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APRESENTAÇÃO 

Atenção, corujas! Já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Penal AL, com a 
oferta de 300 vagas. 

O cargo, antes chamado de Agente Penitenciário, exige ensino superior com formação em 
qualquer área de conhecimento, com salário inicial de R$ 3,8 mil! A aplicação das provas 
deve ocorrer na data prevista de 22 de agosto. 

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

Cada matéria vem dividida em vários assuntos no edital, não é verdade?  

 

Pois bem, as apostas estratégicas são os conteúdos dentro de um determinado assunto do 
edital que entendemos terem maiores chances de serem cobrados na sua prova. 

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

Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente justamente as apostas estratégicas 
mais importantes, que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da banca. 

Bom demais, não??? De nada! (rs) 

Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão, 
que contempla muito mais conteúdo que as apostas estratégicas. 

 

O objetivo do nosso material é melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. 

Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado. 

Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do conteúdo 
no momento que você mais precisa... 

A hora da sua prova! 

Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos públicos 
são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria que foi 
estudada. 
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E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões de 
conteúdo, não tem outra forma. 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à 
prova lembrando de tudo! 

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta experiência 
em concursos públicos. 

Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos de 
mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, 
Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária Federal, dentre 
outros. 

Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos. 

 

Nossas aulas contemplam: 

https://bit.ly/revisoespoderosas
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a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo; 

b) análise estatística dos assuntos e subassuntos , com base em questões cobradas pela banca do 
concurso, para que nossos alunos saibam exatamente o que possui mais chances de ser cobrado; 

c) apostas estratégicas, para destacar o conteúdo que julgamos ser o mais provável de ser 
cobrado para um dado assunto; 

d) questões comentadas da banca para todos os assuntos e subassuntos, para que seja realizada 
uma revisão geral do assunto a partir de relativamente poucas questões; 

d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine bastante 
todos os assuntos; 

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato melhore sua 
compreensão do conteúdo já estudado a partir de autoexplicação mental sobre questões 
conceituais, casos práticos e desafios. 

Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno, 
permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 

 

Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas 
nossas aulas demonstrativas (clique aqui para conferir)! 

Se você já é aluno do Pacote Completo, possui desconto automático de 20% na aquisição do 
Passo Estratégico do mesmo concurso. 

E se você já é assinante, o Passo Estratégico já está incluso – basta se matricular na área do aluno 
e aproveitar nosso material ;) 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/agente-penitenciario-do-alagoas-agepen-al-passo-estrategico/
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Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar revisões 
eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Então é isso. 

Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação! 

                             Prof. Túlio Lages                            f 
Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do 

Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele fique 
famoso entre milhares de concurseiros! 

 

Mais e-books gratuitos! 
Fique por dentro dos lançamentos de novos e-books , além das 
melhores dicas de revisão, acessando nosso canal no Telegram:  

 
passoestrategico 

  

https://bit.ly/revisoeseficientes2021
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://bit.ly/tgdopasso
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Coordenação e subordinação 

Sempre há questões tanto sobre o assunto coordenação quanto sobre subordinação. No geral, 
são questões feitas com base em orações retiradas de um texto e é solicitado que se classifique 
as tais orações. Para se sair bem nessas questões, o candidato precisa conhecer bem o conceito 
de oração e de período, além de saber interpretar a relação existente entre uma oração e outra 
dentro do contexto apresentado.  

As mais cobradas, na área das orações subordinadas, são as substantivas (que oferecem um grau 
um pouco maior de dificuldade para serem identificadas) e as adverbiais. Podem ocorrer 
questões sobre orações subordinadas adjetivas reduzidas também, portanto temos que ficar 
atentos! 

No que respeita à pontuação, ATENÇÃO sempre cai vírgula! Sendo assim, é extremamente 
importante estudar e dominar esse assunto. Também podemos esperar questões sobre 
parênteses, aspas e travessões.  

  

                                            

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

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

Prof. Túlio Lages2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Direitos e deveres individuais e coletivos 

Dentro do assunto “Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/88)", “Catálogo de 
direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos no art. 5º da CF/88” é(são) o(s) ponto(s) 
que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca. 

Abaixo, destacamos os incisos do art. 5º que possuem maior incidência e, portanto, necessitam 
de maior atenção: 

 

 
                                            

2
 Auditor do Tribunal de Contas da União. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Constitucional e 

Direito Administrativo. Instagram: @proftuliolages 

Manifestação de pensamento 
(inciso IV) 

é livre 

VEDADO o anonimato 

Criação de associações e cooperativas 
(inciso XVIII) 

independem de autorização 

Vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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Além disso, por guardarem relação, em maior ou menor grau, com a 
atividade de Segurança Pública, os seguintes incisos são 
extremamente relevantes: XV a XVII, XXV, XXXIX, XL a L e LII a LXVIII. 

Os seguintes entendimentos jurisprudenciais também possuem enormes chances de serem 
cobrados em prova: 

"(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada a recusa do 
usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as 
quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à 
frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, 
e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, venham 
acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações 
dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das 
pessoas; atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e sejam as 
vacinas distribuídas universal e gratuitamente. 

(II) Tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela 
União como pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, respeitadas as 
respectivas esferas de competência"3. 

 

“É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada 
em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no plano nacional de imunizações; 
ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei; ou seja objeto de determinação 
da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios com base em consenso 
médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de 
consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao 
poder familiar”4. 

 

“A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é 
satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para 
que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no 
mesmo local5”. 

                                            

3 STF – ADIs 6586 e 6587. 
4 STF – ARE 1267879 
5 STF – RE 806.339. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Túlio Lages 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Atos Administrativos 

Dentro do assunto “Atos Administrativos”, “Extinção dos atos administrativos” é(são) o(s) 
ponto(s) que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela 
banca. 

Dessa forma, é importante memorizar quais são as formas mais comuns de desfazimento dos 
atos administrativos, bem como os principais conceitos associados a cada uma delas. 

 

 

Anulação 

ilegalidade 

efeitos 
retroativos 
(ex tunc) 

poder 
dever / 

autotutela 

pode ser 
realizada 

pelo Poder 
Judiciário 

Convalidação 

correção do 
ato 

mantém os 
efeitos já 

produzidos 

atos não 
nulos ou 

"anuláveis" 

vícios 
sanáveis: 

competência 
e forma 

Revogação 

ato válido 

conveniência e 
oportunidade 

é um ato 
discricionário 

efeitos não 
retroagem (ex 

nunc) 

nem todo ato 
pode ser 
revogado 

Cassação 

ato válido 

administrado 
não cumpriu 

condição 

Caducidade 

invalidade  ou 
ilegalidade 

superveniente 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
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DIREITO PENAL 

Prof. Telma Vieira6 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Dos crimes contra o patrimônio 

A nossa aposta estratégica, para o assunto dos crimes contra o patrimônio, será o crime de 
roubo, que sofreu diversas alterações legislativas recentes, além das diferenças entre Roubo e 
Extorsão. Vejamos um quadro comparativo: 

Roubo Extorsão 
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: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para 
outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar 

que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

- A colaboração da vítima é DISPENSÁVEL. 
- O autor do crime tem a possibilidade de subtrair o 

bem, com ou sem o a colaboração da vítima. 
 

Exemplos: 
a) Denis, desejando roubar um carro, aponta a sua arma 
para vítima e a retira do veículo contra a vontade desta. 

b) Denis, ao perceber que a vítima acabara de sacar 
certa quantia em dinheiro, aponta a arma para a 

mesma, obrigando-a a entregar-lhe. 

- A colaboração da vítima é INDISPENSÁVEL. 
- A vítima tem a opção entre entregar ou não o bem, 
sendo a sua colaboração fundamental para o agente 

alcançar a vantagem indevida. 
- O autor do delito não consegue obter a vantagem sem 

a colaboração da vítima. 
 

Exemplos: 
a) Denis aponta a arma para o filho da vítima, mandando 
que ela vá buscar o carro na garagem da sua residência, 

e o entregue em outro local determinado. 
b) Denis aponta a arma para a vítima, para que essa, 

utilizando a sua senha pessoal, transfira certo valor de 
sua conta para a conta indicada pelo ofensor, através do 

aplicativo de celular dela. 
 

  

                                            

6 Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação 
Penal Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade. 
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Prof. Alexandre Segreto7 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Prisão 

Assim, a aposta estratégica para o concurso da AGEPEN-AL é Prisão. É muito importante na sua 
reta final de estudos. Vamos ao conteúdo da nossa aposta?  

ART. 282, §2º - decretação de medidas cautelares no curso do processo 
Redação anterior Redação atual - Lei 13.964/19 

"As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, 
de ofício ou a requerimento das partes ou, quando 

no curso da investigação criminal, por representação 
da autoridade policial ou mediante requerimento do 

Ministério Público." 

"As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a 
requerimento das partes ou, quando no curso da 

investigação criminal, por representação da 
autoridade policial ou mediante requerimento do 

Ministério Público." 
Note-se que houve a supressão da expressão "de ofício" existente na redação anterior do dispositivo, 

elidindo, com isso, a possibilidade de o juiz decretar medida cautelar de ofício no curso do processo criminal. 
Isso se deve ao atendimento, pelo legislador, do clamor para que, em respeito ao sistema acusatório que rege 
o processo penal pátrio, fosse retirada do juiz sua postura ativa, capaz de macular a sua imparcialidade. Logo, 

na atual sistemática, o juiz não poderá mais decretar as medidas cautelares de ofício. 

 

ART. 282, §4º - descumprimento de medidas cautelares 
Redação anterior Redação atual - Lei 13.964/19 

"No caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante 

requerimento do Ministério Público, de seu 
assistente ou do querelante, poderá substituir a 

medida, impor outra em cumulação, ou, em último 
caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo 

único)." 

"No caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento 

do Ministério Público, de seu assistente ou do 
querelante, poderá substituir a medida, impor outra 
em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão 

preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 
312 deste Código." 

Note-se que houve a supressão da expressão "de ofício" existente na redação anterior do dispositivo, 
elidindo, com isso, a possibilidade de o juiz, de ofício, em caso de descumprimento, substituir medida 

cautelar, impor outra em cumulação ou decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos. 

                                            

7 Procurador de justiça desportiva. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Direito Processual Penal. 
Instagram: @alexandre_segreto 

https://www.instagram.com/alexandre_segreto/?hl=pt-br
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ART. 282, §5º - falta de motivo - revogação e substituição de medidas cautelares 

Redação anterior Redação atual - Lei 13.964/19 

"O juiz poderá revogar a medida cautelar ou 
substituí-la quando verificar a falta de motivo para 

que subsista, bem como voltar a decretá-la, se 
sobrevierem razões que a justifiquem". 

"O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, 
revogar a medida cautelar ou substituí-la quando 
verificar a falta de motivo para que subsista, bem 

como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que 
a justifiquem." 

Note-se que houve a inclusão da expressão "de ofício" na redação atual do dispositivo, de modo que a 
atuação do juiz, no tocante às medidas cautelares, só será possível de ofício quando a revogação ou 

substituição das medidas se der por FALTA DE MOTIVO para que subsistam. Também pode voltar a decretá-
las caso sobrevenham razões que justifiquem a determinação nesse sentido. 

 

ART. 282, §6º - decretação da prisão preventiva 
Redação anterior Redação atual - Lei 13.964/19 

"A prisão preventiva será determinada quando não 
for cabível a sua substituição pode outra medida 

cautelar." 

"A prisão preventiva somente será determinada 
quando não for cabível a sua substituição por outra 

medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, 
e o não cabimento da substituição por outra medida 

cautelar deverá ser justificado de forma 
fundamentada nos elementos presentes do caso 

concreto, de forma individualizada." 
Acerca da prisão preventiva, ela continua sendo a última ratio, determinada apenas quando não for cabível em 

seu lugar outra medida cautelar. No entanto, a Lei 13.964/19 trouxe explicitamente a exigência de 
fundamentação pelo juiz das razões pelas quais as outras medidas foram reputadas insuficientes diante do 

caso concreto. 

 

Espécies de Flagrante 

Flagrante Próprio 
Está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. Maior visibilidade do 
crime. O agente é apreendido enquanto pratica atos executórios ou após 

consumá-lo, mas ainda na cena do crime. 

Flagrante Impróprio 
O agente é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. 

Flagrante Presumido 
O agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos 

ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. 

Flagrante Preparado 
Há a presença de um agente provocador, que insidiosamente leva o autor 

do delito a cometer a infração, tomando precauções para que o crime 
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não alcance sua consumação. Também chamado de "delito putativo por 
obra do agente provocador" ou "crime de ensaio". Segundo o STF, 

através da súmula 145, não há crime quando a preparação do flagrante 
pela polícia torna impossível a sua consumação. 

Flagrante Esperado 
O agente policial aguarda a ocorrência da infração penal para efetuar a 
prisão em flagrante do infrator. Não há atuação de agente provocador. 

Flagrante Retardado 

Também conhecido como ação controlada. Verifica-se quando há 
envolvimento de organização criminosa ou quando se trata dos crimes da 
Lei de Drogas (Lei 11.343/06). Consiste em um permissivo legal para que 

a autoridade policial deixe de efetuar a intervenção no momento mais 
eficaz do ponto de vista da formação de provas e informações. 

 

Prisão Preventiva 
Previsão Legal Arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. 

Requisitos 

- Fumus boni iuris e periculum libertatis; 

- Garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência 
da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal (quando 

existe elemento concreto de que o réu pretende se furtar da aplicação da 
lei) e - novidade da Lei 13.964/19 - quando houver prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de 
liberdade do imputado. 

- Só crime doloso: com pena máxima superior a 4 anos ou, qualquer pena 
quando o agente é reincidente ou o crime envolver violência doméstica e 
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa 

com deficiência, para assegurar a execução de medidas protetivas de 
urgência. 

Forma de Decretação 

A partir da entrada em vigor da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), a 
decretação da prisão preventiva só pode se dar através do juiz, em 
qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, porém 

apenas mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou 
do assistente, ou por representação da autoridade policial. Não cabe mais 

decretação DE OFÍCIO pelo juiz no curso do processo penal. 

Observação 

A prática de ato infracional autoriza a decretação de prisão preventiva 
como garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do 

agente? É pacífico o entendimento de que o ato infracional não pode ser 
levado em consideração pelo juiz quando do proferimento de sentença, 

para fins de reincidência. No entanto, para justificar a decretação da 
prisão preventiva, o tema ainda é controvertido. O STJ, hoje, tem tendido 
a reconhecer a possibilidade de o ato infracional ser fundamento apto a 

justificar a decretação da prisão preventiva. 
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Prisão Temporária 
Previsão Legal Lei 7.960/89 

Requisitos 

Requisitos combinados: I + III ou II + III. 

Art. 1º. Caberá prisão temporária: 

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos 
necessários ao esclarecimento de sua identidade; 

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova 
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos 

seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) 
sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) 

roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e 
seus §§ 1° e 2°); e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus 
§§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 
223, caput, e parágrafo único); g) atentado violento ao pudor (art. 214, 
caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); h) 

rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e 
parágrafo único); i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) 

envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal 
qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); l) 

quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 
1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de 

suas formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de 
outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 

16 de junho de 1986). p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. 

Forma de Decretação Cabível apenas na fase pré-processual, não pode ser decretada de ofício 
pelo juiz. 

Prazo de Duração 
PRISÃO TEMPORÁRIA → prazo de duração de 5 dias (+5) - Lei 7.960/89 

(para os crimes não hediondos aqui listados)PRISÃO TEMPORÁRIA → 
prazo de duração de 30 dias (+30) - Lei 8.072/90 (crimes hediondos) 

  

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

Prof. Allan Maux8 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Lógica de argumentação.  

Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma 
valida a conclusões determinadas. 

Sem dúvida, teremos questões em nossa prova que irão abordar o assunto acima 
exposto. O percentual de incidência desse tópico, conforme vimo em nosso e-
book, foi de 15,81%. 

Lógica de Argumentação é um tópico presente praticamente em todos os editais 
dos mais diversos concursos.  Temos, nesse assunto, a base para o estudo da 
matéria Raciocínio Lógico.  
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DIREITOS HUMANOS 

Prof. Vinícius de Oliveira9 

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

É indispensável a leitura de toda a Declaração Universal dos Direitos Humanos! Entretanto, com 
base no histórico de questões sobre esse tópico, podemos indicar os seguintes dispositivos 
como mais prováveis de serem cobrados em prova: 

Artigo 2 

I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, 
jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer 
se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer 
sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 

Artigo 9 

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo 10 

Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por 
parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres 
ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

Artigo 11 

I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, 
em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 
necessárias a sua defesa. 

                                            

9 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Aduaneira, 
Administração Geral e Pública, Ética, Administração de Recursos Materiais e Direitos Humanos. 
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II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, 
não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não 
será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era 
aplicável ao ato delituoso. 

Artigo 14 

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

II) Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e 
princípios das Nações Unidas. 

Artigo 26 

I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. 
A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito. 

II) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do 
homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz. 

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

  



. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

18 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Prof. Vinícius de Oliveira10 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Ética no Setor Público 

Geralmente a Aposta Estratégica aponta, com base em dados objetivos, um único tópico como 
provável de aparecer em sua prova. No entanto, devido às peculiaridades das provas de Ética, 
precisaremos apontar mais de um tópico.  

Isso ocorre porque o Código de Ética é dividido em 4 seções: Regras Deontológicas, Deveres do 
Servidor Público, Vedações ao Servidor Público e Comissões de Ética. Dessa maneira, as provas 
organizadas pela banca costumam exigir pelo menos um item de cada Seção, de modo que 
faremos uma aposta para cada uma delas. 

Dessa maneira, nossas apostas estratégicas, considerando incidência de cada item (incisos e 
alíneas) do Código de Ética, residem nos dispositivos abaixo destacados: 

Nº de 
questões 

Norma 

 
Regras Deontológicas 

10 
VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida 

particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em 
sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

9 

II - O servidor público    O poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, 
   O terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, 
consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 

6 

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo 
ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a 

finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato 
administrativo. 

 
Principais Deveres do Servidor Público 

6 h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer 
comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 

4 
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade 

estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo 
qualquer violação expressa à lei; 

 
Vedações ao Servidor Público 

5 n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 

                                            

10 Auditor Fiscal da RFB. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direitos Humanos e Ética.  
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Nº de 
questões 

Norma 

4 e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
atendimento do seu mister; 

 
Comissões de Ética 

9 
XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua 

fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com 
ciência do faltoso. 

9 

XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo 
aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza 

permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado 
direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações 

públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou 
em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 
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GEOGRAFIA 

Prof. Sérgio Henrique11 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Globalização 

Para suas proposições de Geografia é fundamental dominar o tema “Globalização” e focar nos 
principais aspectos econômicos e humanos da atualidade. A Geografia de Alagoas será 
certamente abordada em todas suas características, porém várias delas podem ser melhor 
compreendidas, se relacionadas às principais questões da atualidade. Espero algumas questões 
sobre o espaço natural alagoano, mas como é a principal tendência as principais apostas são 
sempre os temas mais atuais e socioeconômicos.  

 

O que é a Globalização e tendências da nova ordem 

É o processo econômico no qual o espaço mundial adquire unidade, através de uma crescente 
infraestrutura de comunicação, altamente tecnológica, que permite um crescente fluxo de 
capitais, mercadorias, informações e pessoas.  

 

 Na Globalização todos os fluxos são estimulados, exceto o de pessoas. São as chamadas 
migrações seletivas, pois há muitas barreiras para a entrada de imigrantes vindos dos 
países subdesenvolvidos para os desenvolvidos.  

 Alguns analistas sugerem que o primeiro passo da globalização foi ainda no século XVI, na 
época das grandes navegações europeias, quando a América foi colonizada e foram 
conectadas à economia da Europa à América, litoral africano e Ásia.  

 O marco da atual Globalização foi o final da Guerra Fria em 1991, que encerrou a 
bipolaridade entre EUA e URSS.  

 Uma das tendências globais até agora é a fusão entre as grandes corporações, como por 
exemplo o grupo FCA (Fiat Crisley automobile), resultado da fusão da Fiat (italiana) com 
a Crisley (norte americana). Há uma fábrica instalada em Pernambuco, na RMR (região 
metropolitana de Recife. Um exemplo nacional foi a fusão das cervejarias que originaram a 
AMBEV.  

                                            

11 Responsável pelo Passo Estratégico das matérias de Geografia, História, Sociologia e Filosofia. Instagram: 
@professorsergiohenrique 

https://www.instagram.com/professorsergiohenrique/?hl=pt-br
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 A modernização tecnológica e a organização industrial do Toyotismo, permitiu às 
transnacionais transferirem seus parques industriais para os países subdesenvolvidos e 
gerou o panorama atual em que os países desenvolvidos vivem recessões econômicas, 
desindustrialização e desmetropolização, enquanto os subdesenvolvidos se industrializam e 
urbanizam.  

 A modernização tecnológica constante tem provocado desemprego até nos países 
desenvolvidos. 

 As cidades cresceram muito rápido e ocorreu um inchaço no setor terciário da economia, 
que chamamos de terciarização da economia, e há muita informalidade e a precarização do 
trabalho.  

 

Uberização já é uma palavra aceita pelos dicionários da língua portuguesa, e são as novas 
relações de trabalho, inovadas pelos aplicativos de transportes e entregas, em que o 
entregador não tem relação de trabalho nem com o produtor, nem com o consumidor.  

 
As principais características da Globalização: 

 
1. Entre as principais características podemos citar: capitalismo financeiro global, Toyotismo, 

neoliberalismo, fortalecimento das grandes corporações, diminuição da soberania dos 
Estados Nacionais, multipolaridade e a proliferação de blocos econômicos.  

2. Capitalismo financeiro: Podemos dizer que foi o resultado da evolução do capitalismo 
industrial monopolista, quando o capital industrial (investido na produção) se uniu ao 
capital bancário. Há as instituições supranacionais criadas na conferência de Bretton Woods 
-FMI, Banco Mundial e OMC, ligadas à ONU e orientadas pelo pensamento neoliberal.  
2.1 As transnacionais são um exemplo do capital financeiro: quando o seu capital não 

estiver investido na produção de bens, estará rendendo em alguma aplicação financeira 
na bolsa de valores.   

3. Toyotismo (acumulação flexível de capital): Organização da produção industrial, que através 
da aplicação das tecnologias da terceira revolução industrial, permitiu a transferência dos 
parques industriais básicos para os países subdesenvolvidos, para diminuir os custos 
de produção e aumentar a competitividade. A produção industrial hoje é descentralizada: 
nos países desenvolvidos estão as sedes e nos subdesenvolvidos o parque produtivo.  

3.1 O fechamento das fábricas da Ford, no início de 2021, está relacionado às 
estratégias globais da corporação, que investiu pesado na República Sul Africana e 
Argentina. É a mobilidade espacial da indústria global.  
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4. Neoliberalismo: Pensamento econômico que defende a intervenção mínima do Estado na 
economia, através do combate ao protecionismo, privatizações, e austeridade fiscal 
(controle rígido dos gastos públicos).  

5. Diminuição da soberania dos Estados Nacionais, em detrimento do fortalecimento das 
grandes corporações. 

6. Multipolaridade: Quando o espaço político mundial possui vários polos de poder: EUA, 
Alemanha, Japão e países emergentes, principalmente a China.  

Proliferação de Blocos econômicos: Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico 
regional, proliferaram blocos econômicos como o Nafta (extinto por Donald Trump), o Mercosul, 
e a União Europeia, que se formou desde a década de 40 e em 1991 aumentou a integração 
política e lançou o Euro (através do Tratado de Maastricht de 1991).  

 

É isso aí, pessoal! Bons estudos e foco no sucesso!!! 
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HISTÓRIA 

Prof. Sérgio Henrique 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: início da colonização, a implantação do 
plantation da cana de açúcar, e a adoção da escravidão africana. 

O assunto de maior incidência nas provas, feitas pelo Cebraspe, foi o início da colonização, a 
implantação do plantation da cana de açúcar, e a adoção da escravidão africana.  

A nossa aposta é principal atividade econômica fundadora, o plantation escravista da 
cana de açúcar. Alagoas era parte da capitania de Pernambuco e foi colonizada através 
de engenhos, nos primeiros núcleos de povoamento: Alagoas, Penedo e Porto Calvo.  
Plantations são grandes propriedades, monocultoras, com a produção voltada para a 
exportação, e a escravidão marcou a formação do Brasil. Foram escravizados indígenas 
e africanos, e o maior quilombo do Brasil foi o de Palmares, localizado em Alagoas.  

 

Uma dica importante é ficar atento na evolução do capitalismo, que surgiu na Baixa Idade 
Média, quando após as Cruzadas, surgiram as primeiras cidades medievais, os burgos. Entre o 
século XV e o XVIII foi a Idade Moderna, ou antigo regime, quando surgiu o Estado Absolutista, 
que controlava a economia e conquistava colônias para exploração. Nessa época expandiu o 
capitalismo através das Grandes Navegações Europeias, quando Portugal chegou, e conquistou o 
Brasil. Nesta fase o capitalismo comercial é chamado de mercantilismo. As principais 
características do mercantilismo são: A intervenção do Estado na economia, busca de uma 
balança comercial favorável, colonização para manter o superávit da metrópole, através do pacto 
colonial, e a busca de metais preciosos, pois acreditavam que a riqueza das nações era a 
quantidade de metais preciosos (metalismo). 

Expansão marítima de Portugal e o período Pré-Colonial 
1. Nas Grandes Navegações Europeias, buscavam novas rotas até às Índias. Entre os 
séculos XIV e XVI, o comércio das especiarias passou a gerar uma grande fonte de riqueza 
para Portugal. Neste cenário de expansão marítima, as novas rotas encontradas 
desembocaram, também, em novas terras, até então desconhecidas.  
2. A frota de Pedro Álvares Cabral, que chegou às “novas” terras em 22 de abril de 1500, 
possui controvérsias sobre sua casualidade ou intencionalidade. Isto se deve em razão de 
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terem ocorrido navegações anteriores, por exemplo a de Vasco da Gama, que já havia 
reconhecido terras na região.  
3.   colonização da “ mérica Portuguesa” se concentrou nas regiões litorâneas, sendo 
que a partir do século XVII teve início o processo de interiorização do país, marcado por uma 
série de lutas e disputas pelas terras e riquezas naturais (por exemplo, o pau-brasil, sobretudo 
no século XVI, e o açúcar, no XVII).  
4. Entre os anos de 1500 e 1530, as especiarias ainda rendiam lucros à Portugal, sendo 
que a atenção à sua colônia recém-descoberta não foi dada de forma significativa, o que 
resultou na adoção do termo pré-colonizador para o período.  
5. A primeira riqueza natural a ser explorada foi o pau-brasil, árvore cuja pigmentação 
avermelhada era extraída e servia como corante para roupas na Europa.  
6. Para a sua extração, a Coroa Portuguesa se valia do trabalho dos indígenas, os quais 
derrubavam, cortavam e carregavam as árvores até o local de embarque nos navios. 
Inicialmente, este trabalho era obtido através do escambo, ou seja, objetos sem valor trazidos 
pelos portugueses (tecidos, anzóis, espelhos, canivetes) e que eram trocados pelo trabalho 
dos nativos.  

A colonização 

1. Em 1530, com o intuito de ocupar as terras e evitar as invasões de outros países europeus, 
uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza foi enviada por Portugal, sendo que 
em 1532, o comandante fundou a primeira vila do Brasil, São Vicente.  

2. Em São Vicente, os primeiros colonos (portugueses) iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar e, 
posteriormente, instalaram o primeiro engenho no Brasil, destinado ao cultivo da cana e 
fabricação do açúcar.  

3. Com a implantação dos engenhos, Portugal deixava de lado a exclusividade da extração do 
pau-brasil e iniciava uma organização do sistema colonial.  

4. O sistema colonial era baseado, principalmente, no monopólio comercial, uma ferramenta de 
domínio econômico feita pela metrópole (Portugal) em relação à colônia (Brasil). Através dele, 
a Metrópole comprava os produtos coloniais por preços mais baixos e vendia aos colonos no 
Brasil os artigos metropolitanos por preços mais altos.  

5. O trabalho indígena, por sua vez, foi-se tornando mais conflituoso à medida que os nativos 
passaram a resistir à exploração europeia. Com isso, os colonos passaram a utilizar da 
violência e impor a escravidão.  

6. Guerra Justa é o nome dado à guerra contra os indígenas, autorizada pela Coroa Portuguesa, 
e que era justificada nos casos em que os indígenas se recusavam à conversão à fé cristã ou 
que impediam a propagação do cristianismo, a partir de meados do século XVI.  
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7. A mão de obra indígena foi amplamente disputada, uma vez que a expansão 
açucareira crescia para além do litoral, alcançando o interior de São Paulo, Maranhão e Pará.  

8. No século XVII, outras atividades econômicas também ganharam relevância para os colonos, 
como a agricultura (feijão, milho, mandioca) e a extração das chamadas drogas do 
sertão (guaraná, castanha, cravo, plantas aromáticas e medicinais).  

A cana de açúcar e a escravidão 

 
1. Neste período, a economia açucareira ganhou ampla relevância graças ao trabalho 

compulsório de indígenas e, posteriormente, negros escravizados. As diferenças sociais 
existentes nos engenhos (locais onde se produzia o açúcar) eram amplas, tendo como suas 
principais marcas a existência dos senhores de engenho, residentes na Casa Grande, e dos 
negros escravizados, os quais vivam nas senzalas.  

2. A mão de obra dos engenhos era, inicialmente, indígena. Contudo, a partir do século XVII, 
ocorreu uma redução na população indígena, o que fez com que os colonos buscassem 
alternativas de trabalho.  

3. Para tanto, optou-se pela escravidão africana, a qual resultou em um lucrativo tráfico de 
negros entre o continente africano e o litoral brasileiro (sobretudo a Bahia e o Rio de Janeiro).  

4. A mão de obra africana representou a base das atividades econômicas no Brasil colonial, com 
a produção do açúcar e a mineração. Contudo, os africanos também foram utilizados em 
outros cultivos agrícolas (arroz, tabaco e algodão), na criação de animais e no transporte e 
serviços domésticos.  

5. O mercado interno colonial era voltado à produção para exportação, com base na exploração 
de recursos em proveito da metrópole portuguesa e do comércio europeu. Neste sentido, 
a plantation representa a forma básica da colonização, constituída pela grande propriedade 
agrícola (o latifúndio), a monocultura exportadora e a escravidão.  

6. A economia brasileira, também, dedicou-se à pecuária, em regiões como o Maranhão, Bahia, 
sul de Minas e Rio Grande do Sul.  

7. No século XVIII, com a descoberta de jazidas de ouro no interior do país, a necessidade da 
mão de obra aumentou, o que incentivou o crescimento significativo do tráfico negreiro para o 
Brasil. Vinham, em grande parte, da África Central (no caso dos bantos, vindos da Angola e do 
Congo), e da África Ocidental (Daomé, atual Benin, Nigéria e Guiné, no caso dos sudaneses).  

8. Dentre os escravos que vinham para o Brasil, havia distinção entre as suas funções. Os escravos 
de ganho, obtidos em leilões, trabalhavam nos engenhos, plantações de algodão, na 
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mineração, em serviços domésticos, artesanato ou nas cidades. Os escravos que trabalhavam 
nas lavouras eram chamados de negros de eito e estavam sob a fiscalização dos feitores. Os 
escravos domésticos recebiam, normalmente, melhores roupas e uma alimentação mais 
adequada, ao contrário dos que trabalhavam em lavouras.  

9. Os africanos se organizaram, diante das torturas e castigos sofridos, em grupos de 
resistência e reação à escravidão. Formas de resistência iam desde o aborto de mulheres 
grávidas, para que seus filhos não nascessem escravizados, até ao suicídio. Outra prática 
comum foram as fugas individuais e coletivas, na qual os escravos formavam comunidades 
negras para a mútua proteção: os chamados quilombos ou mocambos.  

10. Dentre os quilombos mais conhecidos, destaca-se o dos Palmares, localizado em Alagoas e 
que existiu entre 1629 e 1694, cujo ápice marca a presença de cerca de 20 mil habitantes. 
Dentre seus principais líderes, destacamos Ganga Zumba e seu sobrinho, Zumbi, comandando 
a luta contra os ataques dos brancos.  

 

É isso aí, pessoal! Bons estudos e foco no sucesso!!! 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti 12 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 
Internet e intranet. 

A partir das últimas provas do CEBRASPE para a Carreira Policial pudemos visualizar alguns 
conteúdos que são recorrentes. Observe abaixo o tópico de destaque do principal tema. 

1) Navegadores (Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos associados a Internet e intranet) 

Na imagem abaixo podemos visualizar o layout da versão mais recente do Google Chrome, com 
os destaques para cada item da janela. 

 

                                            

12 Analista de Tecnologia da Informação do Banco Central. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria 
Informática. Facebook: @profthiagocavalcanti | Instagram: @prof.thiago.cavalcanti | YouTube: profthiagocavalcanti  
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