispositivo elétrico que mantém em um circuito uma d.d.p. necessária para que as 
cargas que constituem a corrente elétrica se movimentem.  

 
 É quem lança a energia no sistema através da corrente. 

 
 Quando o gerador possui resistência interna “r”, através desta, parte da energia que 

o próprio gerador fornece é dissipada por efeito Joule, provocando um aquecimento 
no mesmo. 

 Nem toda energia que ele produz através dos seus processos  internos de 
transformação de tipos energéticos é lançada ao sistema, uma parte é dissipada na 
forma de calor. 

 A equação do gerador é: 

 , que é o resultado de  
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Diagrama das Potências 

 
 Baseado no diagrama da potências, podemos afirmar que um Gerador real não 

consegue lançar tudo que produz atraves de seus processos internos de 
transformação de tipos de energia, logo, um gerador real possui um RENDIMENTO 
inferior a 100%, o que é o natural para qualquer máquina real. 

Rendimento (η) 

 

Receptores 

 Elemento de um circuito que transforma a energia elétrica em outra forma que não a 
térmica exclusivamente. 

 
 Por analogia com o que foi visto para o gerador, e sabendo que a tensão fornecida a 

um receptor é a total, e ela deve ser em parte destinada para a realização da função 
do receptor, mas também deve ser suficiente para suprir as perdas devido as 
resistências internas do receptor quando o mesmo está desempenhando suas 
funções, tem-se: 
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Capacitores 

 O capacitor é um dispositivo que tem por função precípua a acumulação de energia 
potencial elétrica para reposição durante o funcionamento do circuito. 

 A representação deles em circuito se faz na forma abaixo: 

 
 
 

 A capacitância do capacitor é uma característica que depende do material de que ele 
é feito, assim como da geometria dele. 

 As equações que regem a ddp, a corrente e a carga no capacitor durante o 
carregamento são as seguintes: 

 Ddp no capacitor em função do tempo: 

 
 Corrente elétrica em função do tempo: 

 
 Carga elétrica em função do tempo: 

 
 A carga final do capacitor, quando ele está considerado completamente carregado é 

dada por: 
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Óptica 

Fonte de Luz 

 Fonte de luz são quaisquer corpos dos quais se pode receber luz. É um conceito 
simples, mas que está cheio de ramificações por conta da classificação das fontes de 
luz.  

 

Classificação das Fontes de Luz 

 Quanto à procedência da luz 
 Fontes Primárias: 

• Fontes primárias de luz são corpos que possuem luz própria, emitindo-a 
por si só diretamente para o observador. São exemplos de fontes de luz 
primárias: o Sol, uma estrela qualquer, uma vela quando acesa, uma 
lâmpada quando acesa. 

 Fontes secundárias: 

• São corpos que nos enviam luz proveniente de outras fontes. O processo 
ocorre por difusão, a luz espalha-se por meio de reflexão, na maioria das 
vezes. São exemplos: o computador no qual você está lendo essa aula 
ou então o papel em que você imprimiu a aula, a Lua, as nuvens e 
qualquer outro corpo que receba luz de uma fonte e possa repassá-la por 
meio de difusão. 

 Quando à extensão 

 Fontes puntiformes: 

• São fontes nas quais não interessa, para os problemas, o tamanho da 
fonte, ela é considerada como um ponto. Esse conceito assemelha-se ao 
conceito de ponto material lá da mecânica. 

 Fontes extensas: 

• São fontes de dimensões não desprezíveis. Nessas, as dimensões são 
relevantes para a resolução de problemas. 
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Raio de Luz e Feixe de Luz 

 Raio de luz é uma linha orientada que tem origem na fonte de luz e é perpendicular às 
frentes de luz esféricas, no caso de uma fonte pontual. Os raios de luz indicam o 
sentido e a direção de propagação da luz. 

 
 O feixe de luz é formado pelo conjunto de raios de luz provenientes de uma mesma 

fonte. 

Princípio da independência dos raios de luz Feixe de luz 

 Os raios de luz são independentes, ou seja, a propagação de um pincel de luz não é 
perturbada pela propagação de outros no mesmo ambiente. 

 Quando um pincel de luz encontra outro, ocorre o cruzamento dos raios de luz e cada 
um mantém o seu movimento independentemente do outro. 

 

Princípio da Propagação Retilínea dos Raios de Luz 

 O princípio da propagação retilínea é importantíssimo e dá base para muita coisa na 
óptica geométrica. 

 “Em meios homogêneos e transparentes, a luz propaga-se em linha reta”. 

 Meio homogêneo é um meio que apresenta as mesmas propriedades em toda a sua 
extensão. 
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Reflexão 

 Conceitualmente, ocorre reflexão da luz quando a luz incide sobre uma superfície 
chamada de superfície refletora e volta a se propagar no mesmo meio do qual se 
originou. 

 
 Na figura acima você pode verificar alguns elementos presentes na reflexão da luz, 

quais sejam, 

 AB é o raio incidente 
 BC é o raio refletido 
 i é o ângulo de incidência 
 r é o ângulo de reflexão 
 N é a reta normal (perpendicular à superfície no ponto de incidência) 
 T é a reta tangente à superfície. 

Leis da Refração 

 1ª Lei da Reflexão: “O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares.” Ou 
seja, traduzindo a lei, ela quer dizer que o raio incidente, o raio refletido e a normal 
estão contidos no mesmo plano. 

 2ª Lei da Reflexão: “O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão”. 

Propriedade da Simetria 

 No espelho plano a imagem e o objeto são simétricos. 
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Espelhos Esféricos 

 Por definição, espelho esférico é qualquer calota esférica polida com alto poder 
refletor”. 

 
 O plano amarelo determina uma casca chamada de calota esférica, a qual pode ser 

uma superfície refletora côncava ou convexa. 

 Se a superfície refletora estiver voltada para dentro da esfera, então o espelho é 
chamado de espelho côncavo. 

 Por outro lado, se a superfície refletora for a da parte de fora da esfera, então o 
espelho é chamado de espelho convexo. 

 

Distância Focal 

 A distância focal é a distância entre o foco e o vértice do espelho. O que você deve 
ficar atento é para o fato de a distância focal ser positiva quando é real e negativa 
quando é virtual. 
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Refração da Luz 

 A refração da luz é um fenômeno por meio do qual a luz incide sobre uma superfície e 
após a refração passa a se propagar em um meio diferente. 

Índice de Refração 

 O índice de refração é um número que traduz a dificuldade que a luz tem de se 
propagar naquele meio. 

 Um índice de refração alto implica dizer que a velocidade da luz naquele meio é baixa, 
enquanto um reduzido índice de refração significa que a luz se propaga com alta 
velocidade naquele meio. 

 

 A fórmula do índice de refração absoluto de um meio é a seguinte: 

 

Leis da Refração 

 1ª Lei da Refração: “o raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão contidos 
no mesmo plano, ou seja, são coplanares”. 

 2ª Lei da Refração: 

a. Matematicamente, 
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Ondulatória 

Movimento Harmônico Simples - MHS 

 O MHS é um movimento periódico, oscilatório, cuja força resultante obedece à 
seguinte equação: 

 

Dinâmica do MHS 

 O período e a frequência de um movimento harmônico dependem apenas da 
constante de força e da massa oscilante. 

 
 Onde, “m” é a massa oscilante e “K” é a constante elástica da mola. 

Ondas Mecânicas e Ondas Eletromagnéticas 

 Onda mecânica é toda perturbação causada em um meio material por conta de uma 
propagação de energia, sem que as partículas do meio sejam transportadas. (som, 
ondas em cordas, ondas na água) 

 Onda eletromagnética é um conjunto de dois campos (um magnético, outro elétrico) 
que oscilam perpendicularmente um ao outro. (exemplos: luz, micro-ondas, ondas de 
rádio) 

Grandezas Associadas as Ondas 

 Amplitude 



 

247 
 

a. Amplitude é a ordenada máxima que um ponto do meio vibracional pode 
ocupar quando a onda se propaga nele. 

 
b. A amplitude de uma onda é a distância entre o eixo horizontal da corda em 

repouso (eixo tracejado) e uma crista ou vale. 

 
 

c.  A crista é o ponto máximo de oscilação de uma onda e o vale é o ponto 
mínimo de oscilação de um pondo da corda. 

d. A amplitude é dada em “m” no SI. 

 Período e frequência 

a. O período de uma onda é o intervalo de tempo que leva para um ponto da 
corda completar uma oscilação ou ciclo. 

 

 
b. Período é o tempo que leva para o ponto P subir até P1, voltar e descer até P2 

e finalmente concluir a oscilação voltando à posição originária. 

c. Esse tempo é chamado de período de oscilação. Se quisermos colocar uma 
fórmula para o seu cálculo, seria ela então: 
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d. O período é dado em segundos (s), no SI. 

e. A frequência de uma onda, por sua vez, é o número de vezes que um ciclo se 
repete em um intervalo de tempo. Se você perceber o conceito, é justamente o 
inverso do período. 

 
f. A unidade da frequência é o Hz (s-1). 

 Comprimento de onda 

a. Comprimento de onda é a distância entre dois pontos de mesma ordenada em 
fase. 

 

 

 

 

 

 

 
b. A distância correspondente ao comprimento de onda pode ser dada de três 

formas: 

• Distância entre duas cristas 

• Distância entre dois vales 

• Distância entre dois pontos fixos horizontais iguais aos pontos pretos 
acima. 
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Eletrostática 

Carga Elétrica e Força Elétrica 

 A carga elétrica é uma característica que todo corpo possui em relação à sua 
eletrização. 

 A carga elétrica de um corpo pode ser positiva, negativa ou nula, de acordo com a 
seguinte relação: 

 Quando um corpo possui mais prótons do que elétrons  carga elétrica 
positiva. 

 Quando um corpo possui mais elétrons do que prótons  carga elétrica 
negativa. 

 Quando um corpo possui o número de prótons igual ao número de elétrons  
carga elétrica nula. 

 
 
 
 Os valores das cargas do elétron e do próton são iguais em módulo e é chamada de 

carga elementar. 

 
 A diferença entre a carga de um próton e de um elétron está apenas no sinal, que é 

positivo e negativo, respectivamente. 

Interações Entre Cargas Elétricas 

 Existem dois tipos de interação: 

a. Atração: 

• A atração ocorre quando duas cargas de sinais opostos são postas 
próximas uma da outra. Aqui vale a máxima: “os opostos se atraem”. 

b. Repulsão: 
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• A repulsão ocorre entre duas cargas de mesmo sinal, sejam elas positivas 
ou negativas. 

 
 

Lei de Coulomb 

 A Lei de Coulomb traduz matematicamente de que depende o valor da força de 
atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. 

 A força eletrostática entre duas cargas elétricas puntiformes (de dimensões 
desprezíveis) é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas elétricas e 
inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. 
 
 
 
 
 

Potencial Elétrico 

 O potencial de qualquer coisa está associado à capacidade que um corpo tem de 
fazer alguma coisa. 

 O potencial elétrico gerado por uma carga elétrica pode ser positivo ou negativo, 
trata-se de uma grandeza escalar, portanto, possui sinal algébrico. 

 Assim, resumindo, podemos dizer que o potencial elétrico é uma grandeza escalar 
associada ao campo elétrico gerado por uma carga elétrica, e pode ser calculado de 
acordo com a fórmula abaixo: 
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 A unidade SI do potencial elétrico é o Volt (V). 

 

 

Energia Potencial Eletrostática 

 A energia potencial eletrostática é a grandeza fruto do produto do potencial pela 
carga elétrica que se está querendo calcular a energia associada. 

 
 

 A unidade, no SI, é o J, a unidade de energia utilizada na mecânica. 

Trabalho da Força Elétrica 

 O trabalho da força elétrica realizado para deslocar uma carga elétrica de um ponto 
localizado a uma distância d da carga fonte para um ponto localizado a uma distância 
d0 será dada pela relação abaixo: 

 
 U é a diferença de potencial que é dada pelo potencial inicial menos o potencial final. 

 Outra informação importante acerca do trabalho da força elétrica é que ele não 
depende da trajetória tomada pela carga de teste, ou seja, ele depende apenas da 
posição final e da posição inicial. 
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 Essa é uma característica das forças conservativas, o trabalho depende apenas da 
posição final e inicial. Acima você percebe três trajetórias distintas de se carregar uma 
carga elétrica de um ponto A até um ponto B, todas elas implicam o mesmo trabalho 
realizado. 

Superfícies Equipotenciais 

 Superfícies equipotenciais são simples de se entender, pois são superfícies que 
conservam o potencial, tendo, portanto, em toda a sua extensão o mesmo potencial 
elétrico. 

 
 Em um campo elétrico uniforme o valor é constante, logo, podemos escrever: 

 
 Essa é a famosa fórmula do “EDU”, muito útil nas questões sobre campo e ddp 

(diferença de potencial). 

Capacidade Elétrica ou Capacitância 

 A capacidade eletrostática de um condutor está associada à capacidade que um 
corpo possui de acumular carga elétrica, e é calculada de acordo com a fórmula 
abaixo: 

 
 Onde Q é a carga acumulada e V é o potencial elétrico do condutor. Para um 

condutor esférico: Ou seja, a capacidade eletrostática é proporcional ao raio da 
esfera. 
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 Assim, podemos dizer que quanto maior for o raio do condutor maior será a carga 

elétrica dele. 

 Imagine agora a situação em que dois condutores de geometrias diferentes (raios 
diferentes) em contato, com cargas elétricas diferentes. 

 Quando estes condutores entrarem em contato, haverá um fluxo de elétrons até que 
eles atinjam o chamado equilíbrio eletrostático. 

 
 Até atingir o equilíbrio eletrostático, haverá um fluxo de elétrons pelo fio ideal que 

caracteriza uma corrente elétrica. Quando o equilíbrio é estabelecido, os potenciais 
são idênticos e as cargas são diferentes da inicial. 

 Podemos aplicar um princípio básico para encontrar as cargas finais. É o princípio da 
conservação da carga elétrica. 

 
 Para calcular as cargas elétricas finais, basta lembrar que o potencial elétrico de cada 

esfera é igual, assim: 
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Cálculo da Energia Elétrica Consumida por um Aparelho 

 Para finalizar a ideia da eletrostática, falta apenas comentar um pouco acerca do 
cálculo da energia elétrica consumida. 

 Vamos utilizar a ideia de potência e energia: 

 
 A energia consumida será igual a potência elétrica do aparelho multiplicada pelo 

tempo que ele fica ligado. Esse cálculo, geralmente é dado em KWh, que é uma 
unidade de energia, para isso devemos utilizar a potência em KW e o tempo em h. 

 

BIOLOGIA 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 
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Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão! 

  

Biologia 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Genética 52% 
Citologia 22% 

Bioquímica 20% 
Embriologia 5% 
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Citologia 

Composição química da matéria viva 

 Existem alguns elementos químicos que são particularmente mais abundantes nos seres 
vivos: C (Carbono), H (Hidrogênio), O (Oxigênio), N (Nitrogênio), P (Fósforo) e S 
(Enxofre). Suas iniciais formam uma palavrinha que é utilizada para memorizá-los: 
“CHONPS”. 

 

Composição química da matéria viva – Substâncias Inorgânicas 

1. Água 
 No que diz respeito aos seres vivos, a água é a molécula mais abundante presente 

nos organismos. Alguns podem ter mais de 90% de sua estrutura corporal composta 
por água. 

 As pontes (ou ligações) de hidrogênio são responsáveis pela chamada coesão que 
nada mais é do que a força de atração entre as moléculas da água. Essa força é 
responsável pela chamada tensão superficial da água, que permite, por exemplo, 
que alguns insetos repousem ou se movam sobre sua superfície sem que se molhem. 
A tensão superficial também permite a formação de gotas de água. Além disso, 
existe também a atração entre as moléculas da água e as do local onde ela está 
contida, como um recipiente de vidro ou os vasos condutores de seiva dos vegetais. 
Essa força se chama adesão. 

2. Sais Minerais 

 
Composição química da matéria viva – Substâncias Orgânicas 

 As principais moléculas orgânicas presentes nos seres vivos incluem os carboidratos, os 
lipídeos, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. 
 

1. Carboidratos 
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 Os carboidratos, glicídios ou açúcares são biomoléculas cuja principal função nos seres 
vivos é a de servir como fonte de energia para os processos metabólicos. Alguns 
podem também ter função estrutural, como por exemplo na formação da parede 
celular vegetal. 

 Como exemplos de pentoses temos a ribose e a desoxirribose, ambas componentes 
dos ácidos nucleicos. Entre as hexoses podemos citar a glicose, a frutose e a galactose, 
de função energética. 
 Amido: é a principal reserva de energia dos vegetais e algas e a base da alimentação 

humana. Alimentos como batata, arroz, pães e massas são ricos nesse glicídio. 
 Glicogênio: sua função é de reserva energética em animais e fica armazenado 

principalmente no fígado e nos músculos onde pode ser rapidamente quebrado para 
liberar glicose necessária para obtenção de energia. Assim, o glicogênio tem papel 
importante na manutenção dos níveis de glicose no sangue e o fígado atua nesse 
controle, convertendo a glicose em glicogênio ou fazendo o contrário, dependendo 
da sua concentração circulante. 

 Celulose: está presente na parede celular das células vegetais. Tem, portanto, função 
estrutural. Para formar a celulose, as moléculas de glicose se organizam linearmente, 
o que dá origem às chamadas fibras vegetais. Essa organização linear dificulta a ação 
de enzimas e confere à celulose boa resistência. Os seres humanos não são capazes 
de digerir a celulose dos alimentos. 

 Quitina: é o único dos 4 polissacarídeos aqui citados que não é formada por cadeias 
de glicose. Na verdade, suas unidades são monossacarídeos nitrogenados derivados 
da glicosamina. A quitina é o principal componente do exoesqueleto de artrópodes 
e também aparece na parede celular dos fungos. 
 

2. Lipídeos 
 Os lipídeos, que incluem óleos e gorduras, são moléculas insolúveis em água com 

importante função de reserva energética em animais. Por isso, suas fontes alimentares 
apresentam-se principalmente em alimentos de origem animal, apesar de também 
seres encontrados em alguns frutos e sementes como o abacate, o amendoim e as 
nozes. 

 As reservas de gordura em animais, além de reserva energética, também apresentam 
outras funções como: isolamento térmico e proteção contra choques mecânicos. Além 
disso, os lipídeos são componentes fundamentais das membranas plasmáticas de todas 
as células e também formam alguns hormônios e vitaminas. São classificados em 
glicerídeos, fosfolipídeos, esteroides e ceras. 
 

3. Proteínas 
 Constituem o principal componente estrutural dos seres vivos. 
 Somente serão utilizadas como fonte de energia após o esgotamento de todas as 

outras reservas, como o glicogênio e os lipídeos, no caso dos animais. 
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 Além da função estrutural, muitas proteínas possuem função enzimática, hormonal e 
ainda como moléculas de defesa no sistema imunológico de animais chamadas 
anticorpos. 

 São formadas por unidades básicas chamadas aminoácidos, que na natureza ocorrem 
em 20 tipos. 

 Os peptídeos são formados pelas ligações entre os aminoácidos. Dois aminoácidos 
ligados formam um dipeptídeo, três formam um tripeptídeo, muitos formam um 
polipeptídeo. As proteínas são formadas por longas cadeias polipeptídicas. A ligação 
que ocorre entre os aminoácidos é sempre entre a carboxila de um e o grupo amino do 
vizinho. Nessa reação ocorre a liberação de uma molécula de água. 

 Existem situações em que as proteínas podem ter sua estrutura terciária alterada, 
modificando sua forma e, por consequência, sua função. Quando isso acontece, 
dizemos que elas foram desnaturadas. A desnaturação de uma proteína pode 
acontecer por alguns fatores como: 

• Aumento da temperatura 
• Alterações no pH 
• Substâncias capazes de alterar a polaridade do meio 

 Em alguns casos, uma proteína desnaturada pode sofrer a renaturação e recuperar suas 
propriedades 
 

4. Vitaminas 
 Vitaminas são substâncias que controlam várias atividades das células e funções do 

corpo. São necessárias em pequenas quantidades e podem ser obtidas através de uma 
alimentação equilibrada e diversificada. 

 Atuam em conjunto com as enzimas e pequena parte delas é eliminada pela urina ou 
destruída pelas células. 

 

5. Ácidos Nucleicos 
 Grupo de substâncias responsáveis pela codificação, transmissão e expressão das 

informações para a formação e o funcionamento de um organismo. 
 As duas moléculas que compõem os ácidos nucleicos são: DNA-ácido 

desoxirribonucleico e RNA-ácido ribonucleico. 
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Organização celular das células eucarióticas 
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Membrana celular 

 Está presente em todas as células de todos os organismos do nosso planeta. 
 Podemos dizer que ela possui três funções muito importantes: 

o Delimitar o conteúdo citoplasmático; 
o Regular o fluxo de entrada e saída de substâncias na célula; e 
o Reconhecer e identificar outras células e substâncias. 

 
 



 

261 
 

 
 

 A propriedade mais importante da membrana plasmática é a chamada Permeabilidade 
Seletiva. Esse é o nome que se dá à capacidade da membrana de permitir a passagem 
de algumas substâncias e impedir ou dificultar a de outras. É dessa forma que ela 
regula o fluxo de moléculas entre o meio intracelular e o extracelular. 
 

 Existem dois tipos básicos de transporte de substâncias pela membrana: 
o Transporte passivo: uma substância move-se de uma região onde está mais 

concentrada para outra onde está menos concentrada, sem gasto de energia. O 
transporte ocorre, portanto, a favor do gradiente de concentração. 

o Transporte ativo: uma substância move-se de uma região onde está menos 
concentrada para outra onde está mais concentrada, com gasto de energia na forma 
de ATP. O transporte ocorre, portanto, contra o gradiente de concentração. 

 Osmose: ocorre quando a membrana plasmática é pouco ou nada permeável a algum 
soluto e por isso quem vai ser transportado é na verdade o solvente (água). 
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Paredes Celulares 

 Bactérias, fungos, algas e plantas apresentam, externamente à membrana plasmática, 
um envoltório protetor chamado parede celular. 

o Em bactérias, a parede celular é composta por peptidioglicano e tem como 
principal função impedir que a célula estoure quando submetida a ambientes 
hipotônicos. 

o Nos fungos, a parede celular é composta pelo polissacarídeo quitina, o mesmo 
que forma o exoesqueleto de artrópodes. 

o Já em algas e plantas, a parede celular é formada pelo polissacarídeo celulose 
e tem como principal função dar rigidez ao corpo das plantas, atuando na 
sustentação esquelética. Em células vegetais que já atingiram seu tamanho 
definitivo, a parede celular pode ser reforçada por lignina e suberina, 
substâncias que dão maior rigidez aos tecidos vegetais. 

 

Núcleo 
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Ribossomos 

 
 

Cloroplasto 

 Organela exclusiva de vegetais e algas que realizam fotossíntese. 

 

Complexo de Golgi 
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Mitocôndria 

 Organela responsável pela respiração celular e a consequente produção de ATP. As 
mitocôndrias e os cloroplastos possuem DNA próprio e têm capacidade de se 
autoduplicarem. 

 
 

Citoesqueleto e movimento celular 

 Não é uma organela e sim uma rede de fibras proteicas que dão forma, sustentação e 
mobilidade às células. 

 Atua também no processo de divisão celular da célula eucariota. Está ausente nos seres 
procariontes. 

 É composto pelos microfilamentos (filamentos de actina), filamentos intermediários e 
microtúbulos. 

 

Divisão Celular - Mitose 

1. Prófase 
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 Ao iniciar a divisão mitótica, os cromossomos já se encontram duplicados pois esse 

processo ocorre na fase S da intérfase. As cromátides-irmãs estão unidas por uma 
região do cromossomo chamada centrômero. 

 No fim da prófase, a carioteca se fragmenta e isso possibilita que as fibras do fuso 
mitótico se liguem aos centrômeros dos cromossomos. 

 

2. Metáfase 
 É na metáfase que os cromossomos atingem o grau máximo de compactação, sendo 

mais visíveis. Essa é também a etapa mais demorada de mitose. 
 Os centríolos já estão posicionados nos polos opostos da célula e a organização do 

fuso mitótico posiciona os cromossomos na região mediana do citoplasma que é 
chamada placa metafásica ou placa equatorial. 

 
3. Anáfase 
 Nessa fase, que é a mais rápida da mitose, o encurtamento das fibras do fuso mitótico 

leva à separação das cromátides-irmãs. 
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4. Telófase 
 É a última fase da mitose. os cromossomos voltam a ficar pouco condensados e a 

carioteca reaparece. Os nucléolos também voltam a aparecer devido ao retorno das 
atividades de transcrição do DNA para formar RNA ribossomal. Com a conclusão da 
divisão do núcleo, na maioria dos casos, as células realizam a divisão do citoplasma 
chamada citocinese. 

 
 

Divisão Celular - Meiose 

1. Prófase I 

 
2. Metáfase I 
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3. Anáfase I 

 
 

4. Telófase I 

 
 (5. 6. 7. e 8.) Segunda divisão meiótica ou Divisão Equacional: Essa divisão é muito 
semelhante à mitose, pois nela vai ocorrer a separação das cromátides-irmãs, durante a 
Anáfase II. Suas fases também são as mesmas, apenas acompanhadas pelo número II após 
seu nome: Prófase II, Metáfase II, Anáfase II e Telófase II. 

Bioquímica 

Bioquímica 

 O metabolismo é o conjunto de todas as reações que acontecem dentro de um 
organismo para mantê-lo vivo. Essas reações são divididas em 2 tipos: as reações 
anabólicas ou anabolismo e as reações catabólicas ou catabolismo. 

o O anabolismo envolve as reações de síntese de matéria orgânica a partir de 
moléculas menores. Quando em um organismo, as reações anabólicas 
prevalecem, ele ganha massa e aumenta de volume. 
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o Em situações de jejum, o seu organismo quebra moléculas complexas e libera a 
energia contida nelas para a realização de outras reações químicas. Essas 
reações compõem o catabolismo. Quando as reações catabólicas prevalecem, 
o organismo perde massa e diminui de volume. 

 Quando as reações estão em equilíbrio, o organismo não perde nem ganha massa e 
diz-se que ele está em homeostase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos de obtenção de energia na célula 

 Os seres vivos realizam diversos processos de transformação energética e nesse 
contexto existe uma molécula chave chamada ATP (adenosina trifosfato). O ATP é a 
moeda energética das células pois é capaz de armazenar pequenas quantidades de 
energia e disponibilizá-la para os mais diversos processos, como o transporte de 
substâncias pela membrana, a reprodução celular e a locomoção dos organismos. 

 As ligações entre os grupos fosfato desta molécula carregam energia que pode ser 
liberada quando um desses fosfatos é perdido gerando ADP (adenosina difosfato) e um 
fosfato inorgânico livre. Assim, podemos agrupar todas as reações metabólicas que 
levam a célula a produzir esse ATP como metabolismo energético, que inclui os 
processos de fotossíntese e respiração celular. 
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Fotossíntese 

 
 A fotossíntese ocorre em 2 conjuntos de reações químicas chamadas: 

 

i. Fase Fotoquímica: dependente de luz e também chamada de fase clara. 
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ii. Fase Química: não dependente de luz e também chamada de fase escura. Não 
usaremos a expressão fase escura porque isso gera a falsa impressão de que essa 
fase só ocorre na ausência de luz, o que não é verdade. 
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Respiração Celular 

 A respiração aeróbica, ou seja, aquela que utiliza o gás oxigênio, é a forma mais comum 
de produção de ATP entre os seres vivos atuais. 

 A organela responsável pela respiração aeróbica em células eucariontes é a 
mitocôndria. É nela onde ocorre a maior parte das reações responsáveis pela produção de 
ATP nessas células. 

 

 

 A respiração aeróbica acontece em 3 etapas, cada uma com seu conjunto de reações: 
i. Glicólise 

 
 

ii. Ciclo de Krebs (Ciclo do Ácido Cítrico) 
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iii. Fosforilação oxidativa 

 
 

Fermentação e Respiração Anaeróbica 

 Na ausência de oxigêncio, existem métodos alternativos para a produção de ATP. O mais 
comum é a fermentação. Este processo é realizado por diversas bactérias, fungos e 
também por células animais como as encontradas nos músculos de seres humanos. A 
fermentação é muito menos eficiente na produção de ATP do que a respiração 
aeróbica, pois ela não oxida completamente a glicose. O ATP gerado é apenas o 
disponibilizado na glicólise. Ela utiliza aceptores finais de elétrons diferentes do gás 
oxigênio e, por isso, gera produtos diferentes da respiração aeróbica como o etanol, no 
caso da fermentação alcoólica e o ácido láctico, no caso da fermentação láctica. Ambos 
os tipos de fermentação são utilizados na produção de bebidas e alimentos como a 
cerveja e o iogurte. 

 A respiração anaeróbica também não utiliza o gás oxigênio como aceptor final de 
elétrons, mas se diferencia da fermentação pois possui cadeia transportadora de 
elétrons e, por isso, também é capaz de gerar grandes quantidades de ATP, como na 
respiração aeróbica. Existem bactérias que utilizam o íon sulfato no lugar do gás oxigênio e 
liberam gás sulfídrico no ambiente, no lugar da água. 
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Enzimas 

 “Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima”. 
 Enzimas são proteínas especiais que atuam como catalisadores biológicos. 
 São moléculas capazes de acelerar reações metabólicas, diminuindo a chamada energia 

de ativação necessária para que elas ocorram. 
 Os reagentes aos quais uma enzima se liga durante uma reação por ela catalisada são 

chamados de substratos. As enzimas são altamente específicas em relação aos seus 
substratos e isso ocorre 
principalmente devido à sua estrutura tridimensional (estrutura terciária da proteína). A esse 
tipo de interação chamamos de modelo chave-fechadura em que somente os substratos 
corretos (chaves) serão capazes de se ligar ao sítio ativo da enzima específica (fechadura). 
 

Embriologia 

Gastrulação e Organogênese 

 O desenvolvimento embrionário do anfioxo é, normalmente, utilizado como modelo para 
estudar o desenvolvimento dos cordados, de maneira geral. 
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Desenvolvimento embrionário humano 

Idade do 
Embrião Evento 

24 horas Primeira divisão do zigoto, com formação de duas células. 
3 dias Chegada do embrião à cavidade uterina. 
7 dias Implantação do embrião no útero. 

2,5 semanas 
Organogênese em curso. Início da formação da notocorda e do músculo 
cardíaco; formação das primeiras células sanguíneas, do saco vitelínico e 
do cório. 

3,5 semanas 

Formação do tubo nervoso. Primórdios de olhos e orelhas já são visíveis; 
diferenciação do tubo digestório, com formação das fendas na faringe e 
início de desenvolvimento do fígado e do sistema respiratório; o coração 
começa a bater. 

4 semanas Aparecimento de brotos dos braços e pernas; formação das três partes 
básicas do encéfalo. 

2 meses 
Início dos movimentos. Já é possível identificar a presença de testículos ou 
ovários; tem início a ossificação; os principais vasos sanguíneos assumem sua 
posição definitiva. 

3 meses O sexo já pode ser identificado externamente; a notocorda degenera. 
4 meses A face do embrião assume aparência humana. 

3º trimestre Os neurônios tornam-se mielinizados; ocorre grande crescimento do corpo. 
266º dia Nascimento 

 

Genética 

Primeira lei de Mendel 

 Mendel estudava duas linhagens puras para uma determinada característica. Por 
exemplo: plantas de flor púrpura e plantas de flor branca. Essa seria chamada 
posteriormente de Geração Parental ou P. Ao cruzar esses dois grupos, Mendel obteve 
somente plantas de flor púrpura, na chamada primeira geração ou F1. Feito isso, 
Mendel intercruzava indivíduos da geração F1 e os resultados da geração F2 (segunda 
geração) eram: 75% de flores púrpuras e 25% de flores brancas. O aparecimento de 
flores brancas na geração F2 mas não na F1 fez com que Mendel concluísse que o 
elemento para a cor branca não havia desaparecido. Na verdade, ele seria inibido pela 
presença do elemento para a cor púrpura. Assim, a flor púrpura seria a característica 
dominante e a flor branca a característica recessiva. 
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 Enunciado da Primeira Lei de Mendel: 
“Cada caráter é condicionado por um 
par de fatores que se separam na 
formação dos gametas, nos quais 
ocorrem em dose simples”. 

 Para que a herança de determinada 
característica seja enquadrada na 
Primeira Lei, essa característica deve 
ser determinada por um par de fatores 
que são recebidos um de cada 
progenitor e que, caso um indivíduo 
possua dois fatores diferentes, um 
pode ser dominante sobre o outro. 
Além disso, esses fatores não se 
misturam e, durante a formação dos gametas, se separam, indo apenas um para cada gameta 
produzido. 

 

Probabilidade genética 

 Regra do “E”: usada quando queremos saber a probabilidade de dois eventos independentes 
ocorrerem em conjunto. Por exemplo: Qual é a probabilidade de um casal ter três filhos, 
sendo os dois primeiros meninos e o terceiro uma menina? 

o Primeiro você deve analisar as probabilidades individuais de cada evento. 
o Depois, basta multiplicar as probabilidades individuais 

 Regra do “OU”: Se quisermos saber qual é a probabilidade de um cruzamento gerar flores que 
não sejam brancas, ou seja, vermelhas “OU” rosa, 

o Você deve somar as probabilidades individuais. Ex.: 25% + 50% = 75%. 
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Heredograma 

 

Segunda lei de Mendel 

 Aplica-se ao estudo da transmissão de duas características em conjunto, para saber se 
uma teria influência na outra. 

 Sua conclusão ficou conhecida como a lei da segregação independente ou segunda lei 
de Mendel, justamente porque: “Em um cruzamento em que estejam envolvidos dois 
ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um se separam (se segregam) de 
forma independente durante a formação dos gametas, se recombinam ao acaso e 
formam todas as combinações possíveis.” 
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Alelos múltiplos: grupos sanguíneos 

 Mudanças aleatórias no código genético (mutações) podem levar ao surgimento de diferentes 
alelos para um mesmo gene. O alelo original é chamado de selvagem e os outros são 
chamados de mutantes. Quando a herança de uma característica é determinada por 
alelos múltiplos, temos um caso de polialelia. 
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 Um exemplo de alelos múltiplos é a herança dos grupos sanguíneos em humanos. Eles 
são determinados por três alelos que, 
combinados, dão origem a quatro 
fenótipos. Os alelos IA e IB 
determinam a produção de 
glicoproteínas chamadas 
aglutinogênios e situadas na membrana 
das hemácias. O alelo IA determina a 
produção de aglutinogênio A, o alelo 
IB determina a produção de 
aglutinogênio B e o alelo i não forma 
nenhum dos dois aglutinogênios. Os 
alelos IA e IB são dominantes em 
relação ao alelo i e codominantes entre 
si. As combinações resultantes geram os seguintes genótipos e fenótipos: 

 

 O sistema Rh também participa da determinação dos grupos sanguíneos. É ele que 
define se o sangue vem acompanhado de um “+” ou de um “-“. Diferentemente do 
sistema ABO, o sistema Rh é determinado por apenas um par de alelos (D e d). Pessoas 
Rh positivas (Rh+) possuem o antígeno Rh em suas hemácias e podem ter genótipo DD 
ou Dd. Já as pessoas Rh negativas (Rh-) não possuem esse antígeno e só podem ter 
genótipo dd. Por conta disso, pessoas Rh positivas podem receber sangue dos dois 
tipos, mas pessoas Rh negativas só podem receber sangue do seu tipo. Dessa forma, 
ao raciocinarmos com os dois sistemas (ABO e Rh), temos os portadores de sangue 
AB+ como os verdadeiros receptores universais e os portadores de sangue O- como os 
verdadeiros doadores universais. 

 Eritroblastose fetal: pode afetar filhos Rh+ de mães Rh-. O que acontece é que, 
caso uma mãe Rh- tenha um filho Rh+, um pequeno contato do sangue fetal com o 
sangue materno pode estimular a produção de anticorpos anti-Rh pela mãe. Como esse 
processo é demorado, o primeiro filho não terá problemas. Se, em uma segunda 
gravidez, novamente o feto for Rh+, os anticorpos maternos vão atravessar a placenta e 
causar a aglutinação e destruição das hemácias fetais. Isso pode levar à anemia, 
icterícia, problemas no desenvolvimento cerebral e até ao aborto involuntário. Como 
forma de prevenção, logo após o parto de uma criança Rh+, a mãe Rh- deve receber 
um soro com anticorpos anti-Rh, que causa a destruição das hemácias do bebê que 
tenham passado para o sangue materno, impedindo a produção de anticorpos por ela. 
Assim, na próxima gravidez, não haverá o perigo de ocorrer a doença. 

 

Herança sem dominância 
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 Quando mais de um par de alelos trabalham para determinar uma característica, chamamos isso 
de interação gênica. As interações gênicas podem ser epistáticas ou não-epistáticas. No 
primeiro caso, um gene inibe a ação do 
outro e no segundo, os genes se combinam 
para formar uma característica. 

 As interações epistáticas podem ser 
dominantes, quando apenas um alelo 
epistático é necessário para que ocorra a 
interação gênica, ou recessivas, quando o 
alelo epistático precisa estar em dose dupla 
para exercer seu efeito inibitório sobre o 
outro gene. Um exemplo de epistasia 
recessiva é a herança da cor da pelagem de 
camundongos. 

 
 Em muitos casos, um único gene influencia 

várias características, num efeito chamado 
pleiotropia, que é o contrário da interação 
gênica. As mutações que alteram o gene 
afetam todas as características ao mesmo 
tempo. 

 

Herança dos cromossomos sexuais 

 Aa espécie humana, nosso material genético está dividido em 46 cromossomos (2n = 
46). 
Desses, 44 são chamados de autossomos e os 2 restantes são os cromossomos 
sexuais. Existem dois tipos de cromossomos sexuais: o cromossomo X e o 
cromossomo Y que possuem apenas uma parte homóloga. A determinação do sexo é 
feita pela presença do cromossomo Y, que contém um gene responsável pelo 
desenvolvimento das características masculinas no indivíduo. Logo, um homem terá 
cariótipo (conjunto de cromossomos) 44 + XY. Já uma mulher terá cariótipo 44 + XX. 

 Quando as células germinativas de um homem sofrem meiose para gerar 
espermatozoides, existem duas possibilidades, cada uma com 50% de chances de 
ocorrer. Podem ser formados espermatozoides com cariótipo 22 + X ou com cariótipo 
22 + Y. Por outro lado, as mulheres só podem gerar óvulos carregando o cromossomo 
X, já que elas não possuem o cromossomo Y. Assim, é o espermatozoide que define o 
sexo do zigoto no momento da fecundação. 

 Nas fêmeas da espécie humana, assim como nos demais mamíferos placentários, ocorre 
um fenômeno chamado inativação do cromossomo X por compensação de dose. O que 
ocorre é que as mulheres, por terem 2 cromossomos X, expressariam 2 vezes mais os 
genes nele contidos do que os homens que têm apenas 1 cópia desse cromossomo. 
Assim, nas fêmeas, 1 dos cromossomos X é inativado aleatoriamente em cada célula do 
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corpo. Essa inativação se dá pela espiralização do cromossomo, o mantendo como 
heterocromatina. Esse X inativado aparece, em imagens de microscopia, como uma 
mancha, normalmente posicionada na região nuclear periférica. Essa mancha recebe o 
nome de corpúsculo de Barr e é utilizada para a identificação do sexo de uma 
pessoa quando outras maneiras não são conclusivas. 

 
 Herança Restrita ao Sexo: Genes localizados na porção do cromossomo Y que não 

possui homologia no cromossomo X só estarão presentes em homens. Eles são 
chamados de genes holândricos e, por só aparecerem em homens, constituem um 
tipo de herança restrita ao sexo masculino. Um exemplo é o gene SRY que determina 
a formação dos testículos no desenvolvimento embrionário. 

 Herança Ligada ao Sexo: A herança ligada ao sexo envolve genes situados na porção 
do cromossomo X que não possui homologia no cromossomo Y. Com isso, mulheres 
terão 2 cópias desse gene por terem 2 cromossomos X, enquanto homens terão 
apenas uma cópia. A herança ligada ao sexo pode ser recessiva ou dominante. 
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QUÍMICA 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 
Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!  

  

Química 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Química Orgânica 11,3% 
Soluções e concentração 7,69% 

Tabela periódica e propriedade dos elementos 6,9% 
Teorias ácido-base e funções inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos) 5,6% 

Balanceamento 5,3% 
Modelos atômicos e semelhanças atômicas 4,5% 
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Química Orgânica 

Átomo de Carbono 

 O carbono é tetravalente: pode realizar, portanto, 4 ligações simples; 1 ligação duplas 
e 2 simples; 2 ligações duplas; e 1 ligação tripla e 1 ligação simples. 

 O carbono tem quatro valências livres que são iguais entre si, ou seja, um mesmo 
átomo ligado em qualquer uma das posições abaixo não torna as substâncias 
diferentes. 

 Os carbonos ligam entre si formando cadeias carbônicas que são estruturas estáveis. 

Representação dos compostos orgânicos 

 

 A estrutura dos compostos orgânicos pode ser representada de três maneiras 
principais. Tomemos como exemplo o hidrocarboneto pentano: 

 

Hibridização e geometria do carbono 

 Para formar 4 ligações iguais, ele pode hibridizar o orbital “s” com os 3 orbitais “p”, 
formando quatro orbitais de mesma energia chamados de sp3. 

 As 4 ligações formadas a partir da sobreposição frontal de orbitais, resultam em 
ligações sigma (σ) 
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 Ao se ligar com 4 átomos (podendo ser hidrogênio ou outros elementos), assume 
geometria tetraédrica (cada ligante posicionado em um vértice de um tetraedro) para 
distanciar o máximo possível os pares de elétrons das 4 ligações. Portanto, carbono 
com hibridização sp3 assume geometria tetraédrica, com ângulo entre as ligações de 
109,5º c. 

 

 Para formar 3 ligações iguais (simples, do tipo σ) e 1 ligação dupla (do tipo π), ele 
pode hibridizar o orbital “s” com 2 orbitais “p”, formando três orbitais de mesma 
energia chamados de sp2. 

 3 ligações são formadas a partir da sobreposição frontal de orbitais, resultando em 
ligações sigma (σ), e 1 ligação é formada a partir de sobreposição lateral de orbitais, 
resultando em ligação pi (π). 

 Ao se ligar com 3 átomos, o carbono assume geometria trigonal plana. Portanto, 
carbono com hibridização sp2 assume geometria trigonal plana, com ângulo entre as 
ligações de 120º. 

 

 Para formar 2 ligações σ e 2 ligações π (=C= ou -C≡), ele pode hibridizar o orbital “s” 
com 1 orbital “p”, formando dois orbitais de mesma energia chamados de sp2. 

 2 ligações são formadas a partir da sobreposição frontal de orbitais, resultando em 
ligações sigma (σ), e 2 ligações são formadas a partir de sobreposição lateral de 
orbitais, resultando em ligações pi (π). 

 Ao se ligar com 2 átomos, o carbono assume geometria linear. Portanto, carbono com 
hibridização sp assume geometria linear, com ângulo entre as ligações de 180º. 
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Funções orgânicas 
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Nomenclatura de compostos orgânicos 

 

 Para nomenclatura de funções mistas ou compostos orgânicos polifuncionais: 

 

Propriedades dos compostos orgânicos 

 Em geral, os compostos que apresentam átomos muito eletronegativos (ex: amidas, 
aminas, álcoois, ácido carboxílicos, éter, ésteres, haletos) apresentam em sua molécula 
um polo negativo. Portanto, aqueles que possuem poucos carbonos devem 
apresentar boa solubilidade em água. No entanto, à medida que aumenta o número 
de carbonos da cadeia (parte apolar da molécula), esses compostos passam a ser 
insolúveis em água. 

 Ao comparar duas moléculas, via de regra, apresentará menores PF e PE aquela que 
apresentar força intermolecular mais fraca (obs: só não será verdadeiro quando a 
diferença de peso molecular for muito grande); e ao comparar duas moléculas que 
apresentem o mesmo tipo de força intermolecular, aquela que apresentar menor peso 
molecular apresentará menores PF e PE. 
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Isometria 

 Isomeria é um fenômeno em que duas ou mais substâncias apresentam a mesma 
fórmula molecular. Essas substâncias são chamadas de isômeros. 

 

 Isomeria de cadeia é quando os compostos possuem a mesma função orgânica e 
diferem somente no tipo de cadeia carbônica. 

 Isomeria de posição é quando os isômeros possuem a mesma função orgânica e o 
mesmo tipo de cadeia carbônica, mas se diferem entre si ou na posição da insaturação 
ou da função orgânica ou da insaturação na cadeia carbônica. 

 Isomeria de função é quando os isômeros pertencem a funções diferentes. Os 
principais casos são:  Álcool e éter, álcool aromático, fenol e éter, aldeído e cetona, 
ácido carboxílico e éster. 

 Isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans, corresponde a um 
tipo de isomeria que ocorre em compostos com duplas ligações e em compostos 
cíclicos. 
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 Os compostos isômeros geométricos em que os grupos iguais ficam no mesmo lado 
(para cima ou para baixo da linha pontilhada ou do plano) são chamados de cis, já os 
compostos que ficam de lados opostos são chamados de trans. 

Hidrocarbonetos 

 Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e 
hidrogênio, como fórmula genérica CxHy. 

 

Nomenclatura dos Hidrocarbonetos 

 O primeiro passo é entendermos como dar nome às cadeias carbônicas para 
identificarmos o PREFIXO, conforme regras abaixo: 
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 O segundo passo é identificar insaturações (ligações duplas ou triplas entre carbonos) 
para encontrarmos o INFIXO correspondente, conforme regras a seguir: 

 

 O terceiro passo é identificar a função orgânica presente para definirmos qual SUFIXO 
deve ser utilizado. 

 O quarto passo é numerar os carbonos da cadeia carbônica principal e identificar a 
posição das ramificações, insaturações e das funções orgânicas. 

Soluções e Concentração 

Conceitos iniciais 

 Dispersão: é um sistema composto por um disperso e um dispersante. A substância que 
está, em geral, em menor quantidade e que se encontra ao longo de uma outra substância 
é chamada disperso. Por outro lado, a substância, na qual o disperso se encontra, é 
chamada dispersante. Podemos generalizar e dizer que toda mistura é uma dispersão. 

 As dispersões podem ser soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. 
 Solução: é a mistura homogênea (uma única fase) entre um soluto e um 

solvente. 
 Soluto é a substância em menor quantidade e que será dissolvida no meio. 
 Solvente é a substância em maior quantidade na qual o soluto estará dissolvido. 
 Solução verdadeira ou simplesmente solução também é um tipo de dispersão, temos que o 

soluto corresponde ao disperso e solvente, ao dispersante. 
 Solução Coloidal: é a mistura heterogênea (mais de uma fase) entre um disperso e um 

dispersante. 
• Tipos de solução coloidais: aerossol, espuma, emulsão, sol, gel. 
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 As suspensões também são misturas heterogêneas formadas por um disperso e um 
dispersante. A diferença é o tamanho do disperso, que nas suspensões é maior que nas 
soluções coloidais. 

Soluções verdadeiras 

  As partículas do soluto não podem ser observadas nem com auxílio de um 
ultramicroscópio. O soluto não pode ser separado do solvente por nenhum processo 
mecânico, apenas por processos físicos como a destilação. 

 Uma solução pode ser líquida, sólida ou gasosa. 
 Solução molecular ou não-eletrolítica: o soluto são moléculas e não conduzem corrente 

elétrica detectável por aparelhos comuns. 
 Solução iônica ou eletrolítica: o soluto são íons e conduzem corrente elétrica 

detectável por 
aparelhos comuns. A intensidade da corrente depende da concentração dos íons em 
solução. 

 Solução diluída: pouco soluto em relação ao solvente. Considera-se soluções pouco 
diluídas àquelas com concentração menor que 0,1 mol/L. 

 Solução concentrada: muito soluto em relação ao solvente. Considera-se soluções 
concentradas 
àquelas com concentração maior que 0,1 mol/L2. 

 Coeficiente de solubilidade 
 Coeficiente de solubilidade expressa a quantidade máxima que um soluto se dissolve 

totalmente em uma quantidade padrão de solvente (100 g, 1000 g, 100 mL, 1 L), em 
determinada temperatura. 

 Soluções Insaturadas: são soluções em que a quantidade do soluto é inferior ao 
coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Em suma, podemos dizer que a 
solução 
insaturada é aquela que suporta dissolver mais soluto. 

 Soluções Saturadas: são soluções em que a quantidade do soluto é igual ao coeficiente 
de solubilidade naquela temperatura. Em suma, podemos dizer que a solução saturada 
é aquela que, em tese, não suportaria dissolver mais soluto. 

 Solução Supersaturada: são soluções em que a quantidade do soluto é superior ao 
coeficiente de solubilidade naquela temperatura. 

 Concentração das soluções 
 Dois conceitos muito utilizados em soluções são densidade e concentração. Embora 

tenham alguma semelhança, são totalmente distinguíveis. A densidade (d) é a relação 
entre a massa (m) e volume (V) de um dado corpo e a concentração é a relação entre a 
massa (m) de soluto e o volume total da solução (V), que depende 
principalmente da quantidade de solvente. 
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 Tipos de concentração: concentração comum, título em massa, título em volume, 
molaridade ou concentração molal, fração molar e normalidade ou concentração 
normal. 

 Diluições 
 Via de regra, prepara-se uma solução mais diluída a partir de uma solução mais 

concentrada, seguindo os dois passos seguintes (correlacione os passos com a 
figura que segue): 
• Retira-se uma alíquota de uma solução mais concentrada; 
• Transfere-se a alíquota para um balão volumétrico e completa-se o volume com 

água deionizada ou água destilada, obtendo, assim, uma solução diluída. 
 Mistura de soluções de mesmo soluto 
 Se misturarmos duas soluções, S1 e S2, que diferem na concentração, mas 

possuem o mesmo soluto e o mesmo solvente, então, a quantidade de soluto na 
nova solução será igual a quantidade de soluto em S1 + quantidade de soluto em 
S2. 

Resumo das características das suspensões, soluções coloidais e soluções verdadeiras 

 

 

 



 

291 
 

Tabela Periódica 

Distribuição eletrônica de Linus Pauling 

 Segundo esse tipo de distribuição, os elétrons, em torno do núcleo positivo, estão 
distribuídos em camadas de energia (K, L, M, N, O, P e Q) e, em cada camada, se 
distribuem em subníveis de energia (orbitais): s, p, d e f, os quais comportam 2, 6, 10 
e 14 elétrons, respectivamente. Esses níveis são ordenados em energia, seguindo o 
zig-zag das setas de cima para baixo: 

 
 Exceção: toda vez que a distribuição eletrônica terminar em “d4” ou “d9”, então você 

deve retirar um elétron do subnível “s” da próxima camada e colocar no “d”, ou seja, 
passando a parte final da distribuição para “s1d4” ou “s1d10”. 

Números quânticos 

 Número quântico principal (n): camada de energia em que o elétron se encontrar, 
podendo ser camadas K, L, M, N, O, P e Q, ou, em termos numéricos, camadas 1, 2, 
3, 4, 5, 6 e 7. Quanto mais elevado o valor de n, maior a energia da camada e mais 
distante no núcleo. 

 Número quântico secundário ou azimutal (l): define o subnível de energia em que o 
elétron se encontra, podendo ser s, p, d e f, os quais comportam 2, 6, 10 e 14 
elétrons, respectivamente. O número de subníveis pode ser encontrado por: l = n-1. 

 Número quântico magnético (m ou mℓ): indica o orbital do elétron e a orientação 
desse orbital no espaço. 

 Número quântico spin: rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, que gera um 
campo magnético na região imediatamente próxima do elétron. 
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Tabelas Periódicas dos elementos químicos 

 

 Estrutura da tabela periódica dos elementos químicos: 
 Períodos: As sete linhas horizontais são chamadas de períodos. 
 Grupos ou famílias: As 18 colunas verticais são chamadas de famílias ou grupos. 
 Os elementos que pertencem às famílias A (1A a 8A ou colunas 1, 2 e 13 a 18) são 

chamados de elementos representativos, mais à esquerda e à direita da tabela, já os 
elementos que pertencem a família B (1B a 8B ou colunas 3 a 12) são chamados de 
elementos de transição, mais ao centro da tabela. 

 
 Configuração eletrônica e tabela periódica: 
 Elementos representativos: configuração eletrônica terminada em subnível s ou p. 
 Elementos de transição: configuração eletrônica terminada em subnível d. 
 Elementos de transição interna: configuração eletrônica terminada em subnível f. 
 Metais, semimetais, ametais e gases nobres: 
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 Propriedades periódicas dos elementos químicos: 

 

 

 

Distribuição eletrônica: Para se sair bem você precisa saber fazer a distribuição eletrônica e 
usar essa informação para identificar onde o elemento se encontra na tabela periódica. 
Atenção para alguns pontos: tenha em mente as exceções da distribuição eletrônica e saiba 
representar a configuração de um elemento a partir do gás nobre que o antecede na tabela 
periódica. É comum as questões explorarem estes dois pontos mencionados. 

Classificações dos elementos: os elementos são classificados de acordo com as suas 
características. Há dois tipos de classificação: I) classificação quanto ao grupo: metais 
alcalinos, 
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alcalinos-terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres; II) metais, semimetais, ametais e 
gases nobres. Para ambas as classificações, é importante que você saiba onde localizá-las na 
tabela periódica, além de conhecer suas principais características. 

 

Funções Inorgânicas 

Noções preliminares 

 NOX (número de oxidação): é a carga elétrica de uma espécie atômica. Os átomos 
da forma em que são apresentados na tabela periódica são neutros, carga igual a 
zero, ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons. Ao realizar uma 
ligação iônica, o átomo perderá ou ganhará elétrons. 

 Substâncias simples: sempre apresentam NOX = o. 
 Íons atômicos apresentam NOX igual à sua carga. 

 Principais cátions: 

 

 Cátion de maior NOX recebe terminação “ICO”, enquanto o de menor NOX, 
terminação 
“OSO”. Outra possibilidade é representar a carga do cátion em algarismo romano na 
frente do nome do metal. 

 Ânions: 
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 A nomenclatura de ânions com um único elemento é bem tranquila: usa-se o início do 
nome do elemento químico + sufixo “ETO”, sendo o oxigênio uma exceção. 

 Muitos ânions são poliatômicos (constituídos por mais de um tipo de átomo) para os 
quais há outras regras de nomenclatura. 

 Outro importante grupo de ânions poliatômicos são aqueles em que pelo menos um 
dos elementos é o oxigênio, chamados oxiânions. 

 Alguns deles nem sempre seguem alguma regra e você saberá o nome devido a 
recorrência em que aparece em exercícios, a exemplo do dicromato e cromato, que 
são agentes oxidantes, cuja as fórmulas são, respectivamente, Cr2O72- e CrO42-. Outro 
ânion bastante comum é o permanganato (MnO4-), também agente oxidante. 

Teorias ácido-base 

 Teoria de Arrhenius: ácido é toda substância que em água produz íons H+ (íon 
hidrogênio ou hidrônio) e base é toda aquela que em água produz OH- (íon 
hidróxido). Enquanto o ácido sofre ionização, a base sofre dissociação iônica. Desta 
forma, podemos entender o conceito de ácido de Arrhenius como toda substância 
que em água produz íons H3O+. 

 Teoria de Bronsted-Lowry (Teoria Protônica): ácido é um doador de próton (H+) e a 
base é uma receptora de próton. A partir desta teoria já é possível utilizar os 
termos ácido conjugado e base conjugada. 

 Teoria de Lewis ou Teoria Eletrônica:  ácidos são espécies químicas capazes de 
receber um ou mais pares de elétrons, enquanto bases são espécies químicas 
capazes de doar um ou mais pares de elétrons. 

Ácidos inorgânicos 

 Em geral, as seguintes características dos ácidos são destacáveis: 
• São azedos; 
• Em geral, apresentam-se incolor e no estado líquido; 
• Apresentam odor forte e asfixiante; 
• Quando em água, produzem solução condutora de eletricidade devido a formação 

de íons; 
• Diminuem o pH da água para valores inferiores a 7,00; 
• Apresentam a capacidade de mudar a cor de certas substâncias chamadas 

indicadores ácido-base; e 
• São agentes oxidantes. 

 Quanto a presença de oxigênio na molécula: hidrácidos e oxiácidos. 
 Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis: monoácidos, diácidos, triácidos e 

tetrácidos. 
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 Quanto à força: fortes, moderados e fracos. 
 Quanto à volatilidades: voláteis e fixos. 
 Nomenclatura, em regra: ácido + radical + ídrico. 

Bases 

 Em geral, as seguintes características das bases são destacáveis: 
• Sabor adstringente; 
• Em água, formam soluções condutoras de eletricidade por liberar íons; 
• Em água, liberam como único ânion o hidróxido (oxidrila) OH-, elevando pH 

para valores acima de 
7,00 (pH básico ou alcalino). O cátion liberado, em geral, é um metal; 

• Reagem com ácido (reação chamada de neutralização) produzindo sal e água; e 
• Apresentam a capacidade de mudar a cor de certas substâncias chamadas 

indicadores ácido-base. 
 Quanto ao número de hidroxilas: monobases, dibases, tribases e tetrabases. 
 Quanto ao grau de dissociação: fortes e fracas. 
 Quanto à solubilidade em água: solúveis, pouco solúveis e praticamente insolúveis. 
 Nomenclatura, em regra: hidróxido + de + nome do cátion. 

Sais inorgânicos 

 Podemos destacar as seguintes características principais dos sais: 
• Sabor salgado; 
• Sólidos e cristalinos à temperatura ambiente, apresentando elevados ponto de 

fusão; 
• Se dissociam em água, liberando os íons de seu retículo cristalino para solução; 
• Sais neutros (sais que não apresentam nem H+ e nem OH- em sua composição) 

não alteram o pH da água. Outros sais, ácidos e básicos, alteram o pH da água; 
• Apresentam íons na fase sólida (retículo cristalino de íons); 
• Em geral, se apresentam na forma sólida em temperatura ambiente; e 
• Conduzem eletricidade caso estejam dissolvidos em água ou caso estejam na 

fase líquida 
(fundidos). 

 Tipos de sal: 
• Sais neutros ou normais: é o tipo de sal com a composição mais simples, um 

cátion e um ânion. 
• Sais ácidos ou hidrogenossais: possuem hidrogênios ionizáveis, o que os torna 

capaz de diminuir o pH da água, pois em solução podem liberar H+. 
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• Sais básicos ou hidroxissais: possuem hidroxilas ou oxidrilas (OH-), o que os 
torna capaz de elevar o pH da água, pois em solução podem liberar OH-. 

• Sais duplos ou mistos: composto por dois cátions diferente ou por dois ânions 
diferentes. São obtidos de duas bases ou dois ácidos diferentes. 

• Sais hidratados ou hidratos: na forma cristalizadas, apresentam uma ou mais 
moléculas de água, chamada água de cristalização ou água de hidratação. 

• Sais complexos: apresentam em sua composição um cátion complexo ou ânion 
complexo. 

 Nomenclatura, em regra: nome do ânion + de + nome do cátion. 

Óxidos 

 Óxidos são compostos binários (formados por dois elementos químicos) em que o 
oxigênio é o elemento mais eletronegativo. O oxigênio é capaz de formar óxidos com 
todos os elementos da tabela periódica, excetuado o flúor. 

 Classificação de óxidos:  
• Óxidos básicos são óxidos que reagem com água, formando base, ou reagem 

com ácido, 
formando sal e água. 

• Óxido ácidos ou anidridos: são óxidos que reagem com água, formando ácido, 
ou 
reagem com base, formando sal e água. 

• Óxido anfóteros: são óxidos com características intermediárias entre oxiácidos e 
óxidos básicos. Ora se comportam como óxido básico, ora se comportam como 
óxidoácido. Por serem intermediários, só reagem com ácido ou base fortes. 

• Óxidos neutros: são óxidos que não apresentam características ácidas e nem 
básicas. Portanto não reagem com ácido, base e água. 

• Peróxidos: classe particular de óxidos que contém ligação O-O, em que o NOX 
do oxigênio é -1. A exceção do peróxido de hidrogênio (H2O2) que apresenta 
ligações covalentes, os demais peróxidos são iônicos. São formados por metais 
alcalinos e alcalinos terrosos. 

 Nomenclatura: 
• Caso geral: prefixo relativo à quantidade de oxigênios + óxido + de + prefixo 

relativo à quantidade do outro elemento + nome do outro elemento. 
• Caso específico para óxidos básicos, que são óxidos iônicos: óxido + nome do 

cátion. 
• Caso específico para óxidos ácidos: anidrido + radical do elemento + ICO (se 

NOX maior) ou OSO (se NOX menor). 
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Balanceamento 

Balanceamento de reações químicas 

 Antes de iniciar qualquer cálculo estequiométrico, certifique-se de que a reação 
química 
esteja balanceada. 

 Balancear uma equação química consiste em “acertar” os coeficientes 
estequiométricos (aqueles 
números que ficam na frente dos compostos) para que o número de átomos de cada 
elemento seja igual no lado esquerdo (lado dos reagentes) e no lado direito (lado dos 
produtos). 

 O índice (aquele número menor que fica na parte inferior à direita dos átomos) indica 
o 
número de átomos. Desta forma, temos que em: CaCl2: 1 átomo de cálcio e 2 átomos 
de cloro. 

 Regra do MACHO 
 O termo MACHO é apenas um macete para você se lembrar que na hora de 

balancear os 
átomos você deve seguir a seguinte ordem de prioridade: Metal, Ametal, Carbono, 
Hidrogênio 
e Oxigênio. 

 Quando for pedido a soma dos coeficientes estequiométricos: 
• Use menores coeficientes estequiométricos possíveis, em que todos são números 

inteiros; 
• Não use números fracionários (“quebrados”); 
• Verifique se os números são realmente os menores coeficientes inteiros possíveis. 

 Método das tentativas 
 Procure os elementos que aparecem apenas uma vez em cada lado da reação, ou 

seja, em apenas 
um composto do lado esquerdo e em apenas um do lado direito; 

 Caso haja mais de um elemento que respeite a condição do item anterior, escolha 
aquele de 
maior atomicidade (subíndices, aqueles números que aparece em baixo do lado 
direito do átomo); 

 Uma vez escolhido primeiro elemento, transpor suas atomicidades de um lado para o 
outro, 
utilizando-os como coeficientes estequiométricos; 
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 Finalizar o balanceamento dos demais elementos químicos. 

 

 

 

 

 

Balanceamento redox 

 Método misto (por tentativas e algébrico) 
 ETAPA 1: realizar método das tentativas já exposto acima. 
 ETAPA 2: realizar método algébrico, mantendo os coeficientes já definidos na ETAPA 1 

e continuar com os seguintes passos: 
• Denomine os coeficientes faltantes com incógnitas genéricas (ex: a, b, c); 
• Estruture sistema de equações, baseando no balanceamento de elementos 

químicos e envolvendo pelo menos uma espécie cujo coeficiente estequiométrico 
já esteja definido numericamente; e 

• Resolva para encontrar os valores das incógnitas (coeficientes faltantes). 
 Método misto (por tentativas e algébrico) com íons 
 ETAPA 1: realizar método das tentativas 

• identificando os elementos que aparecem uma única vez em ambos os lados.  
• escolhendo o elemento químico com maior subíndice (atomicidade). 
• transpondo a atomicidade (subíndice) do elemento escolhido de um lado para 

o outro, na forma de coeficiente estequiométrico. 
• balanceando os demais elementos da reação. 

 ETAPA 2: método algébrico com íons 
• estabelecendo incógnitas para os coeficientes faltantes. 
• estabelecendo um sistema de equações para encontrarmos o valor das 

incógnitas. 

Dica importante 

 Em alguns casos, o método por tentativas poderá ser suficiente. Então, sempre 
comece por ele por ser mais simples, o que lhe garantirá maior agilidade no dia da 
prova; 
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 Caso encontre coeficientes estequiométricos como fração ou “números quebrados”, 
lembre-se de convertê-los para os menores número inteiros possíveis. Ademais, se 
multiplicar um coeficiente, você precisará multiplicar todos os demais coeficientes 
pelo 
mesmo número; e 

 É necessário seguir a dica anterior porque, em muitos exercícios de concurso, será 
pedido o somatório dos coeficientes estequiométricos da equação balanceada. 
Nesses 
casos, você só encontrará a resposta correta utilizando todos os coeficientes como os 
menores números inteiros possíveis. 
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Modelos Atômicos e Semelhanças Atômicas 

Modelos Atômicos 

 

 
Camada eletrônica 

 
Características dos átomos 

 Número atômico (Z): Corresponde à quantidade de prótons no núcleo do átomo. 
Para facilitar a memorização, considere que o número atômico está para os 
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elementos assim 
como o RG está para nós.   

 Número de massa (A): Número de massa (A) = número de prótons (Z) + número de 
nêutrons (N). 

 Elemento químico: É formado por átomos que têm o mesmo número atômico. 
 Íons: É formado quando um átomo (eletricamente neutro) perde (cátion) ou recebe 

(ânion) elétrons. 

Semelhanças atômicas 

 Semelhanças atômicas: Aqui você precisa entender as definições de isótopos, 
isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Para memorizar: 

• Todos eles começam com “ISO” que significa “o mesmo”. Portanto em 
todos os 
termos há algo que é comum, que é igual a mais de um átomo ou íon;  

• Em isótoPos associar o P a prótons. Então, mesmo número de prótons; 
• Em isóbAros associar o A a número de massa. Então, mesmo número de 

massa; 
• Em isótoNos associar o N a número de nêutrons. Então, isótonos possuem o 

mesmo 
número de nêutrons;  

• Em isoELETRÔNicos associo o ELETRÔN a elétron. Então, possuem o 
mesmo número 
de elétrons. BALANCEAMENTO 
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ARQUIVOLOGIA 

Análise Estatística 

Vejamos uma análise estatística, ordenada conforme grau de incidência, para sabermos quais 
são os assuntos mais exigidos pela banca CEBRASPE, na Área Policial, no âmbito da 
disciplina. 

 
Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por 
meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!  

  

Arquivologia  

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Gestão da informação e de documentos 58,27% 
Arquivística: princípios e conceitos 27,00% 

Preservação e conservação de documentos de arquivo 10,35% 
Tipologias documentais e suportes físicos 4,39% 
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Gestão da informação e de documentos 
 

Gestão de documentos 

 
o Documento é um conjunto de informações registradas em um suporte, 

independentemente de sua natureza.  
o Lei 8.159/1991, Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 
avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua 
eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
 

 
Figura 1- Objetivos da Gestão de Documentos 

 
o Nos termos da Lei 8.159/1991, as operações de gestão de documentos incluem: 

Produção; Tramitação; Uso; Avaliação; Arquivamento; Eliminação ou recolhimento. 
 

Características dos documentos de arquivo 

o Naturalidade: fato de que a acumulação dos documentos de arquivo se dá de 
forma orgânica, natural e progressiva no decorrer das atividades da organização. 

o Inter-relacionamento: cada documento de arquivo estabelece relações com outros 
documentos do mesmo fundo e com as atividades da própria organização.  

o Unicidade: cada documento de arquivo é único dentro de seu grupo documental, 
possuindo sentido único em tal unidade.  

o Imparcialidade/veracidade: os documentos de arquivo são verdadeiros e, portanto, 
imparciais.  
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o Autenticidade: os documentos de arquivo possuem elementos que permitem 
provar que não há adulterações ou corrupção de seus elementos. 
 

Operações de arquivamento 

 
o Conjunto de atividades/operações típicas da realização do arquivamento de 

documentos: 
 

 Inspeção: é nessa atividade que se realiza o exame dos documentos para 
verificar se realmente são destinados ao arquivo.  

 Estudo: é a leitura cuidadosa da documentação para entender seus 
atributos, seus antecedentes e a eventual necessidade de referências 
cruzadas.  

 Classificação: é aqui que o documento recebe uma classificação específica 
com base no plano de classificação arquivística feito para os documentos da 
organização.  

 Codificação: é a atividade intelectual que consiste na colocação dos 
símbolos referentes aos códigos do método de arquivamento adotado 
geralmente incluindo cores, números, letras ou combinações.  

 Ordenação: trata-se do estabelecimento de uma ordem de disposição dos 
documentos com base nas codificações e classificações a eles atribuídas.  

 Guarda/arquivamento: é a colocação dos documentos em pastas ou caixas 
com base no esquema de classificação e ordenação. 

 

Métodos de arquivamento 
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o Método alfabético: Trata-se de um método direto através do qual o documento de 
arquivo pode ser localizado por meio do nome da pessoa de referência, sendo o 
mais simples possível. 

o Método geográfico: Trata-se de mais um método direto, de fácil uso, no qual a 
localização do documento é feita diretamente no arquivo, sendo o método 
preferível quando o principal elemento do documento é o seu local ou 
procedência. 

o Métodos numéricos: Trata-se dos métodos utilizados quando o principal elemento 
de referência em um documento é um número. Como o estabelecimento de 
números para um arquivo torna difícil sua localização direta, os métodos numéricos 
são indiretos, pois é preciso recorrer a um índice alfabético que fornecerá o 
número do documento ou pasta de arquivamento para localização. 

o O método numérico simples se utiliza da atribuição de um número a cada 
correspondente, cliente, fornecedor, etc., para arquivar os documentos a eles 
relacionados nessa pasta/arquivo de número que lhe corresponde. 

o O método numérico-cronológico é muito utilizado nas repartições públicas, 
consiste no estabelecimento de um número para cada documento (e não para 
cada pasta), respeitando-se rigorosamente a ordem numérica que será 
estabelecida em função da data de registro do documento. 

o O método dígito-terminal busca reduzir o número de erros de arquivamento ao 
criar grupos e subgrupos de fichas para arquivamento. Aponta-se como grande 
desvantagem a leitura não convencional dos números, já que eles são lidos da 
direita para a esquerda. 

o Método ideográfico ou por assunto: Este método de arquivamento é 
profundamente conectado à compreensão e interpretação das atividades da 
organização, pois é baseado nos assuntos tratados em cada documento, o que o 
torna de difícil aplicação e mais sujeito a erros (por isso, é considerado um método 
de aplicação complexa).  

 

Métodos padronizados de arquivamento 

o O método variadex, criado por Remington Rand, propõe a ordenação das pastas 
no arquivo em ordem alfabética. Para facilitar a localização, a segunda letra da 
principal referência será associada a pastas com projeções em cores distintas, 
ficando mais fácil localizar, dentro de cada letra, as pastas de um determinado 
subgrupo de letras. 
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o Método automático: não possui aplicação prática nos arquivos no Brasil nem 
detalhamento teórico nos principais autores da literatura. 

o Soundex: o eixo central é a fonética, ou seja, a semelhança de pronúncia dos 
nomes. Também não possui aplicação prática no Brasil.  

o Mnemônico: método obsoleto que combina letras para criar mnemônicos que 
auxiliem na memória do arquivista.  

o Rôneo: método obsoleto que relaciona letras, números e cores 
 

Método alfanumérico 

 
o É o método semi-indireto, não sendo nem básico nem padronizado. Ele trabalha 

com a construção de uma tabela com divisões do alfabeto previamente planejadas, 
como por exemplo: 
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Arquivística: princípios e conceitos 
 

Definições 

 

 
Figura 2-Definições de arquivo 

 
o Arquivologia é “a disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e 

técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e 
utilização dos arquivos”, sendo também chamada de arquivística. 

o Os arquivos são formados por conjuntos de documentos produzidos ou recebidos 
organicamente. Os documentos, por sua vez, são formados por informações e 
suporte. 

o Documento: qualquer registro de informações, independente da natureza do 
suporte que a contém. 

o Informação: elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contidos num 
documento. 

o Suporte: é o continente da informação. Trata-se do material físico que contém a 
informação. 
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Órgãos de documentação 

 
 

Arquivos público x privados 

 
o Os arquivos públicos são todos aqueles cujos documentos sejam produzidos e 

recebidos por estruturas da administração pública federal, estadual, do Distrito 
Federal e municipal em decorrência de suas funções, sejam administrativas, 
legislativas ou judiciárias. Além desses, também são considerados públicos os 
arquivos de instituições privadas encarregadas da gestão de serviços públicos. 

o Os arquivos privados, por sua vez, são aqueles cujos documentos são produzidos 
ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em geral (exceto às da definição de 
arquivo público). 

 
 

Princípios da arquivologia 

 
o Princípio da proveniência, respeito aos fundos ou método histórico: é aquele 

segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família 
não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. 

o Princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística: a preservação dos fundos 
deve ser feita de maneira indivisível, ou seja, é preciso manter a integridade do 
arquivo, sem dispersar, mutilar, alienar, destruir sem autorização ou adicionar 
documento indevido. 
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o Princípio do respeito à ordem original, ordem primitiva ou “santidade” da ordem 
original: o arquivo deve conservar o arranjo dado por quem o produziu, seja uma 
entidade coletiva, pessoa ou família. Em outras palavras, ele deve ser colocado no 
seu lugar de origem dentro do fundo de onde provém. 

o Princípio da unicidade: independentemente de sua forma, gênero, tipo ou suporte, 
os documentos de arquivo conservam seu caráter único, em função de seu 
contexto de produção. 

o Princípio da organicidade: é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a 
estrutura, as funções e as atividades da entidade produtora/acumuladora em suas 
relações internas e externas. 

o Princípio da cumulatividade ou naturalidade: O arquivo é formado por meio de 
acumulação, ou seja, seus registros são formados de maneira progressiva, natural e 
orgânica em função do desempenho natural das atividades da organização, família 
ou pessoa, por produção e recebimento, e não de maneira artificial. 

o Princípio da reversibilidade: Todo procedimento ou tratamento aplicado aos 
arquivos poderá, necessariamente, ser revertido, caso seja necessário. 

o Princípio da inalienabilidade e imprescritibilidade: a transferência de propriedade 
dos arquivos públicos a terceiros é proibida; e que o direito público sobre os seus 
arquivos não prescreve com o tempo. 

o Princípio da universalidade: implica ao arquivista uma abordagem mais geral sobre 
a gestão dos documentos de arquivo antes de se aprofundar em maiores detalhes 
sobre cada natureza documental.  

o Princípio da proveniência territorial / territorialidade: o documento deve sempre 
ficar o mais próximo possível do local onde foi produzido 

o Princípio da pertinência territorial: o documento deve ser transferido para o local 
com o qual o seu conteúdo está relacionado. 

o Princípio da pertinência temática: os documentos devem ser reclassificados por 
assunto sem levar em conta a proveniência e a sua classificação original. 

o Princípio da autenticidade: não se trata de constatar que o conteúdo do 
documento é verdadeiro, mas sim a verificação de que o mesmo foi criado por 
quem consta e com o propósito que ali consta. 

o Princípio da veracidade: os documentos devem refletir a verdade, ou seja, o seu 
conteúdo deve ser verídico, tendo confiabilidade para servir como prova. 
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Preservação e conservação de documentos de arquivos 
 

Preservação, conservação e restauração 

 
Fatores que causam danos aos documentos 

o Para manutenção das condições ideais de temperatura e umidade relativa, 
costuma ser preciso haver sistemas completos de climatização. Na impossibilidade 
de instalá-los, a utilização de umidificadores/desumidificadores, exaustores, 
ventiladores, etc. pode ter efeitos positivos em diferentes casos. Além disso, o 
próprio desenho do edifício e das salas pode favorecer ou desfavorecer a 
conservação dos documentos. 

o A qualidade do ar também interfere na preservação e conservação dos 
documentos, uma vez que as partículas poluentes existentes no ar (pó, fuligem, 
esporos de fungos, produtos químicos, etc.) podem contribuir para a deterioração 
dos suportes e proliferação de micro-organismos. 

o Toda luz emite radiação que danifica o papel, tornando-o mais frágil, quebradiço, 
amarelo e escurecido. A incidência da luz direta sobre os documentos favorece a 
degradação da lignina e o rompimento das fibras de celulose, podendo causar 
desbotamento ou escurecimento dos documentos. Muita luz e iluminação 
inapropriada também desbotam a cor das tintas e alteram a legibilidade do 
documento. 

o Os agentes biológicos que interferem no acervo arquivístico incluem insetos 
(principalmente baratas, brocas, cupins e traças), os roedores e os fungos. Para 
evitar que tais agentes biológicos prosperem no arquivo, é preciso tomar cuidado 
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especial com as condições ambientais, para evitar aquelas que criem ambiente 
propício à sua proliferação. 

Conservação: intervenções para estabilizar os documentos 

o A estabilização do documento nada mais é do que o processo de interrupção da 
deterioração de seu suporte e/ou agregados, através de procedimentos mínimos 
de intervenção (por exemplo, estabilizar por meio de limpeza/higienização). 

o Os materiais a serem utilizados na conservação/preservação de documentos 
devem ser “de qualidade arquivística”, o que significa que são livres de quaisquer 
impurezas, quimicamente estáveis, resistentes e duráveis. 

o A limpeza de superfície dos documentos é mecânica e deve ser feita a seco 
(importante: nunca utilizar água!). Busca-se retirar as partículas sólidas em geral 
que estão sobre a superfície. Trata-se de um tratamento simples, inicial e 
fundamental para a boa conservação do acervo. 

o A limpeza do espaço físico também é fundamental para a boa conservação. A 
limpeza do piso deve ser feita com aspirador de pó, evitando-se água ou qualquer 
tipo de solvente ou cera, por poderem danificar os documentos e alterarem o 
ambiente. A limpeza de estantes e móveis também é muito importante, e o uso de 
aspirador de pó também é fundamental. 

o O acondicionamento é colocação dos documentos em embalagens (guarda em 
invólucros) apropriadas para a sua conservação, de acordo com as características 
específicas do suporte, permitindo proteção contra poeira, umidade, temperatura, 
fogo, fungos, etc.. O acondicionamento pode ser aplicado tanto sobre 
documentos que não se encontram em boas condições quanto aqueles bem 
conservados ou recuperados 

o O armazenamento, por sua vez, é a guarda do documento (acondicionado ou não) 
no mobiliário das salas destinadas ao acervo, incluindo armários, estantes, 
mapotecas e arquivos. 

o Já na produção, os documentos identificados como permanentes deverão ser 
produzidos em papel com pH neutro ou alcalino, evitando efeitos nocivos da 
acidez. O uso de papéis reciclados deve ser evitado. 

o Tanto para a desinfestação quanto para a desinfecção de documentos é comum a 
utilização de um processo chamado de fumigação, que consiste na aplicação de 
vapores químicos aos documentos para destruição de insetos, fungos e 
microrganismos. Esses vapores químicos são, na verdade, gases letais para agentes 
biológicos que estão atuando contra a conservação dos suportes. A fumigação 
costuma ser feita em câmaras especiais isoladas a vácuo (autoclaves), mas não 
precisa necessariamente delas para ocorrer. Apesar de ser um método efetivo para 
acabar com as infestações e infecções, a fumigação não é mais recomendada em 
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função dos gases tóxicos e compostos oxidantes que podem alterar as 
propriedades físico-químicas dos suportes (papel, couro, pergaminho, etc.). 

Principais atividades de restauração 

 
o Banho de gelatina é uma técnica que consiste em mergulhar o documento em 

substância gelatinosa (gelatina ou cola específica) para aumentar a resistência do 
documento, mantendo visibilidade e flexibilidade. 

o Tecido é um método de reparação em que se utilizam folhas de tecido (muito 
fino), que são aplicadas com pasta de amido aos documentos em tratamento. 
Nesse caso, a durabilidade do documento é aumentada, mas o amido e o tecido 
favorecem muito o ataque por insetos e fungos.  

o Silking é um método similar à aplicação do tecido simples, pois a principal 
diferença é o uso de tecido de maior durabilidade (crepeline ou musseline de 
seda). Apesar de mais durável, o método também é mais caro do que o do tecido 
simples, pois os tecidos utilizados custam mais. 

o A laminação mecanizada é um método muito mais próximo do que seria o ideal, 
quando comparado aos demais. Isso porque o seu resultado é de papel mais 
durável, com legibilidade e flexibilidade. Além disso, torna-se imune à ação de 
fungos e pragas, e qualquer mancha resultante de seu uso pode ser facilmente 
retirada com sabão e água. 

o Na laminação manual utilizam-se os mesmos materiais da laminação mecanizada, 
mas o processo é feito manualmente, substituindo-se a pressão e temperatura da 
prensa pelo uso de acetona 

o A encapsulação consiste no posicionamento do documento entre duas lâminas de 
poliéster, fixadas com fita adesiva duplaface nas margens externas, para que o 
documento fique protegido pelo poliéster (a salvo de sujidades, poluição, etc.), em 
uma “cápsula” fechada. Apesar de parecer uma boa, esse procedimento pode 
causar o aprisionamento da umidade dentro da cápsula, o que pode deteriorar o 
documento. Além disso, o método não protege contra radiação e variações na 
temperatura. 
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