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E-BOOK RESUMÃO

CONCURSO: PCDF 

Olá, futuro(a) Policial! 

A prova da PCDF 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 PCDF, 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, para os cargos: Agente de Polícia e Escrivão de Polícia. 

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-pcdf/
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!  

  

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 está 
na consciência coletiva, por ser um clichê ou senso comum que o candidato 
possa compartilhar. 
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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! 

 
 

 
 
 
 

Gênero Textual 
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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:  
● 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. 
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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). 
 

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”; 
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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; 
● “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). 
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▪ 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 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: 
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- 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; 
 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: 
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▪ 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 

 
 

 

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; 
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▪ 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). 
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. 
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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. 
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.  
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▪ 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. 
● 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. 
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Classificações da palavra SE 

 
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. 
▪ Predicativo de seu sujeito ou objeto. 
▪ Nome de seu complemento ou adjunto adnominal. 
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▪ 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 

▪ 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 
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▪ Comprei frutas, passei no açougue, fui à feira (enumeração de orações 
coordenadas). 
 

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. 
▪ 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 
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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 
▪ 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 
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▪ 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. 
 

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). 
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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. 
▪ 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.” 
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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. 

 
▪ "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. 

A oração destacada é sujeito paciente 
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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 29% 
Probabilidade 19% 

Problemas Geométricos 14% 
Regra de Três 8% 

PA e PG 7% 
Análise Combinatória 5% 
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Lógica de proposições 

Proposições  

 

Chama-se proposição toda oração declarativa que pode ser valorada em verdadeira 
ou falsa, mas não as duas. 
Sendo oração, deve possuir sujeito e predicado. 
Sendo declarativa, não pode ser exclamativa, interrogativa, imperativa ou optativa, 
são consideradas sentenças abertas 
Não são consideradas proposições: 
i) Que belo dia! (exclamativa) 
ii) ii) Qual é o seu nome? (interrogativa) 
iii) iii) Leia isto atenciosamente. (imperativa indica ordem) 
iv) iv) Que Deus te abençoe. (optativa exprime desejo). 

 

Proposição Simples X Composta  

 

Via de regra: 
 1 verbo: simples; 
 2 verbos: composto (ligada por um conectivo) 

 

Entretanto para o CEBRASPE, deve olhar o sentido da sentença pois ainda que uma 
sentença tenha dois verbos ela pode ser considerada simples; Ex: 

 
CEBRASPE (CESPE)- Auditor Fiscal  do  Trabalho/2013 Julgue 
o item subsequente, relacionado a lógica proposicional. 

 
assinada, é uma consequência do número excessivo de impostos incidentes sobre a 

 
composta, na forma P→Q, em que P e Q sejam proposições simples 
convenientemente escolhidas. 

 
RESPOSTA: ERRADO, Cespe entende que, se temos uma única oração principal, 
estamos diante de uma proposição simples. Nem sequer existe uma proposição Q 
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Tabelas Verdade 

O número de linhas da tabela-verdade de uma proposição composta com n proposições simples 
é: 2n 

Tabela Verdade: 
 

P Q P ^ Q P ∨ Q P ∨ Q P → Q P ↔ Q 

V V V V F V V 

V F F V V F F 

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

P ^ Q E/MAS  

P ∨ Q OU  

P ∨ Q OU isso OU  

P →  

P ↔ 

 

Condição Necessária e Suficiente  

 

P → Q: P é suficiente para Q; Q é necessário para P; 
P ↔ Q: P é necessário e suficiente para Q; Q é necessário e suficiente para P; 

 

Tautologia, Contradição e Contingência  

 

Tautologia: tabela verdade é inteira V, ou seja, sempre assume valor verdadeiro. 
Contingência: tabela verdade pode ser V ou F. 

Contradições: tabela verdade sempre F. 

 

Equivalências Lógicas (PRINCIPAIS)  

 
𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 ⇔ ~ 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞 
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• 
 

• Dica para lembrar: NEMA (Nega primeira OU mantém a segunda) 
 

𝑝𝑝 → 𝑞𝑞 ⇔ ~q → ~ p 

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

Negações Principais  

1ª Lei de De Morgan 
 Conectivo E 

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

 
2ª Lei de De Morgan 
 Conectivo OU 

Deve-se negar as duas proposições simples que a compõe e trocar 
 
 
 

• Deve- 
negar a segunda parte. 

 
 

• Deve- 
negar a segunda parte. 

• Dica para lembrar: MANÉ (Mantém a primeira E nega a segunda) 
 

Lógica de Argumentação  

 

Argumento: conjunto de premissas e conclusões. 
• Argumento Inválido : premissa verdadeira e conclusão falsa. 
• Argumento Válido: premissa verdadeira e conclusão verdadeira. 

 

Um argumento não pode ser V ou F e uma premissa não pode ser repetida na 
conclusão. 

 

É impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. 
 

Deve- 
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Abdução: é a busca da melhor explicação pois não se pode ter certeza do que está 
afirmando. 

 

Dedução: se as premissas estiverem corretas, a conclusão consequentemente estará 
correta, é o único que pode ser considerado válido ou inválido 

• Argumento Dedutivo: fornecem informações suficientes para conclusão. Ex: 
Todo ser humano é racional; Todos os Homens são humanos; Portanto, todos 
os homens são racionais 

 

Indução: parte do particular para uma conclusão geral, é uma conclusão PROVÁVEL. 
• Argumento Indutivo: não fornecem informações suficientes para conclusão. 

Ex: Minha mãe é ótima cozinha; Meu pai é ótimo cozinheiro; Portanto sou 
um ótimo cozinheiro (não podemos afirmar isso, pois apesar dos meus pais 
serem ótimos cozinheiros posso não saber nem fritar um ovo). 

Indução: parte do particular para uma conclusão geral, é uma conclusão PROVÁVEL. 
 

Silogismos Categóricos: recebe este nome por conter
 proposições categóricas (enunciados simples com apenas um sujeito 
e um predicado). 

• - a proposição A é a negação de O (e vice-versa). 
• - a proposição E é a negação de I (e vice-versa). 
• A: Toda mulher é bela. 
• E: Nenhuma mulher é bela. 
• I: Alguma mulher é bela. 
• O: Alguma mulher não é bela. 

 

Regras de Inferência: servem para analisar a validade de um argumento com 
maior rapidez. 

Modus Ponens (modo de afirmar): 

• se temos uma proposição condicional e afirmamos o antecedente, então 
podemos concluir que o consequente será verdadeiro. 

• Exemplo: 
• Se estudo, obtenho boas notas. 
• Estudei. 
• Portanto, obterei boas notas. 

Modus Tollens (modo de negar): 

• se temos uma proposição condicional e afirmamos que o consequente é 
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falso, podemos concluir que o antecedente será falso. 
• Exemplo: 
• Se me alimento bem, me sinto disposto. 
• Não me senti disposto. 
• Portanto, não me alimentei bem. 

Silogismo Hipotético: 

• Tem a seguinte estrutura: 
• Se P, então Q. 
• Se Q, então R. 
• Portanto, Se P, então R. 

 
 
 
 
 

Figuras e Modos do Silogismo : 

Silogismo de Primeira Figura: 

• Um argumento válido é identificado como de primeira figura, quando o seu 
termo médio ocupa a posição de sujeito na premissa maior e de predicado 
na premissa menor. 

• Quanto ao modo, a premissa maior não pode ser particular e a premissa 
menor não pode ser negativa. 

• Exemplo: Todo ser vivo é mortal. 
• Todo homem é ser vivo. 
• Portanto, todo homem é mortal 

Silogismo de Segunda Figura 

• Um argumento legítimo é de segunda fig ura quando o seu termo médio 
ocupa a posição de predicado em ambas as premissas. 

• Quanto ao modo, uma das premissas deve ser negativa e a maior não pode 
ser particular. 

• Exemplo: 
• Todo círculo é redondo. 
• Nenhum triângulo é redondo. 
• Portanto, nenhum triângulo é círculo. 

 Silogismo de Terceira Figura 

• Um argumento legítimo é identificado como de terceira figura, quando o 
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seu termo médio ocupa a posição de sujeito em ambas as premissas. 
• Quanto ao modo, a premissa menor deve ser afirmativa e a conclusão deve 

ser particular. 
• Exemplo: 
• Nenhum mamífero é pássaro. 
• Algum mamífero é animal que voa. 
• Portanto, algum animal que voa não é pássaro. 

 Silogismo de Quarta Figura 

• Um argumento legítimo é identificado como de quarta figura, quando o seu 
termo médio ocupa a posição de predicado na premissa maior e o seu 
termo médio ocupa a posição de sujeito na premissa menor. 

• Quanto ao modo (o mesmo da primeira figura), a premissa maior não pode 
ser particular e a premissa menor não pode ser negativa. 

• Exemplo: 
• Sócrates é homem. 
• Todo homem é mortal. 
• Portanto, Sócrates é mortal. 

 

 
Proposições Categóricas / Diagramas Lógicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negação de Proposições categóricas: 
 

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) 

Quantificadores universais positivos A é B 
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Problemas aritmético 

Porcentagem  

• Para calcular 𝑥𝑥% de um valor, basta multiplicar o valor pelo número 𝑥𝑥
100

. 
• Exemplo: 

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

100
∙ 30

100
∙ 40

100
∙ 1000 = 6000

250
= 24 

 
• 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. 
 𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
 

 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖 > 0, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑡𝑡 é 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 
 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖 < 0, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥𝑡𝑡 é 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 (𝑑𝑑𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐) 

• 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% 

 

Regra de Três  

Procedimento 
 Construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em 

colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em 
correspondência. 

 Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. 
 Montar a proporção e resolver a equação. 

 

Exemplo 
 Em uma fábrica, 400 peças são produzidas diariamente por 10 

funcionários que trabalham 8 horas por dia. Quantas peças seriam 
produzidas diariamente por 15 funcionários que trabalham 6 horas por 
dia, considerando que a dificuldade para produzir as peças dobrou? 

 
Peças Qtd funcionários Horas/Dia Dificuldade 

400 10 8 1 
X 15 6 2 
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• • • • 

 Identificamos se a grandeza número de peças é diretamente ou inversamente 
proporcional a cada uma das outras grandezas. 
• Quantidade peças x Quantidade Funcionários: diretamente proporcionais 
• Quantidade peças x Horas/dia trabalhadas: diretamente proporcionais 
• Quantidade peças x Dificuldade: inversamente proporcionais 

 
• Montamos uma equação onde do lado esquerdo está a fração da grandeza 

desconhecida e do lado direito o produto de todas as outras frações, 
invertendo as frações que possuem relação inversamente proporcional. 
 

• 400
𝑥𝑥

= 10
15

∙ 8
6

∙ 2
1
 

 
• Resolvendo a equação: 
• 𝑥𝑥 = 225 

 

Frações e Dízimas Periódicas  

 
 

O que significa a fração 3/4 de um bolo, por exemplo? Significa que o bolo foi 
dividido em 4 partes iguais e estamos considerando 3 destas partes. Exemplo: 

 
 

Cai muito em prova a fração restante, exemplo: 
 Imagine que eu comi 2/5 de um bolo. Qual a fração do bolo que restou? Em 

outras palavras, qual a fração restante? O bolo foi dividido em 5 partes 
iguais e eu comi 2 dessas partes. Sobraram, portanto, 3 partes das 5. A 
fração 

ador 
e subtrair o denominador do numerador. 

 

Dízimas periódicas: números decimais com infinitas casas decimais periódicas. 
 

Razão e Proporção  

 
• A razão de um número a para um número b é o quociente de a por b. 

 𝑎𝑎
𝑏𝑏
 

 

• Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. 
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 𝑎𝑎
𝑏𝑏

= 𝑐𝑐
𝑑𝑑
 

• Dividir em partes proporcionais é o mesmo que dizer que dividir em partes diretamente 
proporcionais. 

• Exemplo: Dividir o número 250 em 3 partes (a, b, c) de tal forma que as sequências (a, 
b, c) e (2, 3, 5) sejam diretamente proporcionais. 

• Se as sequências (a, b, c) e (2, 3, 5) são diretamente proporcionais, então o quociente 
entre os termos correspondentes é constante. 
 
 𝑎𝑎

2
= 𝑏𝑏

3
= 𝑐𝑐

5
= 250

2+3+5
= 𝑘𝑘 

 Portanto: 𝑡𝑡 = 2𝑘𝑘, 𝑏𝑏 = 3𝑘𝑘, 𝑐𝑐 = 5𝑘𝑘, 𝑘𝑘 = 25 
 

Resolve-se o sistema resultante acima para encontrar os valores de a, b e c 
correspondentes. 

 

Divisão em partes inversamente proporcionais. Exemplo: Dividir 180 em partes 
inversamente proporcionais a 3, 4 e 6. 

 
• Se as sequências são inversamente proporcionais, o produto entre os termos 

correspondentes é constante. 
 

 𝑡𝑡 ∙ 3 = 𝑏𝑏 ∙ 4 = 𝑐𝑐 ∙ 6 = 𝑘𝑘 
 Portanto: 𝑡𝑡 = 𝑘𝑘

3
, 𝑏𝑏 = 𝑘𝑘

4
, 𝑐𝑐 = 𝑘𝑘

6
 

 
• A soma das três partes é igual ao total 

 
 𝑘𝑘

3
+ 𝑘𝑘

4
+ 𝑘𝑘

6
= 180 

 𝑘𝑘 = 240 
 

Resolve-se o sistema resultante acima para encontrar os valores de a, b e c 
correspondentes. 

 
• Duas sequências de números são ditas diretamente proporcionais se o quociente entre 

os elementos correspondentes for constante. 
 Exemplo: As sequências (15, 18, 27) e (5, 6, 9) são diretamente proporcionais 

porque o quociente entre os termos correspondentes é constante. 
• 15

5
= 18

6
= 27

9
= 3 

 
• Duas sequências de números são inversamente proporcionais se o produto entre os 

elementos correspondentes for constante. 
 Exemplo: As sequências (2, 4, 6, 8) e (12, 6, 4, 3) são inversamente proporcionais 

porque o produto entre os termos correspondentes é constante. 
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• 2 × 12 = 4 × 6 = 6 × 4 = 8 × 3 = 24 

Probabilidade  

Espaço Amostral: todos os resultados possíveis, ou seja, explicitar o conjunto de 
possíveis resultados e calcular o número de elementos que pertencem a ele. 

Evento: subconjunto do espaço amostral. 
 

Probabilidade = 𝑁𝑁ú𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐á𝑣𝑣𝑆𝑆𝑖𝑖𝑐𝑐 

𝑁𝑁ú𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑣𝑣𝑆𝑆𝑖𝑖𝑐𝑐 

 
 

Se A ∪ B = U, dizemos que A e B são eventos exaustivos. 
 

Se A ∩ B = Ø, dizemos que A e B são eventos mutuamente exclusivos (ou 
excludentes). 

 

Propriedades sobre Probabilidades: 
• Quando o evento é igual ao espaço amostral, dizemos que o evento é certo. 
• Quando o evento é igual ao conjunto vazio, dizemos que o evento é 

impossível. 
 

Probabilidade Condicional : 𝑃𝑃 (𝐶𝐶/𝐷𝐷) =  𝑃𝑃(𝐶𝐶∩D)
 

P(D) 

 

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) 

 

Princípio da Casa dos Pombos  

Se 𝑐𝑐 + 1 pombos forem distribuídos em 𝑐𝑐 casas, então pelo menos uma delas 
conterá pelo menos 2 pombos . 

 

Exemplo: 
 Pelo princípio da casa dos pombos, entre treze pessoas, pelo menos 

duas fazem aniversário no mesmo mês. 
 

Análise Combinatória  

Permutação Simples: Pn = n! 
 

Permutação Circular: (PC)n = (n-1)! 
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Anagrama é uma permutação com elementos repetidos. 
• Ex: Araraquara 

 A palavra possui 10 letras. A letra A aparece 5 vezes e a letra R 
3 vezes. 

 

 

 

Combinação Simples é utilizado quando não importa a ordem dos elementos dentro dos grupos 

 

Problemas Geométricos 
 

Prisma  

Área Lateral: Soma da área dos quadriláteros. 
 

Volume: Área da Base x H 
 

Cilindro Reto  

 

Área da Base: 
 

Área Lateral:  

Volume: Área da Base x H 

Cilindro equilátero : h = 2r 
 

Esfera  

 

Área Lateral: 
 

Volume 2/3 
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Pirâmide  

 

Área Lateral: Soma das áreas dos triângulos 
 

Volume: Área da Base x H 
3 

 

Cone Reto  

Área Lateral:  

Volume: Área da Base x H 
3 

 

Circunferência  

Área de uma Circunferência 

 

:Perímetro de uma Circunferência 

Problemas Matriciais 

Matrizes  

 

Matrizes quadradas: no de linhas = colunas. 
 

Matriz oposta -1. 
 

Matriz identidade (ou matriz unidade) é a matriz diagonal cujos elementos da 
diagonal principal são todos iguais a 1. 

 

Matriz transposta: trocar as linhas pelas colunas. Ou seja, as colunas datransposta 
são ordenadamente iguais às linhas de da matriz original. 

 

Matriz inversa: só existe para matrizes quadradas, cujo determinante é DIFERENTE 
de 0. 
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Determinantes  

 

Toda matriz quadrada possui um determinante 
 

Situações em que o determinante é = 0. 
• Linha/coluna preenchida por 0; 
• Linha/coluna é proporcional ou igual a outra; 
• Uma linha é combinação linear da outra; 

 

Determinante não se altera 
• det(A) = det (At) 
• Quando se multiplica uma linha/coluna de uma matriz A por um n o e soma-

se a uma linha/coluna paralela, formando uma outra matriz B > det (A) = det 
(B) 

 

Determinante se altera 
• Trocar uma linha/coluna com outra paralela, o det (A) muda de sinal. 
• Multiplicar uma linha/coluna, por um k, faz com que o determinante fique 

multiplicado por k. 
 

Determinante da inversa é a inversa da determinante original 
 

Determinante da matriz produto é o produto das determinantes 
• det (A.B) = det (A). det (B) 

 

Na matriz diagonal (elementos não pertencentes à diagonal principal = 0) ou 
triangular (elementos acima/abaixo da diagonal principal = 0), o determinante é a 
multiplicação dos elementos da diagonal principal. 

 

Conjuntos 
 

Classificação dos Conjuntos quanto à cardinalidade  

 

Cada objeto que faz parte da formação do conjunto é chamado de elemento. 
 

Conjunto Vazio: É o conjunto que não possui elemento algum, ou seja, é todo 
conjunto que tiver cardinal igual a 0 (zero). 
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• A = ∅ = { } 
 

Conjunto Unitário : É o conjunto que possui apenas um elemento, ou seja, é todo 
conjunto que tiver cardinal igual a 1 (um). 

 

Conjunto Universo: conjunto ao qual pertencem todos os possíveis elementos de 
uma teoria ou situação problema. 

 

Conjunto Solução: Podemos dizer que é a resposta, ou seja, é o subconjunto 
restrito e determinado do conjunto universo. 

 

Operações com Conjuntos  

 

Intersecção: 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. Designamos a interseção de A e B por A ∩ B (lê-se A inter 

B ou A interseção B). 

 
União: a reunião A ∪ B é o conjunto dos elementos que pertencem a pelo menos 
um dos dois conjuntos. 

 
 

Diferença: A diferença entre A e B corresponde ao conjunto dos elementos que 
pertencem a A e não pertencem a B. 
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Complementação:  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. 

 
 

Lógica de Primeira Ordem 

Quantificação  

Quantificadores são utilizados para transformar sentenças abertas em proposições. 
 

Basicamente, há dois tipos de quantificadores: universal e particular (ou existencial). 
∀ (lê- 
∃ (lê-se existe , existe algum , existe pelo 

menos 
 

Deduções na Lógica de Primeira Ordem  

PROPOSIÇÃO CATEGÓRICA REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA 
Todo A é B ∀𝑥𝑥(𝐴𝐴𝑥𝑥 → 𝐵𝐵𝑥𝑥) 

Algum A é B ∃𝑥𝑥(𝐴𝐴𝑥𝑥 ∧ 𝐵𝐵𝑥𝑥) 
Nenhum A é B ~∃𝑥𝑥(𝐴𝐴𝑥𝑥 ∧ 𝐵𝐵𝑥𝑥) ou ∀𝑥𝑥(𝐴𝐴𝑥𝑥 → ~𝐵𝐵𝑥𝑥) 

Algum A não é B ∃𝑥𝑥(𝐴𝐴𝑥𝑥 ∧ ~𝐵𝐵𝑥𝑥) 
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Progressão Aritmética 
 

 

Razão da PA  

 

Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do 
segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante r . 

 

Para calcular a razão em uma progressão aritmética devemos calcular adiferença 
entre qualquer termo e o termo que o antecede (antecedente). 

• Exemplo: razão da sequência (2,5,8,11,14,...) é 𝑐𝑐 = 5 - 2 = 8 - 5 = 11 - 
8 = ⋯= 3. 

 

Termo Geral  

 

Fórmula do termo geral permite calcular qualquer termo a partir do primeiro 
termo e da razão. 

 

FÓRMULA DO TERMO GERAL: 
 

Soma dos Termos  

 
 
FÓRMULA DA SOMA DOS TERMOS: 
 
 
 

Progressão Geométrica 
 
 

Razão da PG  

 

Será chamada de Progressão Geométrica (P.G.) se cada termo, a partir do 
segundo, for igual ao termo anterior multiplicado por uma constante real 𝑞𝑞. 

 

Para calcular a razão de uma P.G., basta calcular o quociente entre dois termos 

𝑡𝑡n=  𝑡𝑡1 + (𝑐𝑐 𝑐𝑐 

(𝒂𝒂𝟏𝟏+𝒂𝒂𝒏𝒏).𝒏𝒏 

𝟐𝟐 
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consecutivos. 
• Exemplo: (3, 6, 12, 24, 48, ...) 𝑞𝑞 = 6/3 = 12/6 = ⋯ = 2. 
 

Termo Geral  

 

Fórmula do termo geral permite calcular qualquer termo a partir do primeiro 
termo e da razão. 

 

FÓRMULA DO TERMO GERAL: 
 

Soma dos Termos  

 
 

FÓRMULA DA SOMA DOS TERMOS - PG FINITA: 
 
 
 
 
 
FÓRMULA DA SOMA DOS TERMOS - PG INFINITA: 
 
 

Equação de Segundo Grau 
 

Definição  

 

Denomina-se equação do 2º grau toda equação que pode ser escrita na forma 𝑡𝑡𝑥𝑥2 
+ 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 = 0, onde a, b e c são números reais e a 0. 
 

Casos particulares com solução imediata: 
• Quando b=c=0 a equação reduz-se a ax2=0. Assim conjunto 

verdade = 0. 
 
• Quando b=0 a equação reduz-se a ax2 + c = 0. Nem sempre é 

possível resolver esta equação no conjunto dos números reais. 
 
• Quando c=0 a equação reduz-se a ax2 + bx = 0. Podemos resolver 

𝒂𝒂𝟏𝟏 

𝟏𝟏−𝑸𝑸 

𝒂𝒂𝟏𝟏 . (𝒒𝒒𝒏𝒏−𝟏𝟏) 

𝒒𝒒−𝟏𝟏 

𝑡𝑡n= 𝑡𝑡1 . qn-1 
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esta equação fatorando a expressão, ou seja: 
𝑡𝑡𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 = 0              𝑥𝑥(𝑡𝑡𝑥𝑥 + 𝑏𝑏) = 0 
 
 
 
 
 

Solução Geral  

Fórmula de BHÁSKARA. Portanto DECORE: 

 

 
Três possíveis resultados: 
1) ∆ > 0: Duas raízes reais e distintas; 
2) ∆ = 0: Duas raízes reais e iguais; 
3) ∆ < 0: Não há raízes reais; 

  

−𝒃𝒃 ± √𝒃𝒃𝟐𝟐 − 𝟒𝟒𝒂𝒂𝒄𝒄 
𝒙𝒙 = 

𝟐𝟐𝒂𝒂 
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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 50,81% 
Segurança Pública 24,32% 

Nacionalidade 9,19% 
Direitos Sociais 5,41% 

Remédios Constitucionais 3,78% 
Características dos Direitos Fundamentais 0,54% 

Direitos Políticos 0,54% 
Partidos Políticos 0,54% 
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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; 
iv. É uma ação gratuita. 
v. Pessoa Jurídica pode impetrar HC, mas sempre em favor de uma Pessoa Física. 

Habeas data 

i. Dupla finalidade: 
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 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. 

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; 
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 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: 
 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. 
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 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.  

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. 
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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. 

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; 
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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 
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aquelas que dela derivarem.  

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; 

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) 
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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. 

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. 
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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; 

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. 
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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; 
 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 
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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. 
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!! 

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; 

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.  
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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. 

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 

Atos administrativos  26,40 % 
Poderes Administrativos  23,49 % 

Noção de organização administrativa 22,25 % 
Licitações  12,68 % 

Responsabilidade Civil do Estado 11,02 % 
Controle da Administração Pública 4,16 % 
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Organização Administrativa 

 Entidades Políticas e Administrativas 

 A Lei 9.784/1999 define entidade como “a unidade de atuação dotada de 
personalidade jurídica” (art. 1º, § 2º, II). Possuir personalidade jurídica significa que o ente 
pode, em nome próprio, adquirir direitos e contrair obrigações. 

 São entidades políticas a União, os estados, o Distrito Federal e os munícipios. 

 As entidades políticas possuem capacidade de auto-organização, autogoverno e 
autoadministra=ção, possuindo, portanto, autonomia plena. 

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.  
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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. 

 

 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. 

Órgãos Públicos  

 Os órgãos são centros de competências que atuam,por meio dos agentes nele 
lotados, em nome da entidade política ou administrativa que a integram. 

 Os órgãos não possuem personalidade jurídica, pois fazem parte de uma pessoa 
política ou administrativa, essas sim, detentoras de personalidade jurídica própria. 

 Existem três teorias principais para explicar a atuação do Estado por meio de seus 
agentes: 
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 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.  

 As entidades da Administração Indireta não possuem autonomia política e estão 
vinculadas à Administração Direta. 

 Existem entidades administrativas que não desempenham atividade 
administrativa. É o caso das empresas públicas e sociedades de economia mista criadas 
com o objetivo de explorar atividades econômicas em sentido estrito.  

 As entidades da administração indireta (autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas e sociedades de economia mista) possuem algumas características comuns, são 
elas:  

a) personalidade jurídica própria e, por isso, possuem responsabilidade por 
seus atos, patrimônio e receita próprios e autonomia técnica, administrativa e 
financeira; 

b) criação e extinção condicionada à previsão legal (lei cria ou autoriza a 
criação); 

c) finalidade específica, definida pela lei de criação; 
d) não estão subordinadas à Administração Direta, mas estão sujeitas a 

controle.  

 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: 



 

68 
 

 
 

 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. 
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 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. 

 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: 
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Fundações Públicas 

 As fundações surgiram no meio privado, em que são definidas como a 
personificação de um patrimônio ao qual é atribuída uma finalidade social não lucrativa.  

 José dos Santos Carvalho Filho dispõe que existem três características básicas das 
fundações:  

1. a figura do instituidor; 
2. o fim social da entidade; e 
3. a ausência de fins lucrativos.  

 
 De maneira mais ampla, vale destacar que as fundações públicas também 

possuem as seguintes características: 

a) dotação patrimonial; 
b) personalidade jurídica própria, pública ou privada; 
c) desempenho de atividade atribuída pelo Estado no âmbito social; 
d) capacidade de autoadministração; 
e) sujeição ao controle administrativo ou tutela por parte da Administração 

Direta, nos limites estabelecidos em lei. 

 
 

 José dos Santos Carvalho Filho ensina que comumente se destinam as seguintes 
atividades às fundações públicas: 

a) assistência social; 
b) assistência médica e hospitalar; 
c) educação e ensino; 
d) pesquisa; e  
e) atividades culturais. 
 
 
 
 
 

 Sobre as Fundações Públicas de Direito Privado, temos o seguinte:  
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Atos Administrativos 

 

Elementos dos Atos Administrativos 

 
 Competência, Finalidade e Forma serão elementos sempre vinculados, mesmo 

nos atos discricionários. 
 Motivo e Objeto são os elementos que permitirão avaliar se o ato é vinculado ou 

discricionário. 
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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.  

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. 
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 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.  

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. 
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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. 

Espécies de Atos Administrativos:  

 

 Atos Negociais 

 São aqueles em que a manifestação de vontade da Administração coincide com 
determinado interesse particular, são atos em que não se faz presente a imperatividade ou 
autoexecutoriedade do particular. Exemplos: licença, permissão e autorização. 

 

 Atos Enunciativos 

 São os atos pelos quais a Administração declara um fato ou profere uma opinião, 
sem que tal manifestação, por si só, produza consequências jurídicas. Exemplos: certidão, 
atestado, visto, parecer, etc. 

 

 Atos Punitivos 

 São os atos pelos quais a Administração aplica sanções aos seus agentes e aos 
administrados em decorrência de ilícitos administrativos. 
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 Atos Normativos 

 São os atos gerais e abstratos. Gerais por terem destinatários indeterminados, e 
abstratos por se aplicarem a situações hipotéticas. Exemplos: decretos regulamentares, as 
instruções normativas e as portarias, quando tiverem conteúdo geral e abstrato. 

 

 Atos Ordinatórios 

 São atos administrativos internos, destinados a estabelecer normas de conduta 
para os agentes públicos, sem causar efeitos externos na esfera administrativa. Decorrem do 
poder hierárquico. Exemplos: as ordens de serviço, portarias internas, instruções, avisos, etc. 

 

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. 

 

 Em síntese, são irrevogáveis os seguintes atos:  
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 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. 

 Convalidação:  
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Poderes da Administração Pública 

Poder Hierárquico 

 Segundo Hely Lopes Meirelles, o poder hierárquico “é o de que dispõe o 
Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação 
de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu 
quadro de pessoal”. Apesar de o renomado autor falar do “Executivo”, o mais adequado é 
falar em “Administração Pública”, uma vez que o poder hierárquico se manifesta no 
exercício da função administrativa. 

 

 Objetivos do Poder Hierárquico: a) dar ordens; b) editar atos normativos internos 
para ordenar a atuação dos subordinados; c) fiscalizar a atuação e rever atos; d) delegar 
competências; e) avocar atribuições; e f) aplicar sanções.  

 Vale lembrar que os subordinados podem se negar a cumprir ordens 
manifestamente ilegais.  

Poder Disciplinar 

 É o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e 
demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração. 

 O poder disciplinar permite a aplicação de punições em decorrência de infrações 
relacionadas com atividades exercidas no âmbito da própria Administração Pública.  

 O exercício do poder disciplinar é em parte vinculado e em parte discricionário. 
Dessa forma, pode-se dizer que é vinculada a competência para instaurar o procedimento 
administrativo para apurar a falta ou dar conhecimento à autoridade competente para fazê-
lo e, se comprovado o ilícito administrativo, a autoridade é obrigada a responsabilizar o 
agente faltoso. Por outro lado, em regra, é discricionária a competência para tipificação da 
falta e para a escolha e gradação da penalidade.  

 
 Para que não haja confusão, é importante salientar que a aplicação de sanções 

poderá ser manifestação de diversos poderes, a depender da situação:  
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Poder Regulamentar ou normativo 

 Temos que tomar muito cuidado com as expressões poder normativo e poder 
regulamentar.  

 Alguns autores utilizam “poder regulamentar” para designar toda a capacidade 
normativa da Administração Pública (o que para alguns seria poder normativo). Outros, no 
entanto, mencionam o poder regulamentar para se referir apenas à competência do Chefe 
do Poder Executivo (Presidente, governadores e prefeitos).  

 Para fins de prova, infelizmente, não há uma sistematização adequada das nossas 
bancas organizadoras. A dica que podemos passar é a seguinte: somente diferencie as 
expressões quando for necessário. 

 
 

Poder de Polícia 

 Para Hely Lopes Meirelles, o poder de polícia é “a faculdade de que dispõe a 
Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e 
direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”. 
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 O fundamento do poder de polícia está no predomínio do interesse público sobre 
o particular (princípio da supremacia do interesse público), que coloca a Administração em 
posição de hegemonia perante os administrados. 

 Importante mencionar a classificação do poder de polícia em sentido amplo e em 
sentido estrito: 

 
 O poder de polícia pode ser exercido em todas as esferas de governo (União, 

estados, Distrito Federal e municípios). 

 Segundo Hely Lopes Meirelles, são atributos do poder de polícia: 

 
a) Discricionariedade: se apresenta no momento da escolha do que se deve 

fiscalizar e, no caso em concreto, na escolha de uma sanção ou medida dentre 
diversas previstas em lei; 

b) Autoexecutoriedade: é dividida em exigibilidade e executoriedade. Pela 
exigibilidade a Administração se utiliza de meios indiretos de coação, como a 
aplicação de multas ou a impossibilidade de licenciar um veículo enquanto não pagas 
as multas de trânsito. Por outro lado, pela executoriedade a Administração compele 
materialmente o administrado, utilizando-se de meios diretos de coação; 

c) Coercibilidade: é a característica que torna o ato obrigatório 
independentemente da vontade do administrado. 

 
 Poder de polícia originário:  é aquele exercido pela Administração Pública direta. 

 Poder de polícia delegado ou outorgado: é aquele desempenhado pelas 
entidades da Administração Pública indireta, que receberam tal competência por meio de 
outorga legal. Nesse caso, a entidade polícia procede a descentralização por outorga, 
criando uma entidade administrativa para o desempenho de atividade de polícia. 

 ATENÇÃO! No âmbito da jurisprudência do STJ, entende-se que é possível 
delegar às entidades administrativas de direito privado as atividades de consentimento e 
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de fiscalização. Por outro lado, as atividades de ordem de polícia e de sanção não podem 
ser delegadas a pessoas jurídicas de direito privado. 

 Vale lembrar que há consenso de que não é possível delegar o poder de polícia 
para particulares. 

 Vejamos a seguir um quadro-resumo com os meios de atuação e ciclo do poder 
de polícia:  
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Uso e Abuso de Poder 

 O abuso de poder é gênero que comporta duas categorias: 
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Licitações  

Conceito 

 

Finalidades 

 

Princípios 

 Legalidade: não pode prevalecer a vontade do administrador, pois sua atuação 
deve pautar-se no que a lei impõe; 

 Impessoalidade: na licitação, esse princípio está intimamente ligado aos princípios 
da isonomia e do julgamento objetivo. As decisões da Administração devem pautar-se em 
critérios objetivos, sem levar em consideração as condições pessoais dos licitantes; 

 Moralidade e probidade administrativa: o comportamento da Administração não 
deve ser apenas lícito, mas também se basear na moral, nos bons costumes, nas regras de 
boa administração, nos princípios da justiça e de equidade, na ideia comum de 
honestidade; 

 Igualdade: a licitação não se destina exclusivamente a escolha da proposta mais 
vantajosa. Para isso, bastaria que o Administrador comprasse de uma empresa de seu 
irmão com o menor preço do mercado. Contudo, deve ir além disso, garantindo também 
a igualdade de direitos a todos os interessados em contratar; 
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 Publicidade: diz respeito não apenas à divulgação do procedimento para 
conhecimento de todos os interessados (publicação do edital, divulgação da carta-
convite), como também aos atos da Administração praticados nas várias fases do 
procedimento. Quanto maior a competitividade, maior deve ser a publicidade. 

 Vinculação ao instrumento convocatório: segundo o artigo 41, “A Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada”. Em complemento, o inciso V do artigo 43 estabelece o: “julgamento e 
classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital”. 
Dessa forma, o edital constitui a lei interna da licitação, ao qual estão vinculados a 
entidade licitante e todos os concorrentes; 

 Julgamento objetivo: decorre do princípio da legalidade, estabelecendo que o 
julgamento das propostas há de ser feito de acordo com os critérios fixados no edital. 

 

 

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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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. 

 
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!  

  

Contabilidade Geral 

Assunto 
 

% de cobrança 

Contabilização de operações contábeis diversas: juros, descontos, tributos, 
aluguéis, variação monetária/cambial, folha de pagamento, compras, vendas 
e provisões, depreciações e baixa de bens 

 
37,04% 

Balanço patrimonial: conceitos, objetivo, composição 18,52% 
Lei nº 6.404/1976 e suas alterações, legislação complementar e 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 14,81% 

Demonstração de resultado de exercício: conceito, objetivo, composição 11,11% 
Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23 

de setembro de 2016 
 

11,11% 
Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, 

fórmulas de lançamentos, livros de escrituração, métodos e processos, regime 
de competência e regime de caixa 

 
3,70% 

Balancete de verificação: conceitos, modelos e técnicas de elaboração 3,70% 
Conceito, Objetivos e Finalidades da Contabilidade 0,00% 

Patrimônio: componentes, equação fundamental do patrimônio, situação 
líquida, representação gráfica 0,00% 

Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos permutativos, modificativos e 
mistos 0,00% 

Contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas 0,00% 
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Contabilização das Operações Contábeis Diversas 
 

 

Elementos essenciais do lançamento  

• São elementos essenciais do lançamento contábil no Diário: 
o Local e data; 
o Conta(s) debitada(s); 
o Conta(s) creditada(s); 
o Histórico; 
o Valor; 

Fórmulas de Lançamento  

 

Fórmula Débitos Créditos 
1ª fórmula 1 1 
2ª fórmula 1 2 ou + 
3ª fórmula 2 ou + 1 
4ª fórmula 2 ou + 2 ou + 

 
Principais exemplos de fórmulas de lançamento:  

1ª Fórmula: Compra, à vista, de um imobilizado: 

D – Imobilizado  

C – Caixa 

2ª Fórmula: Compra de um terreno, sendo uma parte à vista e a outra a prazo:  

D – Terrenos 

C – Caixa 

C – Duplicatas a Pagar 

3ª Fórmula: Pagamento de uma duplicata, em atraso (com juros):  

D – Duplicatas a Pagar 

D – Juros Passivos  

C – Caixa 
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4ª Fórmula: Venda de Mercadorias no valor de R$ 80.000,00 ao custo de R$ 60.000,00  

D – Caixa 80.000,00 

D – CMV 60.000,00  

C – Vendas 80.000,00 

C – Custos – 60.000,00 

Principais Operações  

• Encargos Financeiros – Soma das despesas financeiras, dos custos de transação, 
prêmios, descontos, ágios, deságios e assemelhados, a qual representa a diferença entre 
os valores recebidos e os valores pagos (ou a pagar) a terceiros. 
o Exemplo: 

 
 
• Descontos Obtidos – São aqueles provenientes de pagamentos antecipados de 

duplicatas. 
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Balanço Patrimonial 
 

 

Conceito  

• O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil/financeira com a finalidade de 
apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data. 

• O Balanço Patrimonial representa uma posição estática. 
 
 

Estrutura e Classificação das Contas  

• Estrutura 

 
Classificação das Contas 

 

Grau de Liquidez x Grau 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. 
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• Grau de Exigibilidade – Associado ao prazo no qual as obrigações devem ser 
pagas. Sendo assim, quanto menor o prazo, maior o grau de exigibilidade. 

 

Ativo  

• Ativos 
 
 

 
 

 

 

Ativo Circulante x Ativo Realizável a Longo Prazo 

 
 
• Ativo Não Circulante – Investimentos 
o Participações em Outras Empresas; 
o Ações de empresas Coligadas; 
o Ações de empresas Controladas; 
o Terrenos para Utilização Futura (terrenos não utilizados); 

o  Imóvel para Aluguel (Será investimento no caso de o aluguel não estar associado 
a nenhuma atividade da empresa). 
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Ativo Não Circulante – Imobilizado 

o De acordo com o Art. 179 da Lei 6.404, no ativo imobilizado serão classificados os 
direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades 
da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes 
de operações que transfiram à companha os benefícios, riscos e controle desses bens; 

 

Ativo Não Circulante – Intangível 

o De acordo com o Art. 179 da Lei 6.404, no ativo intangível serão 
classificados os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. 
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Passivos 

• Passivo Circulante – Aqui, são classificadas as contas representativas das 
obrigações cujos vencimentos ocorram durante o exercício seguinte. 
o Principais Contas: 

 
 
• Passivo Não Circulante – Nesse grupo irão aparecer as mesmas contas 

representativas de obrigações classificadas no Passivo Circulante, porém com 
vencimento após o término do exercício social seguinte. 

 

Patrimônio Líquido 

• São classificadas no PL: 

 
 

Capital Social 

o Discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. 
o Montante Subscrito – Capital Social Integralizado 
o Capital Social a Integralizar – Capital Social, ainda, não integralizado. 
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Reservas de Capital 

o Valores recebidos pela empresa, de sócios ou terceiros, que não transitam pelo 
resultado do exercício. Devem ser contabilizadas diretamente no PL, ficando 
acumuladas para utilização posterior. 
o Observação IMPORTANTE: As doações e subvenções para investimentos e os 

prêmios na emissão de debêntures não são mais classificados como reservas de 
capital. Atualmente, devemos registrar como receita do exercício. 

 
 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 

o De acordo com o art.182 da Lei 6.404, serão classificadas como ajustes de avaliação 
patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao 
regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor 
atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor 
justo. 

Ações em Tesouraria 

o Conta do PL utilizada quando a empresa adquire as suas próprias ações, com o 
objetivo de elevar o preço delas e realizar no futuro uma nova venda, de forma a obter 
lucro na transação. 
o É uma conta redutora do PL. 
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Reservas de Lucros 

 
 

 
Reserva Estatutária 

o Estatuto pode criar desde que, para cada uma: 
• Indique, de modo preciso e completo, a finalidade; 
• Fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que 

serão destinados a sua constituição; 
• Estabeleça o limite máximo da reserva. 

Reserva de Contingências 

o Sua finalidade é preservar o capital social de possíveis contingências ocorridas, 
compensando, em exercício futuro, a diminuição do lucro de perda julgada provável. 
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Reserva de Lucros a Realizar x Reserva Especial de Dividendo Obrigatório Não 
Distribuído 

 

 
 

Lei 6.404 – Principais Pontos 
 

Exercício Social  

• Art.175 – O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será 
fixada no estatuto. 
o Parágrafo Único: Na constituição da Companhia e nos casos de 

alteração estatutária o exercício social poderá ter duração diversa. 

Demonstrações Financeiras  

• De acordo com o Art.176 da Lei 6.404, ao fim de cada exercício social, a 
diretoria fará elaborar as seguintes Demonstrações Financeiras: 
o Balanço Patrimonial (BP); 
o Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA); 
o Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 
o Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC); 
o Demonstração de Valor Adicionado (DVA). 
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NBC TSP Estrutura Conceitual 

Principais Pontos da Estrutura  

• O Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPG), 
é um relatório elaborado para atender às necessidades dos usuários em geral, não tendo 
o propósito de atender a finalidades ou necessidades específicas de determinados grupos 
de usuários. 

• O Objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer 
informações sobre a entidade que sejam úteis aos usuários dos RCPGs para a prestação 
de contas e responsabilização e tomada de decisão. 

• Características Qualitativas: 
o Relevância – A informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de 

influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da 
divulgação da informação contábil; 
o Representação Fidedigna – A representação fidedigna é alcançada quando a 

representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material; 
o Compreensibilidade – Qualidade da informação que permite que os usuários 

compreendam o seu significado. 
o Tempestividade – Significa ter informação disponível para os usuários antes que 

ela perca a sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e 
responsabilização e tomada de decisão 
o Comparabilidade – Qualidade da informação que possibilita aos usuários 

identificar semelhanças e diferenças entre os dois conjuntos de fenômenos; 
o Verificabilidade – Qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários 

que a informação contida nos RCPGs representa fielmente os fenômenos econômicos ou 
de outra natureza que se propõe a representar. 

 

Escrituração Contábil 
 

Livro Diário  

• Principais Características 
o Obrigatório – Exigido pelo código civil. Está sujeito às formalidades intrínsecas e 

extrínsecas. 
o Principal – Registra todos os fatos contábeis. 

Cronológico 

• Art. 1180 (C.C) – Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que 
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. 

• A escrituração do Diário NÃO PODE ser substituída pela escrituração obrigatória do 
Razão. 
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Livro Razão  

• Sob o ponto de vista Contábil, esse é o livro mais importante dentre todos os 
usados na contabilidade. 

• Principais Características 
o Facultativo/Obrigatório: Pelo regulamento do IR, é obrigatório somente para 

as entidades obrigadas a declarar o IR com base no lucro real. Por outro lado, é 
facultativo pela legislação societária. 
o Principal: Registra todos os fatos contábeis. 
o Sistemático: Fatos são registrados por tipo de conta 
• Finalidades: Demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no 

diário e constantes do balanço. 
              

      

Formalidades da Escrituração  

• Formalidades Extrínsecas: 
o Encadernados; 
o Folhas numeradas sequencialmente; 
o Conter termo de abertura e termo de encerramento assinados pelo titular ou 

representante legal da entidade e pelo profissional de contabilidade regularmente 
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade; 
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Formalidades Intrínsecas: 

o em idioma e em moeda corrente nacionais; 
o em forma contábil; 
o em ordem cronológica de dia, mês e ano; 
o com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras 

ou emendas; e 
o com base em documentos de origem externa ou interna ou, 

na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos 
contábeis. 

 

 
 
    

 

Balancete de Verificação 

Características  

• É um demonstrativo não obrigatório, levantado para fins operacionais. 
• O objetivo é verificar se o método das partidas dobradas foi obedecido ao longo 

do processo de escrituração dos fatos contábeis. 
• O balancete pode ser de 1 coluna, 2 colunas, 4 colunas, 6 colunas ou 8 colunas; 
• Exemplo de um balancete de 2 colunas: 
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Erros de Escrituração 

Principais erros  

• Os principais erros de escrituração no Diário são: 
o Omissão; 
o Duplo registro; 
o Inversão; 
o Valor; 
o Título; 
o Histórico Incorreto; 

Retificação  

• Estorno – É feito um lançamento inverso ao lançamento incorreto, de forma 
que este seja anulado. 

• Transferência – Regulariza a conta que foi erroneamente 
debitada/creditada, por meio da transposição do registro para a conta 
adequada. Aqui, o erro pode ser corrigido através de um único lançamento. 

• Complementação – Complementa o valor anteriormente registrado, 
aumentando ou reduzindo. 

 
 

 

Atos e Fatos Contábeis 
 

Ato Administrativo/Contábil 

• De acordo com a doutrina, adaptando para o contexto contábil, é 
qualquer negócio realizado pela administração que não modifique o 
patrimônio. 

 

Fato Administrativo/Contábil 

• Fato Contábil é tudo aquilo que provoca modificação no patrimônio da 
entidade. Essa modificação pode ser qualitativa e/ou quantitativa. 
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Fatos Permutativos 

o São fatos que não alteram o valor do Patrimônio Líquido 
representando, assim, uma permuta entre os elementos 
patrimoniais. 

o Exemplo: Compra de imobilizado à vista  
D – Imobilizado 
C – Caixa 

Fatos Modificativos 

o Fatos que provocam alteração no valor do Patrimônio Líquido 
podendo ser aumentativo ou diminutivo. 

o Exemplo: Pagamento de despesas com salários à vista  
D – Despesas com Salários 
C – Caixa 

Fatos Mistos 

o Fatos em que ocorre uma permuta e o aumento ou diminuição do 
ativo e/ou do passivo exigível, reduzindo a situação líquida. 

o Exemplo: Pagamento de duplicata com desconto  
D – Duplicatas a Pagar 
C – Descontos Obtidos  
C – Caixa 
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INFORMÁTICA PARA ESCRIVÃO 

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!  

  

Informática para Escrivão 

Assunto 
 

% de cobrança 

Proteção e Segurança 41% 
Redes de Computadores 27% 

Navegação, correio eletrônico, pesquisa e redes sociais 14% 
Internet, Intranet e Extranet 9% 

Windows e Office 9% 
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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 

 

Classificação quanto à topologia 

i. Barramento 
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 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 será ́prejudicada. 

 
 

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.  
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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. 

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). 
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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.  

 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. 
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 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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Internet, Intranet e Extranet 

Internet 

 Também conhecida como rede mundial de computadores. 
 É um conjunto de redes públicas, distribuídas e conectadas por todo o globo terrestre, 

capazes de trocar informações por meio de protocolos comuns de comunicação. 
 Rede tolerante a falhas. 

Intranet 

 É uma rede de computadores corporativa – privada, restrita e exclusiva a um público 
específico – que se utiliza de tecnologias, padrões e serviços comuns à internet com o 
intuito de compartilhar informações e recursos computacionais, além de melhorar a 
comunicação interna entre membros de uma organização. 

 Mesmos protocolos, programas e serviços que a internet. 

Extranet 

 Rede privada de computadores que funciona como uma extensão da Intranet, 
permitindo o acesso restrito a usuários externos de uma organização via Internet – em 
geral, parceiros, fornecedores e clientes. 

 A Extranet é uma parte da Intranet estendida a usuários externos. A Extranet é 
basicamente uma modalidade de acesso à Intranet! 
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VPN 

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

Proteção e Segurança 

Principais Malwares, ataques e golpes 
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Outros Malwares, ataques e golpes 

i. Ransomware 
 Tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um 

equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige pagamento de um 
resgate (ransom, em inglês) para restabelecer o acesso ao usuário. 

ii. E-mail Spoofing 
 Falsificação/Mascaramento de E-Mail. 
 Técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a 

aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem quando, na verdade, 
foi enviado de outra. 

iii. Phishing Scam 
 Fraude em que o golpista tenta enganar um usuário para obtenção de dados 

pessoais e financeiros. 

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. 

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. 
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Navegação, correio eletrônico, pesquisa e redes sociais 

Navegação 

 Principais funcionalidades 

 
 

 Navegação anônima 
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 Cache x Cookie 

 

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. 
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 Rascunho 

o Pasta em que são armazenadas mensagens que ainda estão sendo 
redigidas e preparadas para serem enviadas posteriormente. 

Operadores de Busca 

 
 

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. 
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 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 e Office 

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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Microsoft Excel 

i. Exemplo de fórmula 

 
 

ii. Referências 
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iii. Principais funções 
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Microsoft Word 

i. Principais atalhos 
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Microsoft PowerPoint 

i. Principais atalhos 
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INFORMÁTICA PARA AGENTE 

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!  

Informática para Agente 

Assunto 
 

% de cobrança 

Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft e 
LibreOffice) 34% 

Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados a Internet/intranet. Ferramentas e aplicativos 

comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de 
busca, de pesquisas e de redes sociais. Acesso a distância a computadores, 

transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e 
multimídia. Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firefox e Google Chrome 

16% 

Demais Tópicos 10% 
Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança 

(antivírus, firewall, anti-spyware etc). 9% 

Fundamentos de computação. Organização e arquitetura de computadores. 
Componentes de um computador (hardware e software). Sistemas de 
entrada, saída e armazenamento. Princípios de sistemas operacionais. 

Tecnologias de virtualização de plataformas: emuladores, máquinas virtuais, 
paravirtualização. 

8% 

Redes de comunicação. Introdução a redes (computação/telecomunicações). 
Redes de computadores: locais, metropolitanas e de longa distância. Noções 
de terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura (OSI/ISO e 

TCP/IP) e protocolos. Noções de redes privadas virtuais (VPN). Noções de 
computação em nuvem. 

7% 
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Microsoft Excel 

Funções Matemáticas e Trigonométricas 

 
 

 

 

 

 
 

Funções Estatísticas 
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Funções de Pesquisa e Referência 
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Microsoft Word 

Principais Atalhos 
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Microsoft Power Point 

Grupo Modos de Exibição Mestres 

 

Lista de Atalhos 
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Navegadores e Ferramentas de Busca 

Conceitos Básicos 

i. Navegador é uma ferramenta utilizada para a visualização ou consumo de conteúdo 
web. 

ii. HTTP significa HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto). 
É o protocolo padrão para transferência de páginas web. 

Barra de Favoritos 

i. São atalhos para as páginas preferidas do usuário. Dessa forma, o usuário não precisa 
escrever o endereço toda vez que for acessar a página. 

 

Navegação Privativa 

i. Funcionalidade que permite ao usuário navegar na internet sem que o navegador 
armazene informações sobre os sites e páginas visitadas. 

 

Cookies 

i. Cookies são pequenos arquivos de texto capazes de armazenar informações básicas 
sobre o visitante de um site na internet. 

ii. O cookie fica armazenado até que perca sua validade. 

iii. Existem dois tipos de cookies: 
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 Cookies de Sessão: são armazenados em memória e não são gravados em disco. 
Existem somente enquanto a sessão estiver ativa. 

 Cookies Persistentes: são salvos no disco rígido do computador e persistem 
mesmo após o encerramento da sessão. 

Cache 

i. é um recurso para armazenamento temporário e local no disco rígido de cópias de 
páginas web, imagens e outros documentos com o objetivo de exibir uma página web 
mais rapidamente. 

 

Internet Explorer 

i. Foi descontinuado principalmente por duas razões: falhas de segurança e lentidão 
excessiva. 

ii. Atalhos 
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Microsoft Edge 

i. Atalhos 

 

Chrome 

i. Atalhos 
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Mozilla Firefox 

i. Atalhos 

 
 

Operadores de Busca 
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Correio Eletrônico 

Principais pastas 

i. Caixa de entrada 
 Pasta que armazena mensagens de e-mail recebidas e são organizadas, em geral, 

por remetente, assunto e data de recebimento. 
ii. Caixa de saída 

 Pasta que armazena temporariamente as mensagens pendentes de envio. 
iii. Itens enviados 

 Pasta que armazena mensagens de e-mail enviadas/transmitidas com êxito. 
iv. Lixo eletrônico 

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

v. Itens excluídos 
 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. 

vi. Rascunho 
 Pasta em que são armazenadas mensagens que ainda estão sendo redigidas e 

preparadas para serem enviadas posteriormente. 

Envio de e-mail 

i. Um e-mail é basicamente composto de Cabeçalho (De:, Para:, Assunto:, Cc:, Cco:) e 
Corpo (Conteúdo) – sendo que o Anexo pode fazer parte de qualquer um dois. 

ii. Cc x Cco 
 Com Cópia (Cc): quando se utiliza essa opção, uma cópia da mensagem que foi 

enviada aos destinatários principais é também enviada aos destinatários 
secundários e os endereços de e-mail desses destinatários secundários ficam 
visíveis tanto para os destinatários principais quanto para outros destinatários 
secundários. 

 Com Cópia Oculta (Cco): caso você envie um e-mail para um destinatário 
principal e adicione o endereço de e-mail de mais dez pessoas no campo de 
cópia oculta, cada uma dessas pessoas só conseguirá visualizar seu próprio 
endereço de e-mail. 
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Resposta de e-mail 

 
 

Microsoft Windows 

Botão Iniciar 

i. O menu Iniciar pode ser aberto pressionando a Tecla Winkey (aquela que tem o 
logotipo do Windows) ou CTRL + ESC. 

Alternância entre Janelas 

i. Atalho para alternar entre as janelas: ALT + TAB. Nesse caso, aparece uma caixa de 
diálogo com os ícones das janelas ou programas que estão abertos 

ii. A combinação de teclas ALT + ESC alterna diretamente as janelas, porém sem exibir 
nenhuma caixa de diálogo. 

Explorador de arquivos 

i. O Explorador de Arquivos é uma ferramenta que permite gerenciar arquivos, pastas e 
conexões de rede, assim como realizar pesquisas. 

ii. O Windows permite trabalhar com a seleção de múltiplos arquivos através do uso das 
teclas SHIFT e CTRL. 

 A tecla SHIFT permite selecionar um intervalo de arquivos 
adjacentes/sequenciais. 

 A tecla CTRL permite selecionar arquivos de forma aleatória, não adjacente. 

Copiar, Mover, Renomear e Excluir 

i. Copiar/Colar. 
 Atalho: CTRL+C para copiar o arquivo ou pasta selecionada e, em seguida, na 

pasta de destino, clicar em CTRL + V para colar. 
ii. Mover/Recortar 

 Atalho: Teclar CTRL+X para copiar o arquivo ou pastas slecionada e, em seguida, 
na pasta de destino, clicar em CTRL + V para colar. 
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iii. Procedimento de arrasto: 

 
iv. Renomear 

 Atalho: tecla F2. 
 
 

v. Excluir 
 Atalho: tecla Delete. 
 Se o usuário clicar e arrastar um arquivo para a Lixeira com o auxílio da tecla 

SHIFT, o arquivo será excluído definitivamente, sem sequer a exibição de uma 
tela de confirmação. 
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Lista de atalhos 
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Proteção e Segurança 

Principais Malwares, ataques e golpes 

 

Outros Malwares, ataques e golpes 

iv. Ransomware 
 Tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um 

equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que exige pagamento de um 
resgate (ransom, em inglês) para restabelecer o acesso ao usuário. 

v. E-mail Spoofing 
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 Falsificação/Mascaramento de E-Mail. 
 Técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a 

aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem quando, na verdade, 
foi enviado de outra. 

vi. Phishing Scam 
 Fraude em que o golpista tenta enganar um usuário para obtenção de dados 

pessoais e financeiros. 

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. 

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. 

 

Hardware 

Conceitos Básicos 

i. Hardware é a parte física do computador, engloba tudo que podemos ver e/ou tocar 
no computador (gabinete, placas, memórias e periféricos). 

CPU 

i. Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU) controla os componentes do 
computador e realiza as funções de processamento de dados. 
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ii. Contém três componentes básicos: Unidade de Controle (UC), Unidade Lógica de 
Aritmética (ULA) e Registradores. 

Unidade de Controle (UC) 

i. Controla o fluxo de dados dentro da UCP, verificando se há necessidade de a 
informação passar pela ULA ou se deve ser enviada para a memória. 

ii. Coordena o funcionamento de todas as outras unidades. 

Unidade Lógica e Aritmética (ULA ou UAL) 

i. Responsável pelas operações matemáticas e resolução de proposições lógicas. 
ii. Para cálculos complexos pode-se usar a memória principal para armazenar resultados 

intermediários. 

Registradores 

i. Pequenas unidades de memória volátil, estáticas (SRAM), localizadas no núcleo da UCP, 
que armazenam dados durante o ciclo de processamento. 

ii. Possuem como característica o fato de serem as memórias mais rápidas existentes em 
um computador em contrapartida, de menores capacidades. 

Multitarefa 

i. Modo de operação que permite a execução concorrente e intervalada de dois ou mais 
processos (programas em execução) por uma única UCP/processador. 

Memória Interna 

i. Localizada internamente na placa- mãe. 
ii. Composta pelas memórias RAM e ROM. 

Memória RAM 

i. Random Access Memory. 
ii. Memória de acesso aleatório, memória dinâmica. Popularmente denominada Memória 

Principal. 

Memória ROM 

i. Read Only Memory. 
ii. Memória gravada de fábrica, em um circuito eletrônico (chip) que fica contido na placa-

mãe, não pode ter seu conteúdo apagado pelo usuário e permite apenas leitura. 
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iii. Contém informações básicas para que o computador interprete o Sistema Operacional 
e possa efetuar o boot. 

Memória Cache 

i. Tipo de memória RAM estática (SRAM) de alta velocidade (compatível com a 
velocidade dos registradores da UCP), que não necessita de refresh, reduzindo 
significativamente seu consumo de energia. 

ii. Alto custo. 
 
 
 

iii. Localizada logicamente entre a UCP e a Memória Principal, reduzindo o tempo de 
acesso do processador à informação da memória, melhorando o desempenho da 
máquina. 

 
iv. Níveis de memória cache 

 Quanto menor o nível, maior sua velocidade e menor sua capacidade. 

 

Memória Virtual 

i. É uma pseudomemória.  
ii. Não se trata de uma memória física e sim de um recurso do sistema operacional que 

consiste em simular RAM utilizando uma parte do HD (disco rígido), de modo que a 
UCP não pare de processar e os programas possam continuar em execução. 
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Placa mãe 

i. É a principal placa do computador, responsável pela comunicação entre todos os 
componentes através de vias denominadas genericamente barramentos. 

Chipset 

i. Componente mais importante da placa-mãe. 
ii. Conjunto de chips controladores que auxiliam o processador.  

iii. Tradicionalmente, o chipset é dividido em ponte norte (North Bridge) e ponte sul 
(South Bridge). 

 
 
 
 

Virtualização 

Partes básicas de uma virtualização 

i. Host 
 Possui os recursos reais de hardware e software do sistema. 

ii. Hypervisor 
 Disponibiliza as interfaces virtuais e provê suporte às máquinas virtuais. 

iii. Guest 
 Executa sobre o sistema virtualizado. 

Tipos de Hypervisor 

i. Tipo 1 (Baremetal) 
 Roda diretamente sobre o hardware. 
 Compartilha os recursos de hardware entre as VMs. 

ii. Tipo 2 (Hosted) 
 Funciona como uma aplicação que fornece um ambiente de execução para 

outras aplicações. 

Hypervisor na arquitetura x86 

i. Virtualização total 
 Não é necessária nenhuma modificação no sistema operacional. 
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 Há total independência das aplicações e dos recursos físicos. 

 
ii. Paravirtualização 

 A VM enxerga uma abstração do hardware que não é idêntica ao hardware físico. 
 Requer modificação no SO convidado. 

 
 

Redes de Computadores e Internet 

Classificação quanto à dimensão 

 

Arquitetura TCP/IP 

i. 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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Principais protocolos 
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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. 

 
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!  

  

Estatística 

Assunto 
 

% de cobrança 

Regressão Simples e Múltipla 20,08% 
Estimação 19,23% 

Distribuições de Probabilidade 11,96% 
Probabilidade 9,83% 
Amostragem 7,69% 

Intervalos de Confiança 7,27% 
Testes de Hipóteses 7,27% 
Medidas de Posição 4,70% 

Medidas de Dispersão 4,27% 
Inferência 3,85% 
População 2,99% 
Amostra 0,85% 
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Medidas de Posição 

Média Aritmética 

 A média aritmética preserva a soma da lista de números 
 Para calcular a média aritmética, basta somar todos os elementos e dividir pela 

quantidade de elementos. 

𝑀𝑀é𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 =  
𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒙𝒙𝟑𝟑 + ⋯ + 𝒙𝒙𝒏𝒏

𝒏𝒏  

 
 Se um problema simplesmente pedir para calcular a média sem especificar qual o tipo 

de média, você deverá calcular a média aritmética. 
 Se é dada a média de um conjunto, basta multiplicar a média pela quantidade de 

termos para calcular a soma total.  
 Por exemplo, se a média salarial de 8 pessoas é de 1.500 reais, então, juntos, 

eles recebem 8 x 1.500 = 12.000 reais. 
 
 Média para dados agrupados por valor: 
 Para calcular a média, vamos multiplicar cada valor pela sua respectiva frequência, 

somar tudo e dividir pela soma das frequências, que é o total de itens. 
 
 Média para dados agrupados por classe: 
 Multiplicar cada ponto médio pela sua respectiva frequência, somar os resultados e 

dividir pela soma de todas as frequências. 
 

Média Ponderada 

 Se temos um lista de números (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, . . . , 𝑥𝑥𝑛𝑛) com pesos respectivos (𝑝𝑝1, 𝑝𝑝2, 𝑝𝑝3, . . . , 𝑝𝑝𝑛𝑛), 
então a média ponderada é dada por:  
 

𝑀𝑀é𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡 =  
𝒙𝒙𝟏𝟏𝒑𝒑𝟏𝟏 + 𝒙𝒙𝟐𝟐𝒑𝒑𝟐𝟐 + 𝒙𝒙𝟑𝟑𝒑𝒑𝟑𝟑 + ⋯ + 𝒙𝒙𝒏𝒏𝒑𝒑𝒏𝒏

𝒑𝒑𝟏𝟏 + 𝒑𝒑𝟐𝟐 + 𝒑𝒑𝟑𝟑 + ⋯ + 𝒑𝒑𝒏𝒏
 

 

Média Geométrica 

 Se temos uma lista de números  (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, . . . , 𝑥𝑥𝑛𝑛) então a média geométrica será dada 
por: 
 

𝑮𝑮 = �𝒙𝒙𝟏𝟏. 𝒙𝒙𝟐𝟐. 𝒙𝒙𝟑𝟑. … . 𝒙𝒙𝒏𝒏
𝒏𝒏  
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Média Harmônica 

 Se temos uma lista de números  (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, . . . , 𝑥𝑥𝑛𝑛) então a média Harmônica será dada 
por: 
 

𝑯𝑯 =  
𝒏𝒏

𝟏𝟏
𝒙𝒙𝟏𝟏

+ 𝟏𝟏
𝒙𝒙𝟐𝟐

+ 𝟏𝟏
𝒙𝒙𝟑𝟑

+ ⋯ + 𝟏𝟏
𝒙𝒙𝒏𝒏

 

Desigualdade de Médias 

 Se pelo menos um número de uma lista é diferente dos demais, a média aritmética será 
SEMPRE maior que a média geométrica e esta será maior do que a média harmônica, ou 
seja: 
 

𝑴𝑴𝑨𝑨 > 𝑴𝑴𝑮𝑮 > 𝑴𝑴𝑯𝑯 
 

 Se todos os números forem iguais, então as médias serão iguais. 

Mediana 

 Medida de posição definida como número que se encontra no centro de uma série de 
números, estando estes dispostos segundo uma ordem. 

 Estando ordenados os dados numéricos e sendo n o número de elementos, o valor 
mediano será: 

• O termo de ordem  𝒏𝒏+𝟏𝟏
𝟐𝟐

, se n por ímpar. 
• A média aritmética dos termos de ordem  𝒏𝒏

𝟐𝟐
  e  𝒏𝒏

𝟐𝟐
+ 𝟏𝟏, se n for par. 

 
 O valor da mediana pode coincidir ou não com um elemento da série. Quando o 

número de elementos da série é ímpar, há coincidência. O mesmo não acontece, 
porém quando esse número é par. 

 A mediana depende da posição e não é influenciada por valores extremos dos 
elementos na série ordenada. Essa é uma das diferenças marcantes entre a mediana e a 
média (que se deixa influenciar, e muito, pelos valores extremos, também chamados de 
outliers). 
 

 Mediana para Dados Agrupados em Classes: 
 

𝑴𝑴𝒅𝒅 = 𝒍𝒍𝒊𝒊 + �
𝒏𝒏
𝟐𝟐 + 𝒇𝒇𝒂𝒂𝒄𝒄𝒂𝒂𝒏𝒏𝒂𝒂

𝒇𝒇𝒊𝒊
� . 𝒉𝒉 

 
Em que: 
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• 𝒍𝒍𝒊𝒊 é o limite inferior da classe mediana. 
• 𝒇𝒇𝒂𝒂𝒄𝒄𝒂𝒂𝒏𝒏𝒂𝒂é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. 
• 𝒇𝒇𝒊𝒊 é a frequência simples da classe mediana. 
• 𝒉𝒉 é a amplitude da classe mediana. 

Moda 

 A moda é definida como sendo aquele valor ou valores que ocorrem com maior 
frequência em um rol. 

 Baseado neste contexto, um conjunto de valores pode apresentar mais de uma moda. 
Nesse caso, dizemos ser plurimodal (ou polimodal), caso contrário, será unimodal 
(apenas uma moda), ou ainda, amodal (quando todos os valores das variáveis em 
estudo apresentarem uma mesma frequência). 
 

 Moda para Dados Não-Agrupados: 
 Para a identificação da moda em um conjunto ordenado de valores não 

agrupados em classe, basta verificar, no conjunto, aquele valor que aparece com 
maior frequência. 

 
 Moda para Dados Agrupados Sem Intervalos de Classe: 

 Quando os dados estiverem dispostos em uma tabela com frequências, não 
agrupados em classes, a localização da moda é imediata, bastando para isso, 
verificar na tabela, qual o valor associado à maior frequência. 

Medidas de dispersão 

Conceitos Iniciais 

 Também chamadas de Medidas de Variabilidade, procuram descrever o quão 
homogêneo ou não são os dados de um conjunto. São medidas que analisam 
o afastamento dos valores em uma sequência. Algumas são bem simples: 

i. Amplitude (Total): é a diferença entre o maior e menor número da 
sequência. Não considera nenhum outro valor. Para dados agrupados 
em classe, é a diferença entre o limite inferior da primeira classe, e o 
limite superior da última. 

ii. Amplitude Interquartílica: é a diferença entre o Terceiro e Primeiro 
Quartil. Não confunda com desvio quartílico ou amplitude semi-
quartílica, que são a metade desse valor. 
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Desvio 

 O desvio é basicamente a diferença de um número, em relação a outro. É 
bastante comum, calcular a diferença de cada elemento X da sequência em 
relação à média desse conjunto de dados. Nesse caso particular, temos a 
seguintes consequências: 

i. A soma de todos os desvios em relação à média e nula. 

ii. A soma dos quadrados dos desvios em relação à média é mínima, 
quando comparado aos desvios em relação a outros números. 

 Chamamos de Desvio Absoluto Médio a soma dos módulos de todos os 
desvios em relação à média, divididos pelo número de termos: 

𝑫𝑫𝑴𝑴 =
𝚺𝚺|𝒙𝒙𝒊𝒊 − 𝒙𝒙|�

𝒏𝒏  

Variância e Desvio Padrão 

 A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios (diferenças em relação à 
média). 

 Em outras palavras, para calcular a variância, devemos elevar cada um dos desvios ao 
quadrado, somar todos os valores, e dividir por n, que é quantidade de elementos. 
 

𝝈𝝈𝟐𝟐 =  
∑(𝒙𝒙𝒊𝒊 − 𝒙𝒙�)²

𝒏𝒏  

 
 O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. 

 
 Símbolos para variância e desvio padrão  

• Variância populacional: 𝝈𝝈𝟐𝟐 
• Variância Amostral: 𝑺𝑺𝟐𝟐 
• Desvio padrão populacional: 𝝈𝝈 
• Desvio padrão Amostral: 𝑺𝑺 

 
 Variância Populacional: 

𝝈𝝈𝟐𝟐 =  
∑(𝒙𝒙𝒊𝒊 − 𝒙𝒙�)²

𝒏𝒏  

 Variância Amostral: 

𝑺𝑺𝟐𝟐 =  
∑(𝒙𝒙𝒊𝒊 − 𝒙𝒙�)²

𝒏𝒏 − 𝟏𝟏  
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Coeficiente de Variação 

 O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média, ou seja: 

𝑪𝑪𝒗𝒗 =
𝝈𝝈
𝒙𝒙� 

 

Probabilidade 

Definições de probabilidade 

 Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento 
aleatório. 

 Evento é todo subconjunto do espaço amostral. 
 
 Definição Clássica de Probabilidade: 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒃𝒃𝒂𝒂𝒃𝒃𝒊𝒊𝒍𝒍𝒊𝒊𝒅𝒅𝒂𝒂𝒅𝒅𝑷𝑷 =  
𝑁𝑁ú𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐á𝑣𝑣𝑆𝑆𝑖𝑖𝑐𝑐
𝑁𝑁ú𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑣𝑣𝑆𝑆𝑖𝑖𝑐𝑐  

 
 
 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). 
 

 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). 
 



 

153 
 

Probabilidade Condicional 

 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)  

 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 de Bayes 

 Esse é um assunto bem teórico, difícil de ser explicado e bem compreendido 
mesmo quando temos mais tempo. Mas na prática fica bem mais simples de 
aplicá-lo. A "fórmula" do teorema é a seguinte: 

𝑷𝑷(𝑬𝑬𝒊𝒊|𝑩𝑩) =
𝑷𝑷(𝑬𝑬𝒊𝒊) . 𝑷𝑷(𝑩𝑩|𝑬𝑬𝒊𝒊) 

∑ 𝑷𝑷(𝑬𝑬𝒊𝒊) . 𝑷𝑷(𝑩𝑩|𝑬𝑬𝒊𝒊)
 

 
 Estranha né?! Não se preocupe, você não precisa decorá-la. Para dominar bem 

esse assunto, aprenda através de alguma questão resolvida. Se você sabe como 
montar aqueles "diagramas" saberá responder praticamente qualquer questão 
sobre Teorema de Bayes e Probabilidade Total.  

 

Fatorial de um número natural 

 Sendo n um número natural, define-se fatorial de n e indica-se 𝒏𝒏! a expressão: 
 

𝒏𝒏! = 𝒏𝒏 . (𝒏𝒏 − 𝟏𝟏) . (𝒏𝒏 − 𝟐𝟐). … . 𝟐𝟐 . 𝟏𝟏 
1! = 1 
0! = 1 

 
Exemplos: 

• 3!  =  3 𝑥𝑥 2 𝑥𝑥 1 = 6 
• 4!  =  4 𝑥𝑥 3 𝑥𝑥 2 𝑥𝑥1 = 24  
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Princípio Fundamental da Contagem 

 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 

Princípio Aditivo 

 O princípio fundamental da contagem (princípio multiplicativo) diz que se há m modos 
de tomar uma decisão D1 e, depois de tomada a decisão D1, há n modos de tomar 
uma decisão D2, então o total de possibilidades para tomar sucessivamente as decisões 
D1 e D2 é igual a m x n. 
 

Permutações Simples 

 De quantas maneiras é possível ordenar n objetos distintos? 
 No caso geral, temos n modos de escolher o objeto que ocupará o primeiro lugar, 

𝒏𝒏 − 𝟏𝟏 modos de escolher o objeto que ocupará o se segundo lugar,..., 1 modo de 
escolher o objeto que ocupará o último lugar. Portanto, o número de modos de 
ordenar n objetos distintos é: 

 
𝒏𝒏 . (𝒏𝒏 − 𝟏𝟏) . (𝒏𝒏 − 𝟐𝟐). … . 𝟐𝟐 . 𝟏𝟏 = 𝒏𝒏! 

 

 Cada uma destas ordenações é chamada de permutação simples de n objetos e o 
número de permutações simples de n objetos distintos é representado por 𝑃𝑃𝑛𝑛. Desta 
maneira 𝑷𝑷𝒏𝒏 = 𝒏𝒏!.  

 

 

 

Combinação Simples 

 Havendo um conjunto com n elementos, o número de subconjuntos com p elementos é 
igual ao número de combinações de n elementos tomados p a p e é calculado da 
seguinte maneira: 
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𝒏𝒏!
𝒑𝒑!. (𝒏𝒏 − 𝒑𝒑)! 

 
 Existem várias notações para o número de combinações. As mais comuns são as 

seguintes: 

𝑪𝑪𝒏𝒏,𝒑𝒑 = �
𝒏𝒏
𝒑𝒑� =

𝒏𝒏!
𝒑𝒑!. (𝒏𝒏 − 𝒑𝒑)! 

 

Permutação de elementos Ordenados 

 De uma maneira geral, se vamos permutar n elementos dos quais k deles devem estar 
em uma determinada ordem, o total de permutações é: 

𝑷𝑷𝒏𝒏

𝑲𝑲  

 

Distribuições Discretas de Probabilidade 

Variáveis Aleatórias 

 Variável aleatória (v.a.) é uma variável que é associada a uma distribuição de 
probabilidade. Ela pode assumir valores de uma maneira completamente aleatória, ou 
seja, não temos como prever o seu resultado. Por outro lado, podemos associar valores 
de probabilidade a cada um dos possíveis resultados. 

 Uma variável aleatória discreta pode assumir apenas certos valores, usualmente 
números racionais, e resultam basicamente de contagens. 

 Uma variável aleatória contínua é aquela que resulta de uma medida e pode assumir 
qualquer valor dentro de um dado intervalo. 

Esperança Matemática 

 A esperança matemática (também chamada de expectância, valor médio ou média) é, 
por definição, o número: 

𝝁𝝁 = 𝑬𝑬(𝑿𝑿) =  � 𝑿𝑿𝒊𝒊 . 𝑷𝑷(
𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝑿𝑿𝒊𝒊) 

• Esta expressão significa que, para calcular a esperança de uma variável aleatória, 
devemos multiplicar cada valor da variável pela sua respectiva probabilidade e 
depois somar tudo. 
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Variância e Desvio Padrão 

 A variância de uma variável aleatória é, por definição, 𝝈𝝈𝟐𝟐 = 𝑬𝑬(𝑿𝑿 − 𝝁𝝁)𝟐𝟐. 
 Desenvolvendo essa expressão, temos 𝝈𝝈𝟐𝟐 = 𝑬𝑬(𝑿𝑿𝟐𝟐) − 𝝁𝝁𝟐𝟐 

 

Distribuição Uniforme Discreta 

 A distribuição uniforme discreta é aquela em que todos os elementos têm a mesma 
probabilidade de ocorrer.  

 Em uma distribuição uniforme discreta, a esperança é a média aritmética dos valores. 
 

𝑬𝑬(𝑿𝑿) =  
∑ 𝑿𝑿𝒊𝒊

𝒏𝒏  

Distribuição de Bernoulli 

 A distribuição de Bernoulli se caracteriza pela existência de apenas dois eventos, 
mutuamente exclusivos, que denominaremos de sucesso e fracasso, em um experimento 
que é realizado uma única vez. 

 Em resumo, a distribuição de Bernoulli pode assumir os valores 0 e 1 (fracasso e 
sucesso, respectivamente) em um experimento que é realizado uma única vez. 

 A probabilidade de ocorrer um sucesso é 𝑝𝑝 e a probabilidade de ocorrer um fracasso é 
igual a 𝑞𝑞, tal que 𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 = 1. 

𝐸𝐸(𝑋𝑋) = 𝑝𝑝 
𝑉𝑉𝑡𝑡𝑐𝑐(𝑋𝑋) = 𝑝𝑝𝑞𝑞 

Distribuição Binomial 

 A diferença da distribuição binomial para a distribuição de Bernoulli é que no caso 
anterior o experimento seria realizado apenas uma vez. Aqui na distribuição binomial 
realizaremos o experimento n vezes. 

 Consideremos um experimento constituído por 𝑐𝑐 ensaios INDEPENDENTES de 
Bernoulli. Cada ensaio pode resultar em um de dois eventos mutuamente excludentes. 

 A probabilidade de ocorrer o resultado favorável (sucesso) em cada ensaio é 𝑝𝑝 e a 
probabilidade de ocorrer o resultado desfavorável (fracasso) em cada ensaio é 𝑞𝑞 = 1 − 
𝑝𝑝. 

 𝑋𝑋 é o número de sucessos em 𝑐𝑐 ensaios. Assim, 𝑿𝑿 é no mínimo 0 e no máximo n. 
 𝑋𝑋 tem distribuição binomial com parâmetros 𝑐𝑐 e 𝑝𝑝. 
 A probabilidade de ocorrerem 𝑘𝑘 sucessos em 𝑐𝑐 ensaios é: 

 

�𝒏𝒏
𝒌𝒌� 𝒑𝒑𝒌𝒌. 𝒒𝒒𝒏𝒏−𝒌𝒌 
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 A média do número X de resultados favoráveis em uma distribuição binomial é 𝑐𝑐𝑝𝑝 e a 

variância é 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑞𝑞. 
 

Distribuição Geométrica 

 A distribuição geométrica também se refere a sucessos e fracassos, mas, 
diferentemente da binomial, é a probabilidade de que o sucesso ocorra exatamente no 
k-ésimo ensaio. 

 Aqui, a probabilidade de ocorrer o resultado favorável (sucesso) em cada ensaio 
também é 𝑝𝑝. 

 Nesta distribuição: 
 

𝑬𝑬(𝑿𝑿) =  
𝟏𝟏
𝒑𝒑 

 

𝑽𝑽𝒂𝒂𝑷𝑷(𝑿𝑿) =  
𝒒𝒒
𝒑𝒑²

 

 

Distribuição Hipergeométrica 

 A distribuição hipergeométrica refere-se à probabilidade de, ao retirarmos, sem 
reposição, 𝑐𝑐 elementos de um conjunto com 𝑁𝑁 elementos, saiam 𝑘𝑘 elementos com o 
atributo sucesso, considerando-se que, do total de 𝑁𝑁 elementos, 𝑐𝑐 possuem esse 
atributo e, portanto, 𝑁𝑁 – 𝑐𝑐 possuem o atributo fracasso. 

 Resumindo: 
•  Temos um conjunto com N elementos dos quais 𝑐𝑐 possuem o atributo sucesso e 

𝑁𝑁 – 𝑐𝑐 possuem o atributo fracasso. 
•  Serão retirados 𝑐𝑐 elementos do conjunto sem reposição. 
• Queremos calcular a probabilidade de obtermos 𝑘𝑘 sucessos. 

 Assim, a probabilidade de obtermos um sucesso (no primeiro experimento) é igual a 𝑝𝑝 = 
s/N. Queremos calcular a probabilidade de que, retirando-se n elementos, k possuam o 
atributo sucesso e 𝒏𝒏 − 𝒌𝒌 possuam o atributo fracasso. 

 
 Esta probabilidade é dada por: 

𝑷𝑷(𝑿𝑿 = 𝒌𝒌) =
�𝒔𝒔

𝒌𝒌� �𝑵𝑵 − 𝒔𝒔
𝒏𝒏 − 𝒌𝒌�

�𝑵𝑵
𝒏𝒏�

 

 A média da distribuição hipergeométrica é dada por: 
 

𝑬𝑬(𝑿𝑿) = 𝒏𝒏𝒑𝒑 
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 A variância da distribuição hipergeométrica é dada por: 

𝑽𝑽𝒂𝒂𝑷𝑷(𝑿𝑿) = 𝒏𝒏𝒑𝒑𝒒𝒒.
𝑵𝑵 − 𝒏𝒏
𝑵𝑵 − 𝟏𝟏 

 

Distribuição de Poisson 

 Para explicar essa distribuição, vamos utilizar como exemplo um objeto muito utilizado 
no cotidiano: o telefone. Talvez até sejamos capazes de dizer quantas vezes, em média, 
nosso telefone toca por dia. Mas quantas vezes o telefone não toca? Essa pergunta é 
muito difícil de responder. Quando uma variável aleatória tem um comportamento 
parecido com esse, dizemos que ela segue uma distribuição de Poisson. 

 Se considerarmos que sucesso é tocar o telefone, é muito difícil calcular p, a 
probabilidade de isso ocorrer, já que não temos como calcular a não-ocorrência do 
evento. 

 A solução é imaginar que p é muito pequeno (𝑝𝑝 → 0), já que o toque do telefone dura 
apenas alguns segundos em um dia de 24 horas (86.400 segundos). Dessa forma, o 
número de vezes que o experimento é realizado (telefone toca ou não toca), que é o n 
da distribuição binomial, é realizado muitas vezes (𝑐𝑐 → ∞). 

 É assim que modelamos a distribuição de Poisson: partimos de uma distribuição 
binomial, considerando que p é muito pequeno (tende a zero) e que n é muito grande 
(tende a infinito). 
 

 A média da distribuição de Poisson é dada por: 
 

𝝀𝝀 = 𝒏𝒏𝒑𝒑 
 

 Esse número 𝜆𝜆 é exatamente o número médio de vezes que o evento ocorre. No 
exemplo do telefone, é o número de vezes que o telefone toca por dia. 

 
 A variância da distribuição de Poisson é dada por: 

 
𝝈𝝈𝟐𝟐 = 𝝀𝝀 

 
 A probabilidade nessa distribuição é: 

 

𝑷𝑷(𝑿𝑿 = 𝒌𝒌) =
𝑷𝑷−𝝀𝝀. 𝝀𝝀𝒌𝒌

𝒌𝒌!  

 
• Em que e é uma constante (número de Euler) e vale aproximadamente 

2,718.... 
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Distribuições Contínuas de Probabilidade 

Distribuição Uniforme Contínua  

 Este é o modelo mais simples de variável aleatória contínua. Sua função 
densidade de probabilidade é 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. Se o intervalo em que a função é 
constante for limitado pelos números “a” e “b”, seu gráfico terá a seguinte 
representação. 

 
 A função densidade de probabilidade de uma variável uniforme contínua X no 

intervalo [𝑡𝑡, 𝑏𝑏] é igual a  𝟏𝟏
𝒃𝒃−𝒂𝒂

 no intervalo e igual a 0 fora do intervalo. 

 A média é igual ao ponto médio do intervalo, ou seja, 𝐸𝐸(𝑋𝑋) = 𝒂𝒂+𝒃𝒃
𝟐𝟐

 . 

 A variância é dada por 𝝈𝝈 = (𝒃𝒃−𝒂𝒂)²
𝟏𝟏𝟐𝟐

 . 
 

Distribuição Exponencial  

 Uma variável aleatória contínua X, que tome todos os valores não-negativos, terá uma 
distribuição exponencial com parâmetro 𝜆𝜆 > 0, se a sua função densidade de 
probabilidade for dada por: 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥)  =  𝜆𝜆 ∙ 𝑆𝑆−𝜆𝜆𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑥𝑥 ≥  0 
𝑓𝑓(𝑥𝑥)  =  0, 𝑐𝑐𝑆𝑆 𝑥𝑥 <  0 

 A esperança ou valor médio desta variável aleatória é dada por: 

𝐸𝐸(𝑥𝑥) =
𝟏𝟏
𝝀𝝀 

 A variância desta variável aleatória é dada por: 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑉𝑉(𝑋𝑋) =
𝟏𝟏
𝝀𝝀²
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Distribuição Normal 

 A distribuição normal (também conhecida como Distribuição de Gauss ou Distribuição 
Gaussiana). 

 A distribuição normal pode ser usada como aproximação para muitos tipos de 
distribuições em grandes amostras. 

 A distribuição N(0,1) de média 0 e variância 1 é muito importante e recebe um nome 
especial: distribuição normal padrão ou distribuição normal reduzida. 

 O gráfico da distribuição normal tem o seguinte aspecto: 

 
 O gráfico se apresenta em forma de um sino, perfeitamente simétrica em relação 

à ordenada principal (𝜇𝜇 = 𝑀𝑀o = 𝑀𝑀d). 
 Tudo que acontecer do lado esquerdo, também acontecerá do lado direito. 

 Na Distribuição Normal, a média, a moda e a mediana são iguais e a área total abaixo 
da curva é igual a 1. Além disso, a curva se aproxima do eixo X, mas nunca o toca. 

 Se uma variável aleatória X tem distribuição normal com média 𝝁𝝁 e variância 𝝈𝝈𝟐𝟐, então a 
variável 𝑍𝑍 = 𝑿𝑿 − 𝝁𝝁

𝝈𝝈
 tem distribuição normal com média 0 e variância 1. 

 

Amostragem e Estimadores 

Conceitos Iniciais 

 Realizar o estudo de toda uma população pode ser bastante custoso. A 
estatística nos dá ferramentas para, analisando parte do todo, ou seja, uma 
amostra, tirarmos conclusões confiáveis a respeito de todos os elementos. 

 O número de formas que podemos "selecionar" os elementos de uma 
população de tamanho N para formar uma amostra de tamanho n é: 

i. 𝑵𝑵𝒏𝒏 se o processo for feito com reposição 

ii. CN,n ou 𝐶𝐶𝑁𝑁
𝑛𝑛 ou  �𝑁𝑁

𝑐𝑐� se o processo for feito sem reposição. Todos esses 

símbolos significam combinação de N elementos n a n. =  𝑵𝑵!
(𝑵𝑵−𝒏𝒏)!∗𝒏𝒏!

 

 O objetivo de se realizar uma amostragem estatística é garantir que ela 
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represente, de forma satisfatória, a população. 

Tipos de Amostragem 

 Há diferentes formas de se selecionar uma amostra, vamos apresentar 
algumas: 
 Aleatória Simples: elementos são "escolhidos" ao acaso, a probabilidade 

de um ser escolhido é a mesma dos outros. Ex.: sorteio dos 6 números 
da mega-sena. 

 Por Estratificação: analisa-se a população dividindo-a em subconjuntos 
(estratos) com elementos homogêneos, de cada estrato são retiradas 
amostras aleatórias simples. As amostras podem ser formadas por uma: 
 Alocação proporcional: a ideia e tentar ainda mais manter a "cara 

da população" na amostra. Ex.: separamos a população dos 
alunos de uma escola em meninos e meninas, e formamos uma 
amostra respeitando a proporcionalidade da população. 

 Alocação simples: os estratos possuirão a mesma quantidade de 
elementos. Ex.: se a amostra tiver 200 alunos, 100 serão meninos 
e 100 serão meninas. 

 Por Conglomerados: parece, mas não é igual a por estratificação. Aqui 
também dividimos a população em subconjuntos, mas os elementos dos 
subconjuntos não mais se parecem entre si, a homogeneidade se dá 
entre um subconjunto e outro. Ex. Se a população é formada pelos 
vários funcionários de 5 fábricas de celulares. A amostragem "pegaria" 
os funcionários de uma dessas fábricas. 

 Sistemática: os elementos são colocados em alguma espécie de "ordem" 
e selecionam-se elementos a cada "x". Ex.: Se tivéssemos uma lista com 
5 mil nomes de pessoas, e selecionássemos os nomes para amostra nas 
posições múltiplas de 10. 

 Por Conveniência: não há critério na seleção dos elementos, selecionam-
se os mais "fáceis". Ex.: um repórter quer saber o que as pessoas estão 
achando do atendimento num hospital, vai entrevistar alguém, e escolhe 
o primeiro que passar perto dele. 

 Por Julgamento: o elemento é escolhido por alguma razão. Ex.: O 
mesmo repórter escolhe para entrevistar uma pessoa que ele percebeu 
estar revoltada com a falta de leitos. 

 Por cotas: a proporcionalidade entre os "tipos" de elementos na 
amostra é mantida em relação às da população. a diferença para 
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amostragem estratificada é que os elementos não são selecionados por 
uma amostragem aleatória simples. Ex.: no exemplo da escola, 
manteríamos a proporção meninos / meninas, mas escolheríamos 
propositalmente os melhores alunos. 

Amostragem Probabilística x Não Probabilística  

 Na amostragem probabilística, não há interferência do responsável na seleção 
da amostra (imparcialidade). Há como calcular a probabilidade de cada 
elemento da população pertencer a amostra. 

 Na amostragem não probabilística, há parcialidade do responsável, também é 
chamada de amostra determinística. 

 O ideal é que, pelas características do tipo de amostra, você consiga 
determinar se ela é probabilística ou não. De qualquer forma os exemplos 
são: 

i. Probabilística: amostragem aleatória simples, por estratos, por 
conglomerados e sistemática. 

ii. Não Probabilística: amostragem por conveniência, julgamento e cotas. 

 Há situações em que o ideal é uma amostragem Probabilística, e outras em 
que se encaixa melhor uma amostra Não Probabilística. 

Distribuição Amostral da Média 

 Se a população é infinita ou se a amostragem é feita com reposição, os 
diversos valores da amostra são considerados valores de variáveis aleatórias 
independentes, com a mesma distribuição de probabilidades da população, 
ou seja, com a mesma média 𝜇𝜇 e a mesma variância 𝜎𝜎² da população. 

 Considere uma amostra aleatória 𝒙𝒙𝟏𝟏, 𝒙𝒙𝟐𝟐, …  , 𝒙𝒙𝒏𝒏 retirada de uma população 
infinita ou retirada com reposição de uma população finita. 

 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, …  , 𝑥𝑥𝑐𝑐 são variáveis aleatórias independentes e identicamente 
distribuídas à população. Assim 

𝑬𝑬(𝒙𝒙𝒊𝒊)  =  𝝁𝝁 e 𝑽𝑽𝒂𝒂𝑷𝑷(𝒙𝒙𝒊𝒊)  =  𝝈𝝈². 

 A média amostral �̅�𝑥 é uma variável aleatória. 
 A esperança de �̅�𝑥 é igual à média populacional, ou seja, 𝐸𝐸(𝒙𝒙�) = 𝜇𝜇. 
 A variância de �̅�𝑥 é igual à variância populacional dividida por 𝑐𝑐, ou seja, 
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𝜎𝜎𝟐𝟐
𝒙𝒙

= 𝛔𝛔²
𝒏𝒏

. 

Características da Média Amostral 

 Como a esperança de 𝒙𝒙� é igual à média populacional, dizemos que 𝒙𝒙�  é um estimador 
não tendencioso da média populacional. 

 𝒙𝒙� é um estimador de variância mínima. 
 𝒙𝒙� é um estimador de mínimos quadrados. 
 Se a variável X tem distribuição normal, então  𝒙𝒙� é um estimador de máxima 

verossimilhança. 
 𝒙𝒙� é um estimador consistente. 

 

Distribuição Amostral da Variância 

 

Intervalos de Confiança e Testes de Hipóteses 

Teoria da Estimação 

 A estimação é uma técnica utilizada para determinar estimativas de parâmetros 
populacionais. Neste método, utiliza-se dados amostrais para prever valores de 
parâmetros populacionais que ainda não são conhecidos. 
 ESTIMAÇÃO PONTUAL 

 Nesta estimação o parâmetro populacional é obtido através de um único 
número. Este número tende a ser bem próximo do verdadeiro valor do 
parâmetro. 

 Existem dois tipos de estimação de um parâmetro populacional: 
estimação por ponto e a estimação por intervalo. 

 Como é uma estimativa baseada em um único ponto, não é possível julgar 
a magnitude do erro que podemos estar cometendo. 

 ESTIMAÇÃO POR INTERVALO 
 Essa estimativa busca determinar um intervalo que possua o valor do 

parâmetro populacional, obtendo através desta uma margem de 
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segurança razoável, onde é possível julgar se estamos ou não cometendo 
um erro de amostragem. 

 INTERVALO DE CONFIANÇA 
 Na estimativa por intervalo de confiança é possível determinar dois limites 

para a amostragem populacional, ou seja, temos aqui uma margem de 
erro conhecida. 

 Quando a margem de erro é baixa, temos que o nível de confiança 
daquela pesquisa ou amostra é alto. Caso a margem de erro seja alta, a 
confiança tende a ser menor. 

 Geralmente esses intervalos de confiança são expressos assim: (1 – a), 
onde a é o grau de desconfiança. 

 Encontramos em nosso dia a dia, desta forma α = grau de desconfiança, 
nível de incerteza ou nível de significância. 1-α = coeficiente de confiança 
ou nível de confiabilidade; 

 

Teste de Hipóteses 

 O teste de Hipótese é utilizado no dia a dia para a tomada de decisões. Quando 
estamos diante de um teste de hipóteses, devemos examinar as duas possibilidades 
possíveis que fará com que se aceite ou rejeite uma alegação sobre determinada 
população de acordo com as evidências obtidas por uma amostra de dados. 

 Dentro do teste de hipóteses temos as hipóteses estatísticas, o qual podemos definir 
como uma suposição de um parâmetro populacional, ou seja, iremos pegar uma 
amostra e buscar os parâmetros daquela amostra. Iremos calcular através da amostra se 
esta hipótese deve ser aceita ou rejeitada. 

 Para testarmos um parâmetro populacional, teremos uma hipótese que seja falsa e 
outra que seja verdadeira. Essas duas hipóteses são chamadas de hipótese nula e 
hipótese alternativa. 
 HIPÓTESE NULA 

 É a hipótese que possui uma afirmação de igualdade, ou seja: <, =, >. 
 Só poderemos montar hipóteses nulas com estes três símbolos. 

 HIPÓTESE ALTERNATIVA 
 Utilizado como complemento da Hipótese nula, sendo a afirmação que 

deve ser verdadeira se H0 for falsa. Na hipótese alternativa, teremos uma 
afirmação de desigualdade. Devemos utilizar os seguintes símbolos. 

 <, >, ≠ 
 Teremos os seguintes testes: 

 1 – Teste Bilateral ou Bicaudal 

 
 

 2 – Testes unilaterais ou unicaudal 
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 Para qualquer teste de hipóteses devemos montar a hipótese nula e a hipótese 
alternativa. 

 Cada teste geralmente irá te fornecer uma fórmula, que você saberá o valor observado. 
 

Tipos de Erros 

 Quando estamos diante da decisão de optarmos pela hipótese nula ou pela alternativa, 
existem dois tipos de erros. Se rejeitarmos uma hipótese nula verdadeira, estaremos 
cometendo o erro de tipo I, já se rejeitar a hipótese alternativa verdadeira, estaremos 
cometendo o erro tipo II. 

 A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa é igual a 1–α. Esse valor é 
a potência do teste. E a probabilidade de cometer um erro de tipo II é α. 

 
 

 
 

Regressão Linear 

Equação da Reta 

 Estamos interessados em calcular a expressão matemática que relaciona 𝑌𝑌 em função 
de 𝑋𝑋. 

 A equação de uma reta pode ser escrita como: 
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𝑦𝑦 = 𝑝𝑝 + 𝑐𝑐𝑥𝑥 

 O coeficiente 𝑝𝑝 é o coeficiente linear da reta (indica onde a reta corta o eixo 𝑦𝑦) e o 
coeficiente 𝑐𝑐 é chamado de taxa de variação (ou coeficiente angular da reta). O 
coeficiente 𝑐𝑐 indica se a função é crescente (𝑐𝑐 > 0), decrescente (𝑐𝑐 < 0) ou constante 
(𝑐𝑐 = 0). 

 O coeficiente 𝑐𝑐 é a taxa de variação (também conhecido como “coeficiente angular” 
da reta). Se a reta passa pelos pontos (𝑥𝑥1, 𝑦𝑦1) e (𝑥𝑥2, 𝑦𝑦2), então a taxa de variação é dada 
por: 
 

𝒎𝒎 =
∆𝒚𝒚
∆𝒙𝒙 =

𝒚𝒚𝟐𝟐 − 𝒚𝒚𝟏𝟏

𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝒙𝒙𝟏𝟏
 

Modelo Estatístico de Uma Regressão Linear Simples 

 O modelo estatístico de uma regressão linear simples entre 𝑋𝑋 e 𝑌𝑌 é dado por: 

𝒀𝒀𝒊𝒊 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑿𝑿𝒊𝒊+ 𝒖𝒖𝒊𝒊 

 Com 𝑖𝑖 =  1, 2, 3, …  , 𝑐𝑐. 
 Nesse modelo, a expressão 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑿𝑿𝒊𝒊 é o componente de 𝑌𝑌𝑖𝑖 que varia linearmente 

com 𝑋𝑋𝑖𝑖, enquanto que 𝒖𝒖𝒊𝒊 é o componente aleatório de 𝑌𝑌𝑖𝑖 (também chamado de 
erro ou desvio). Em outras palavras, 𝑢𝑢𝑖𝑖 é a variável aleatória que descreve o erro 
cometido quando tentamos aproximar a relação entre 𝑋𝑋 e 𝑌𝑌 por uma reta. 

 Nesse modelo, dizemos que 𝑿𝑿𝒊𝒊 é a variável explanatória (ou independente) e 𝒀𝒀𝒊𝒊 
é a variável dependente. A variável dependente Y é a variável que desejamos 
prever ou explicar. É também chamada de variável resposta. 

 A variável independente X é também chamada de variável explicativa. 
 O método usual para a obtenção dos estimadores de 𝛼𝛼 e 𝛽𝛽 é denominado método de 

mínimos quadrados. 
 O método dos mínimos quadrados é aquele que determina as estimativas 𝑡𝑡 e 𝑏𝑏 dos 

parâmetros minimizando a soma dos quadrados dos desvios. 
 Por esse método, o valor de 𝑏𝑏 é dado por: 

 

 Depois de obtido o valor de 𝑏𝑏, podemos calcular o valor de 𝑡𝑡 substituindo o valor de 𝑏𝑏 
na equação: 
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Análise da Variância da Regressão 
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DIREITOS HUMANOS 

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!  

 

Direitos Humanos 

Assunto 
 

% de cobrança 

Direitos humanos na Constituição Federal 37, 5% 
Teoria Geral dos Direitos Humanos 12, 5% 

Conceitos, terminologia, estrutura normativa, fundamentação 12, 5% 
Afirmação Histórica dos Direitos Humanos 18,75% 

Política Nacional de Direitos Humanos 12,5% 
A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos 12,5% 

Direitos humanos e responsabilidade do Estado 6,25% 
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Teoria Geral dos Direitos Humanos 

Conceito de Direitos Humanos 

 Direitos Humanos é o conjunto de direitos inerentes à dignidade da 
pessoa humana, por meio da limitação do arbítrio do Estado e do estabelecimento da 
igualdade como o aspecto central das relações sociais. 

 

 
 

Direitos Humanos X Direitos Fundamentais 

 
 Essa diferença sempre é cobrada. Atenção: 

 

 

Fundamentação 

 
v.  FUNDAMENTO JUSNATURALISTA: normas anteriores ou divinas e superiores ao direito estatal 

posto, decorrente de um conjunto de ideias, fruto da razão humana. 
vi. FUNDAMENTO RACIONAL: normas extraíveis da razão inerentes à condição humana. 

 
vii. FUNDAMENTO POSITIVISTA: são Direitos Humanos os valores e os juízos condizentes com a 

dignidade positivados no ordenamento. 
 

viii. FUNDAMENTO MORAL: os direitos humanos podem ser considerados direitos morais que não 
aferem sua validade por normas positivadas, mas diretamente de valores morais da coletividade 
humana. 
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ix. FUNDAMENTO DA DIGNIDADE: O ponto em comum de todas os fundamentos debatidos pela 
doutrina está no sentido de que existe um núcleo de direitos que realizam os direitos mais 
básicos dos seres humanos, os direitos de dignidade. 
 

Características dos Direitos Humanos 

i. Superioridade Normativa (e norma jus cogens): No Brasil, os tratados internacionais de Direitos 
Humanos possuem status de normas constitucionais ou, pelo menos, supralegais. 

§ 3º, art. 5º, CF: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

ii. Historicidade: Os Direitos Humanos decorrem de um processo de formação histórica, de modo 
que, com o tempo, os direitos humanos surgem e se solidificam em razão das lutas da sociedade 
em defesa da dignidade da pessoa. 

iii. Universalidade: 

 

iv. Relatividade: Os Direitos Humanos podem sofrer limitações para adequá-los a ouros valores 
coexistentes na ordem jurídica. 

 Exceções à relatividade: vedação à tortura e vedação à escravidão. 

 



 

171 
 

v. Irrenunciabilidade (ou Indisponibilidade): Os titulares do direito humano não poderão dispor 
desse direito, ainda que pretendam fazê-lo. A dignidade humana deve ser observada e 
respeitada pela simples condição humana. Renúncia a direito humano é nula. 

vi. Inalienabilidade: Os Direitos Humanos não poderão ser comercializados pela pessoa tutelada 
por esse direito. Relaciona-se com a irrenunciabilidade. 

vii. Imprescritibilidade: As normas de Direitos Humanos não se esgotam com o passar do tempo. Os 
Direitos Humanos não se sujeitam a prazos prescricionais. 

 A pretensão indenizatória decorrente de violação de determinado direito humano está 
sujeita à prescrição. 

viii. Interdependência (ou Complementariedade): É a relação mútua entre os direitos humanos 
protegidos pelos diversos diplomas internacionais. Essa característica relaciona-se com a 
indivisibilidade dos direitos humanos. 

ix. Erga Omnes: Os direitos humanos são oponíveis contra todos. Facetas: 

 a) é de interesse de a comunidade ver respeitados os direitos humanos;  

 b) a aplicação dos direitos humanos a todas as pessoas decorre da mera condição 
humana. 

x. Exigibilidade: Denota a preocupação com a implementação dos direitos humanos e a 
efetividade da responsabilização daqueles organismos internacionais que violarem os direitos 
humanos.  

 Envolve o estudo dos mecanismos de implementação dos direitos humanos e 
responsabilização dos Estados violadores das regras de proteção internacional. 

 

xi. Abertura: Consiste no processo de alargamento do rol dos direitos humanos. É sempre possível 
o reconhecimento de novos direitos humanos, desde que se relacionem ou decorram da 
dignidade humana, nos termos do Art. 5º, §2º, da CF. 

xii. Interpretação “pro homine” dos direitos humanos 

 Impõe, seja no confronto entre normas, seja na fixação da extensão interpretativa da 
norma, a observância da norma mais favorável à dignidade da pessoa, objeto dos 
direitos humanos. Impõe a aplicação da norma que amplie o exercício do direito ou que 
produza maiores garantias ao direito humano que tutela. 
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xiii. Aplicabilidade Imediata: Regras e princípios que disciplinam os direitos humanos possuem 
aplicabilidade imediata e direta, não precisam de outras normas para disciplinar como será 
aplicação desses direitos, nos termos art. 5º, §1º, da CF: 

 

Art. 5º, §1º, da CF: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. 

Proibição do retrocesso 

 
 Efeito Cliquet; 
  É vedada a supressão de direitos já reconhecidos em detrimento das conquistas históricas da 

humanidade. 
 

Eficácia dos Direitos Humanos 

 
 

Afirmação Histórica dos Direitos Humanos 

 

 É a análise dos principais eventos históricos que contribuíram para o desenvolvimento e para a 
afirmação dos Direitos Humanos. Tais eventos, em regra estão relacionados a: Atrocidades, 
guerras e surtos de violência; ou o Descobertas científicas ou invenções técnicas. 
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Dimensões  

 
 Expressão costumeiramente utilizada para referir-se a determinado grupo de direitos, 

surgidos numa determinada época histórica, com características bem peculiares. 

 Há discussão na doutrina se o mais correto é falar em gerações ou em dimensões dos 
Direitos Humanos. Ambos querem dizer a mesma coisa, contudo, prevalece o termo 
“dimensões”, uma vez que geração pressupõe a superação de determinada fase e 
construção de um novo modelo. 

 
 

Internacionalização dos Direitos Humanos 

 

 
 Os precedentes juntamente com a deflagração da 2ª Guerra Mundial, implicaram 

mudança de consciência da sociedade, que se mobilizou para a internacionalização dos 
direitos humanos. 
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 A internacionalização dos direitos humanos é a expansão, para além das fronteiras 
nacionais, dos direitos fundamentais da pessoa humana, bem como a consagração das 
normas “jus cogens”. 

Sistemas de Proteção Internacional dos Direitos Humanos 

 
i. No plano internacional geral, a criação da ONU deu origem ao sistema global de Direitos 

Humanos.  

ii. No plano internacional local, países geograficamente próximos e com características 
sociais, econômicas e culturais semelhantes uniram-se na defesa dos Direitos Humanos, 
dando origem aos sistemas regionais de Direitos Humanos. 

 

 

Proteção dos Direitos Humanos no Brasil 
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Inter-relacionamento entre Sistemas 

ii. A máxima efetividade dos sistemas de proteção. 

iii. A relação de complementaridade entre sistemas para a integral proteção aos direitos 
humanos. 

iv. A aplicação da norma mais favorável à vítima de violação a direito humano, quando 
tutelado por dois ou mais sistemas. 

 

Vertentes de Proteção Internacional 

 
i. 1ª Vertente: Direitos Humanos 

 Proteção internacional à dignidade da pessoa humana. 

 Características: a) legitimidade ativa do signatário do tratado para denunciar 
lesões a direito humanos; e 

 b) possibilidade de peticionamento pelo indivíduo que teve seu direito violado 
junto aos órgãos internacionais. 

 Organismos Internacionais: a) ONU; e b) OEA. 

  Documentos: a) Carta das Nações Unidas; e b) Convenção Americana de Direitos 
Humanos. 

ii. 2ª Vertente: Direito Humanitário  

 Garantia de paz e segurança dos grupos vulneráveis em razão de conflitos 
militares e bélicos. 

 Características: a) consolida a posição do indivíduo como sujeito passivo de direito 
internacional; e b) impossibilidade de peticionamento pelo indivíduo que teve seu 
direito humano violado. 

 Organismos Internacionais: a) Movimento Internacional da Cruz Vermelha; e b) 
Tribunal Penal Internacional. 

 Documento: Direito de Genebra. 
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iii. 3ª Vertente: Direito dos Refugiados 

 Proteção contra violações a direitos civis, em decorrência de discriminações, de 
limitações às liberdade de expressão e à opinião política. 

 Princípios: a) princípio do in dubio pro refugiado; e b) princípio da não-devolução. 

 Marco Histórico: pós 2ª Guerra Mundial, quando houve a necessidade de 
repatriamento das vítimas dos conflitos bélicos. 

 Documento: Estatuto dos Refugiados, de 1951. 

 
 

 

Natureza Objetiva da Proteção Internacional dos Direitos Humanos 

 
 O Estado, ao firmar um tratado internacional, não assume direitos e obrigações recíprocas, mas 

apenas a obrigação perante a comunidade internacional e perante os indivíduos desse Estado, 
de respeitar os direitos humanos.  
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Esgotamentos dos recursos internos na Proteção Internacional dos Direitos Humanos 

 
i. DEVER PRIMÁRIO: é o dever do Estado garantir a proteção contra violações a direitos 

humanos perpetrados dentro do seu território. 
 

ii. DEVER SECUNDÁRIO: da omissão, ineficácia ou ineficiência, do responsável primário, 
surge a possibilidade dos órgãos e demais Estados postulares perante organismos 
internacionais a proteção contra a violação de direitos humanos. 

 
 Atenção: Prevalece na doutrina o entendimento de Antônio Augusto de Cançado 

Trindade, segundo a qual o esgotamento dos recursos internos é requisito 
processual para o acionamento internacional. 

 

Convenções Gerais X Convenções Especiais 

 
i. Convenções Gerais: destinam-se a todos os seres humanos. 

ii. Convenções Especiais: destinam-se a grupos de seres humanos marginalizados. 
 

 
 

 

Direitos Humanos na Constituição Federal 
 

 A CF é apontada pela doutrina como: 
 

 Marco jurídico na proteção dos direitos e garantias fundamentais, de superação a um 
momento anterior de exceção.  

 É considerada como uma das mais avançadas do mundo na matéria. 
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Fundamentos  

 Soberania; 

 As ideias relacionadas ao direito comunitário e à soberania compartilhada caminham 
no sentido desta relativização, tendo sido fortalecidos principalmente a partir da 
segunda metade do século XX, 

 Cidadania (Muito cobrada pela CEBRASPE) 

 Participação política dos cidadãos nos negócios do Estado e nas áreas de interesse 
público. 

 Dignidade da pessoa humana;(Muito cobrada pela CEBRASPE) 

 Superprincípio; 
 Núcleo essencial de irradiação dos direitos humanos; 
 Qualidade intrínseca de todo ser humano. 

 Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

 Concilia direitos sociais com direitos econômicos. 

 Pluralismo político. 

 Exige o respeito à diversidade e às liberdades. 
 Engloba o pluralismo político, social, econômico, partidário, religioso de ideias,  

cultural, dentre outros. 

 Mnemônico- SOCIDIVAPLUR 

Separação dos Poderes (art.2º CF)  

 
 Repartição equilibrada dos poderes entre órgãos distintos. Essa distribuição de poderes confere 

equilíbrio à Federação.  
 

  Sistema de freios e contrapesos (checks and balances): Cada Poder tem autonomia para 
exercer sua função, porém é controlado pelos outros poderes. 

 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

Aplicabilidade Imediata dos direitos e garantias fundamentais e catálogo aberto dos 
direitos e garantias fundamentais 
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 As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.  

 Não confundir aplicação com aplicabilidade. São diferentes. Pegadinha de prova. 

 Catálogo aberto:  

 Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 

 Aceitação de outros direitos previstos em instrumentos internacionais 

Direitos e Garantias Individuais como cláusulas pétreas  

 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias 
individuais. 

Incidente de Deslocamento de Competência 

 BIZU: Tema muito cobrado pela Cebarspe. Atenção!!! 
 
 Art. 109, § 5º, CF: Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 

República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o 
Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 
deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

 

 
 

Política Nacional de Direitos Humanos 
 

i. Política Nacional de Direitos Humanos como a adoção de uma política pautada pela 
concepção de direitos básicos das pessoas, alinhada às organizações internacionais de 
direitos humanos. 
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Programas de Direitos Humanos 

ii. Em razão da postura do Estado brasileiro, frente à temática de Direitos Humanos, foram 
editados três planos nacionais de Direitos Humanos. 

iii. Os Programas de Direitos Humanos constituem uma espécie de Política de Direito 
Humanos implementadas pelo Poder Executivo Federal. 

 

 

Características de cada programa 

i. PNH1: Conferiu ênfase aos direitos civis e foi estruturado em propostas a serem 
implementadas pelos órgãos governamentais definindo metas de curto, médio e longo 
prazos. 

ii. PNH2: Incluiu os direitos sociais, econômicos e culturais, ao prever ações específicas para 
a área do direito à educação, previdência e assistência social, trabalho, moradia, meio 
ambiente, alimentação, cultura e lazer. Além disso, teve por objetivo a “construção e 
consolidação de uma cultura de respeito aos direitos humanos”. 

iii. PNH3: Objetiva a construção de espaço para a participação democrática para a revisão do 
PNDH II, com o desafio de integrar as diferentes dimensões dos Direitos Humanos. 

PNH3 

i. O PNDH 3 foi instituído por intermédio de um decreto autônomo e tem a seguinte 
estrutura: 
 

 
 

ii. Eixo Orientador → Conjunto de assuntos de direitos humanos considerado fundamental 
para a adoção das políticas de Governo em matéria humanística. O que tem pertinência 
temática com o cargo de Agente é o eixo IV: Da segurança pública. 
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A Constituição brasileira e os tratados internacionais de 
direitos humanos.  
 

 Os tratados e convenções internacionais são os documentos utilizados para a 
positivação, no âmbito internacional dos Direitos Humanos. 

Incorporação à ordem jurídica dos Tratados Internacionais 

i. Assinatura do Presidente 
 Competência privativa 

 
ii. Aprovação pelo Congresso Nacional  

 
 Dos tratados que acarrtarem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

do Estado  
 Modelo de duplicidade de vontades  
 Decreto legislativo. 

 
iii. Ratificação e Depósito no órgão Internacional 

 certidão de nascimento jurídico do tratado internacional 
  vinculação internacional 

 

iv. Promulgação do Tratado Internacional: 
 transformação do tratado internacional em lei interna do país 
 vinculação interna 
 no BRASIL ocorre apenas a promulgação de um decreto executivo autorizando a 
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execução do tratado 
 

Tratados Internacionais com status de emenda constitucional 

 
i. Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo. 

 Esse instrumento foi assinado em 2007, aprovado pelo Congresso Nacional e 
ratificado e depositado em 2008, sendo promulgado na ordem interna pelo 
Decreto 6.949/2009. 

ii. Tratado de Marraqueche: Trata-se de diploma que foi aprovado para facilitar o acesso a 
obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para 
aceder ao texto impresso. 

 

Status de norma supralegal 

 
i. Tratados internacionais de Direitos Humanos aprovados com quórum de norma 

infraconstitucionais: possuem status de norma supralegal, em ponto intermediário, acima das 
leis, abaixo da Constituição Federal. 

ii. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (ou Pacto de San José da Costa Rica) possui 
status de supralegal, eis que foi internalizada com quórum de norma infraconstitucional. Diante 
disso, o STF prescreve a impossibilidade de prisão civil do depositário infiel, nos termos da 
Súmula Vinculante 25( muito cobrada nas provas): 

 É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do 
depósito.  
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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 Administração Pública 30,93% 
Crimes Contra o Patrimônio 20,40% 

Crimes Contra a Pessoa 20,14% 
Aplicação da Lei Penal 19,70% 



 

185 
 

Aplicação da Lei Penal 
 

 

Princípios  

1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: o princípio da legalidade é uma garantia do cidadão 
contra a ingerência arbitrária do Estado. 

i. Encontra-se previsto nos artigos 5º, XXXIX, da CF e 1º do CP: 

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. Apesar de não expresso, abrange contravenções penais e medida de 
segurança (leia-se, não há crime ou contravenção penal sem lei anterior que 
os defina, nem pena ou medida de segurança se prévia cominação legal). 

iii. Divide-se em outros dois princípios, quais sejam: Anterioridade e Reserva 
Legal: 

 Anterioridade: a lei penal deve ser anterior à conduta criminosa do agente. 

 Reserva Legal: a previsão dos crimes e das penas deve ser feita por meio de 
lei em sentido estrito, ou seja, editada pelo Poder Legislativo. Dessa forma, 
Medidas Provisórias, Decretos, Resoluções e demais diplomas normativos 
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, I, e parágrafo único, da CF/88). 

 
iv. O princípio da legalidade veda, ainda, a edição de Medida Provisória de 

matéria penal, conforme artigo 62, §1º, inciso I da CF/88. Há entendimento 
doutrinário e jurisprudencial (STF), entretanto, de que é possível a edição de 
MP que verse sobre Direito Penal não incriminador. 

 
v. 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). 

 

vi. Retroatividade da Lei Penal Benéfica: Por outro lado, caso a lei beneficie o 
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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). 

 
Art. 5º, XL, CF - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu 

 

vii. A lei penal deve ser escrita. Costume pode servir como fonte de 
interpretação. Por ex.: o que é repouso noturno como causa de aumento no 
furto (costumes da localidade). 

 
viii. A lei penal deve ser estrita: proíbe-se a utilização da analogia para criar tipo 

incriminador. Analogia não incriminadora (in bonam partem) é permitida. 
 
 

2. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA: o Direito Penal é a ultima ratio (último 
recurso), ou seja, esse ramo do direito é utilizado apenas quando for meio 
absolutamente necessário para a proteção de bens jurídicos. Esse princípio está 
relacionado aos princípios da: 

i. 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; 

ii. FRAGMENTARIEDADE, o qual estabelece que nem todos os fatos 
considerados ilícitos pelo Direito devam ser considerados como infração penal, 
mas somente aqueles que atentem contra bens jurídicos EXTREMAMENTE 
RELEVANTES. Ou seja, o Direito Penal só deve tutelar bens jurídicos de grande 
relevância social. 

 

3. 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; 
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d) de banimento; 
 

e) cruéis; 
 

ii. Por meio desse princípio é possível verificar que algumas espécies de penas são 
inadmissíveis no direito brasileiro. 

iii. 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!! 

 

4. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE/LESIVIDADE/ALTERIDADE 
 

i. Exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico 
tutelado. Nesse sentido, a autolesão é um indiferente penal. 

 

5. 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. 

 

ii. Em razão desse dispositivo legal, as penas não passarão da pessoa do 
condenado. No entanto, a própria CF/88 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. 

 
iii. 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. 
 

6. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 
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i. Nenhuma pessoa pode ser considerada culpada (e sofrer as consequências 
disto) antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 

 
ii. Atente-se para o fato que o STF mudou o 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. Logo, só após o 
trânsito em julgado admitir-se-ia a prisão, salvo casos de prisões cautelares. 

 

7. 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. 

 

8. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL 
 

Apesar de uma conduta se ajustar a um tipo penal, não será considerada típica 
se for socialmente adequada ou reconhecida. O princípio da adequação social serve 
de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipificação criminal de condutas 
consideradas socialmente adequadas. 

9. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA BAGATELA 
 

i. As condutas que ofendam minimamente os bens jurídico-penais não podem ser 
consideradas crimes. 

 
ii. Esse princípio afasta a TIPICIDADE MATERIAL da conduta. 
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iii. Para a aplicação deve ser levada em conta a importância do objeto material 
para a vítima. Por exemplo: 1 pacote de macarrão é insignificante para um 
supermercado, mas tem muita valia para uma família humilde. 

 

 
A lei penal no tempo e no espaço.  

1. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO 
 

i. A Lei Penal somente produz efeito durante seu período de vigência – Princípio 
da Atividade da Lei Penal. 

 

ii. TEMPO DO CRIME: quando (no tempo) um crime se considera praticado? No 
momento da conduta ou no momento do resultado? 

 
1 - TEORIA DA ATIVIDADE: considera-se praticado o crime no momento 

da conduta. 
 

2 - TEORIA DO RESULTADO: considera-se praticado o crime no 
momento do resultado. 

 
3 - TEORIA MISTA / UBIQUIDADE: considera-se praticado o crime no 

momento da conduta ou do resultado. 
 

O CP adotou a teoria da atividade. 
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iii. 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. 

 
 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. 

 

 TEMPO DA 
CONDUTA 

LEI POSTERIOR (IR)RETROATIVIDADE 

1 Fato ATÍPICO Fato TÍPICO IRREtroatividade (art. 1º, 
CP) 

2 Fato TÍPICO (ultra- 
atividade) Mais grave IRREtroatividade (art. 1º, 

CP) 

3 Fato TÍPICO Supressão da figura 
criminosa 

REtroatividade (art. 2º, 
caput, CP) 

4 Fato TÍPICO Menos grave REtroatividade (art. 2º, 
parágrafo único, CP) 

5 Fato TÍPICO 
Migra o conteúdo 

criminoso para outro 
tipo 

Princípio da continuidade 
normativo-típica 
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iv. Compete ao Juiz das Execuções Penais aplicar a lei penal nova que seja 
benéfica ao réu, caso já transitado em julgado. 

 
Súmula 611, do STF: Transitada em julgado a sentença condenatória, 
compete ao Juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. 

 

v. 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. 

2. 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. 

 
 

iv. ATENÇÃO: se um crime for praticado em uma embarcação ou aeronave 
pública, será aplicada a lei brasileira em razão do Princípio da Territorialidade! 

v. 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 
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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)  
d) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; 
e)  
f) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;  
 
II - os crimes: 
 
g) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; 
h)  
i) praticados por brasileiro; 
j)  
k) 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. EXTRATERRITORIALIDADE INCONDICIONADA 

 
§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das 

seguintes condições: EXTRATERRITORIALIDADE CONDICIONADA 

 
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 
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extinta a punibilidade, segundo a lei 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: 
EXTRATERRITORIALIDADE HIPERCONDICIONADA 

 
a) não foi pedida ou foi negada a extradição; 
 

b) houve requisição do Ministro da Justiça. 

vi. Princípios aplicáveis a cada hipótese de Extraterritorialidade: 
 

 
 

Tempo e lugar do crime (mnemônico LUTA)  

 
i. Com relação ao TEMPO DO CRIME, o nosso CP 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 
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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.  

 

iv. Nos casos de crimes plurilocais, em que o crime percorre dois ou mais 
territórios do mesmo país, trata-se de conflito interno de 
competência, o qual deve ser resolvido pelo art. 70 do CPP (Teoria do 
Resultado). 

 
 
 

 

Lei penal excepcional e temporária.  

 
vii. Leis Temporárias: são aquelas criadas com prazo certo de duração. São 

automaticamente revogadas. Ex: Lei Geral da Copa. 
 

viii. Leis Excepcionais: criadas para viger durante determinada situação: Ex: 
estado de guerra. 
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ix. 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. 

v. 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). 

 

Crimes Contra a Pessoa 
 

Homicídio  

 
x. Previsto no artigo 121 do CP. TOPOGRAFIA DO ART. 121 CP: 

 
 Caput: homicídio doloso simples (não é crime hediondo, salvo se 

praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um 
só agente). 

 
 § 1º: homicídio doloso privilegiado. 

 
 § 2º: homicídio doloso qualificado (crime hediondo). 

 
 § 2º-A: esclarecer quando a morte da mulher deve ser considerada em 

razão da condição do sexo feminino (Lei 13.104/15). 
 

 § 3º: homicídio culposo. 
 

 § 4º: majorantes de pena. 
 

 § 5º: perdão judicial. 
 

 § 6º: majorante do grupo de extermínio ou milícia armada (Lei nº 
12.720/12). 

 
 § 7º: majorante do feminicídio (Lei 13.104/15). 
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xi. § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social 
ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 
provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. As 
privilegiadoras são circunstâncias subjetivas incomunicáveis (art. 30). 

 

 

 
 

DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO MERA INFLUÊNCIA DE VIOLENTA 
EMOÇÃO 

Emoção violenta, intensa e absorvente. Emoção mais leve, menos violenta, 
passageira e momentânea. 

Incide o privilégio (art. 121, § 1º, do 
CP). 

Caracteriza uma atenuante de pena 
(art. 65, III, c, do CP). Influência de 

violenta 
emoção. 

 
 

xii. O Homicídio pode ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, desde que 
a qualificadora seja de ordem objetiva, ou seja, referente ao meio praticado. 
Não será hediondo! 

 
 

PRIVILÉGIOS § 1º QUALIFICADORAS § 2º 
Motivo de relevante valor social 

(subjetiva) Motivo torpe (subjetiva) 

Motivo de relevante valor moral 
(subjetiva) Motivo fútil (subjetiva) 

Domínio de violenta emoção (subjetiva) Meio cruel (objetiva) 
 Modo surpresa (objetiva) 
 Vínculo finalístico (subjetiva) 
 Feminicídio (subjetiva) 
 Homicídio funcional (subjetiva) 

 
 

xiii. Atenção para a espécie de homicídio qualificado conhecido como 
Feminicídio: 
para o STJ, trata-se de qualificadora objetiva. 

 
Feminicídio 
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Art. 121, §2º, VI, do CP - contra a mulher por razões da condição de 
sexo feminino. 

 

§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino 
quando o crime envolve: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

 

I - violência doméstica e familiar; 
 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
 

§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade 
se o crime for praticado: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

 

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 
 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) 
anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que 
acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; 

 

III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da 
vítima; 

 

IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas 
nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.771, de 2018) 

xiv. 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. 

xv. Majorantes (§ 4º - de um terço): 
 

HOMICÍDIO CULPOSO HOMICÍDIO DOLOSO 

Inobservância de regra técnica de 
profissão, arte ou ofício 

Crime é praticado contra pessoa menor 
de 14 (quatorze) ou maior de 60 

(sessenta) anos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art22i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art22i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art22iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art22iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13771.htm#art1
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Se o agente deixa de prestar imediato 
socorro à vítima, não procura diminuir 
as consequências do seu ato, ou foge 

para evitar prisão em flagrante 

 

 

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação  

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou 
prestar-lhe auxílio material para que o faça: (Redação dada pela Lei nº 13.968, de 
2019) 

 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

 

§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de 
natureza grave ou gravíssima, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código: 

 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

 

§ 2º Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte: Pena - 

reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 

§ 3º A pena é duplicada: 

 

I - se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil; 
 

II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a 
capacidade de resistência. 

 

§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede 
de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. 

 

§ 5º Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de 
grupo ou de rede virtual. 

 

§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal de 
natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra 
quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 
para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 
resistência, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste 
Código. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13968.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13968.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13968.htm#art2
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§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 
(quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática 
do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde 
o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121 deste Código. 

Infanticídio  

xvi. Está previsto no artigo 123 do Código Penal: 
 
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. 

xvii. 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  

 
xviii. 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). 
 

xix. 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. 
 

xx. 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 
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resultante de estupro. 

xxi. Atualmente o STF entende que o aborto de fetos anencéfalos (ou 
anencefálicos, ou seja, sem cérebro ou com má-formação cerebral) não 
é crime, estando criada, jurisprudencialmente, mais uma exceção. 
ADPF 54 / DF (STF). 

 

Lesão Corporal  

 
xxii. 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). 

 

 
xxiii. 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. 

 

xxiv. 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): 
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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 a honra  

 

Art. 138 Art. 139 Art. 140 
Imputação de determinado 
fato FALSO previsto como 

crime 

Imputação de determinado fato 
desonroso 

Atribuir qualidade 
negativa 

Fato previsto como crime 
(calúnia) 

Fato previsto como contravenção 
penal (difamação) 

Fato não previsto como 
crime ou contravenção 
penal, mas desonroso 

(difamação) 
 
 

 Alteração Lei 13.964/19: art. 141, § 1º - Se o crime é cometido 
mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena 
em dobro. 

 

Crimes Contra o Patrimônio 
 

Furto  

 

xxv. O crime de Furto está previsto no artigo 155 do Código Penal. No furto a 



 

202 
 

vítima não entrega o bem ao criminoso, mas sim a coisa é subtraída.  

xxvi. Quanto à consumação, prevalece a Teoria da “Amotio” ou da “Apprehensio”: 
a consumação se dá quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, 
independentemente de posse mansa e pacífica (STJ/STF). O proprietário 
perde a disponibilidade da coisa. 

 
xxvii. O STJ reiterou o entendimento de que a operação de sistema de vigilância 

em estabelecimento comercial não é suficiente para que se considere 
impossível a consumação do crime de furto (REsp 1.385.621/MG – Info 563). 

 
Súmula 567-STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento 
eletrônico ou por existência de segurança no interior de 
estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a 
configuração do crime de furto. 

 

xxviii. Majorante: § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado 
durante o repouso noturno. Furto circunstanciado. Depende dos costumes da 
comunidade (costume interpretativo). 

 
xxix. A causa de aumento de pena prevista no § 1° pode ser aplicada tanto para os 

casos de furto simples (caput) como para as hipóteses de furto qualificado (§ 
4º). STJ. 6ª Turma. HC 306.450-SP (Info 554). 

 
xxx. 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. 

 
xxxi. É possível furto qualificado privilegiado. STF (HC 96.843/MS) e STJ (HC 

96.140/MS). Lembrando que a única qualificadora de natureza subjetiva é o 
abuso de confiança, sendo a única que não admite furto qualificado- 
privilegiado. 

 
Súmula 511-STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no 
§ 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se 
estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da 
coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 

 

xxxii. Furto mediante fraude X estelionato: 
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Art. 155 – Furto mediante fraude Art. 171 – Estelionato 
A fraude busca diminuir a vigilância da A fraude busca fazer a vítima incidir em 

vítima sobre a coisa, facilitando a erro e entregar a posse desvigiada da 
coisa 

subtração. A vítima é despojada dos 
seus 

ao agente. A fraude é usada como 
meio de 

bens sem que perceba. obter o consentimento da vítima que, 

 iludida, entrega voluntariamente o bem 
ao 

 agente. Posse desvigiada. 
 

A posse é alterada de forma unilateral. 
A posse do bem passa para o agente 

de 
forma bilateral. 

A coisa é subtraída, mesmo que a vítima 
a tenha entregue ao agente, desde que 

não 
acredite perdê-la. 

A vítima, ludibriada, entrega a coisa, 
mas não espera a devolução. 

Pena: 2 a 8 anos. Pena: 1 a 5 anos. 
 
 

xxxiii. Atenção para as qualificadoras envolvendo substância explosiva: 
 

§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 

 

§ 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. 
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 

 

xxxiv. Furto de sinal de televisão a cabo: 
 

1ª corrente – Não configura furto. A energia se consome, se esgota, e 
pode, inclusive, terminar, ao passo que sinal de televisão não se gasta, 
não diminui. Sinal não é coisa móvel, não é energia. ATENÇÃO: o STF, 
no HC 97.261/RS, adotou, através de sua 2ª Turma, a 1ª corrente. 

 

2ª corrente – Configura furto. O furto de sinal de televisão se encaixa 
no § 3º do artigo 155 do CP, pois é uma forma de energia. Temos 
decisões do STJ de acordo com a 2ª corrente (5ª Turma; mas para a 6ª 
Turma não é crime). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
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Roubo  

xxxv. A violência no crime de Roubo pode ser Própria ou Imprópria: 
 

• Violência PRÓPRIA: física; 
 

• Violência IMPRÓPRIA: qualquer outro meio. Ex.: boa noite Cinderela. 
 

xxxvi. No § 1º há o chamado roubo impróprio ou por aproximação (ou por 
assimilação: aqui o ato antecedente é a subtração e o ato subsequente é a 
violência física ou grave ameaça (para assegurar a impunidade do crime ou 
detenção da coisa). É imprescindível prévio apoderamento da coisa. 

 
OBS.: o roubo impróprio não prevê a violência imprópria. Só prevê a violência 
física ou a grave ameaça (não prevê “qualquer outro meio”). 
 

xxxvii. ROUBO CIRCUNSTANCIADO: 
 

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada 
pela Lei nº 13.654, de 2018) 

 

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; (Incluído pela Lei nº 
9.426, de 1996) 

 

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua 
liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996) 

 

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, 
conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou 
emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 

 

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma 
branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 
13.654, de 2018) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
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I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; 
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) – ARMA DE BRINQUEDO NÃO 
GERA O AUMENTO! 

 

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego 
de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído 
pela Lei nº 13.654, de 2018) 

 

xxxviii. § 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. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 
xxxix. ROUBO QUALIFICADO: 

 
§ 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018) 

 

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. 
Latrocínio consuma-se com a morte da vítima, independentemente da 
subtração ou não do bem (súmula 610/STF). 

 

xl. Por fim, a Teoria da Amotio consolidada na súmula 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. 

 

Estelionato  

xli. 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. (...) 

 

§ 4º Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. 
(Incluído pela Lei nº 13.228, de 2015) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13228.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13228.htm
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§ 5º Somente se procede mediante representação, SALVO se a vítima 
for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

I - a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou 

adolescente; 

III - pessoa com deficiência mental; ou 
 

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposições Gerais  

 
xlii. Escusas absolutórias: 

 

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. 

 

xliii. 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: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
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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 

 

Crimes Contra a Administração Pública 
 
 

i. Crimes Funcionais - observações importantes: 

1) Aplica-se extraterritorialidade incondicionada da nossa lei penal (art. 
7º, I, “c”, do CP). 

2) A progressão de regimes exige reparação do dano ou 
restituição/devolução do produto do ilícito (art. 33, § 4º, do CP). 

3) Todo crime funcional corresponde a ato de improbidade 
administrativa. Mas cuidado: nem todo ato de improbidade corresponde a 
crime funcional. 

4) Princípio da insignificância: o STF admite; o STJ não admite, para os 
crimes contra a AP praticados por funcionários públicos. Quanto aos crimes 
contra a AP praticados por particulares, ambos admitem. Mas não admitem 
princípio da insignificância no crime de contrabando, apenas no descaminho. 

 
 

5) Nos crimes funcionais próprios (puros ou propriamente ditos), 
faltando a qualidade de funcionário público ao autor, o fato passa a ser tratado 
como um indiferente penal, atípico de forma absoluta – ex., a prevaricação 
(art. 319 do CP). 

Já nos impróprios (impuros ou impropriamente ditos) desaparecendo a 
qualidade de servidor do agente, esvaece também o crime funcional, 
operando-se, porém, a desclassificação da conduta para outro delito, de 
natureza diversa – atipicidade relativa – ex., peculato-furto (art. 312, § 1º). 

6) Funcionário público: 

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, 
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego 
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ou função pública. 

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego 
ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora 
de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 
Administração Pública. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos 
crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou 
de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, 
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público. 

 

Peculato  

ii. Previsto no artigo 312 do CP. 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. 

 

 
 

Inserção de dados falsos em sistema de informações (peculato-eletrônico) 

 

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, 
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou 
bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida 
para si ou para outrem ou para causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9983.htm#art327%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9983.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9983.htm#art1
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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações 

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa 
de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: (Incluído 
pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da 
modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o 
administrado. 

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em 
razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave. 

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. 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

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. 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

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. 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9983.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9983.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
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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. Lembrando que 
quem apenas entrega a vantagem exigida ou pedida pelo servidor não comete 
crime! 

Facilitação de contrabando ou descaminho  

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou 
descaminho (art. 334): 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, 
de 27.12.1990) 

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. 

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. 

Advocacia administrativa  

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. Parágrafo único - Se o interesse é 

ilegítimo: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm#art21
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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 

Inquérito Policial 31,29% 
Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal 18,59% 

Prisão e liberdade provisória 17,18% 
Disposições preliminares do CPP 16,94% 

Lei nº 9.099/1995 16,00% 
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 Disposições preliminares do CPP 
 

Princípios processuais penais 

 

 Inércia - O Juiz não pode dar início ao processo penal, pois isto implicaria e violação da 

sua imparcialidade. 

 Este princípio não impede que o Juiz determine a realização de diligências que 

entender necessárias para elucidar questão relevante para o deslinde do processo. 

 Devido Processo Legal - Base principal do Direito Processual brasileiro. Trata-se da 

obediência ao rito previsto na Lei Processual (seja o rito ordinário ou outro), bem como às 

demais regras estabelecidas para o processo. 

 Presunção de não culpabilidade ou Presunção de inocência - Maior pilar de um Estado 

Democrático de Direito. Nenhuma pessoa pode ser considerada culpada (e sofrer as 

consequências disto) antes do trânsito em julgado se sentença penal condenatória. 

 A existência de prisões provisórias (prisões decretadas no curso do processo) não 

ofende a presunção de inocência. 

 Obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais - Quando o Juiz indefere uma 

prova requerida, ou prolata a sentença, deve fundamentar seu ato, o que é determinado 

pela própria Constituição. 

 Publicidade - Os atos processuais e as decisões judiciais serão públicos. Essa publicidade 

NÃO É ABSOLUTA, podendo sofrer restrição, quando a intimidade das partes ou 

interesse público exigir (publicidade restrita). 

 Isonomia Processual (“par conditio” ou “paridade de armas”) - As pessoas são iguais 

perante a lei, sendo vedadas práticas discriminatórias.  

 Duplo grau de jurisdição - As decisões judiciais devem estar sujeitas à revisão por outro 

órgão do Judiciário. Tem previsão expressa no Pacto de San José da Costa Rica 

(Convenção Americana de Direitos Humanos), ratificado pelo Brasil. 

 Juiz Natural - Toda pessoa tem direito de ser julgada por um órgão do Poder Judiciário 

brasileiro. Sendo assim, é vedada a formação de Tribunal ou Juízo de exceção. 
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 Vedação às provas ilícitas - A Doutrina dominante admite a utilização de provas ilícitas 

quando esta for a única forma de se obter a absolvição do réu. Veda-se, também, a 

utilização de provas ilícitas por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada). 

 Vedação à autoincriminação - O ônus da prova incumbe à acusação, não ao réu. 

Conhecido como nemo tenetur se detegere.  É extraído da conjugação de três 

dispositivos constitucionais: 

 Direito ao silêncio; 
 Direito à ampla defesa; 
 Presunção de inocência. 

 Non bis in idem - Uma pessoa não pode ser punida, nem processada duplamente pelo 

mesmo fato. 

 vedação à dupla condenação pelo mesmo fato; 
 vedação ao duplo processo pelo mesmo fato; 
 vedação à dupla consideração do mesmo fato/condição/circunstância na dosimetria 

da pena. 
 

Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas 

 

 Aplicação da lei processual no espaço 

 O CPP adotou, como regra, o princípio da territorialidade. Esse princípio determina que a 

lei produzirá seus efeitos dentro do território nacional. 

 Exceções: 

 Tratados, convenções e regras de Direito Internacional – a aplicação do CPP pode ser 

afastada em razão de alguma norma específica prevista em tratado ou convenção 

internacional. 

 Jurisdição política – Prerrogativas constitucionais - Presidente da República, Ministros 

de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e Ministros do STF, 

nos crimes de responsabilidade. 

 Processos de competência da Justiça Eleitoral – Regra: Código Eleitoral – 

Subsidiariamente: CPP. 
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 Processos de competência da Justiça Militar – Regra: Código de Processo Penal Militar – 

Subsidiariamente: CPP. 

 Legislação especial – Regra: segue o rito específico previsto na legislação especial – 

Subsidiariamente: CPP. 

 Aplicação da lei processual no tempo 
 

 Art. 2º do CPP. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade 

dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.  

 Princípio do tempus regit actum - Princípio do efeito imediato ou aplicação 

imediata da lei processual. 

 A lei nova não pode retroagir para alcançar atos processuais já praticados, mas se aplica 

aos atos futuros dos processos em curso. 

 ATENÇÃO! No que se refere às normas relativas à execução, a Doutrina diverge quanto à 

sua natureza. O STF e o STJ entendem que se trata de norma de direito material. 
 

Sistemas processuais penais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretação e Integração da Lei Processual Penal 

 

 A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 
suplemento dos princípios gerais de direito. 



 

215 
 

 

 Interpretação extensiva – a lei disse menos do que deveria dizer. Por consequência, para 
que se possa conhecer a exata amplitude da lei, o interprete necessita ampliar o seu 
campo de incidência. 

 Aplicação analógica – decorre da analogia e somente será utilizada quando não houver 
norma disciplinando determinando caso. 
CUIDADO! - O CPP admite aplicação analógica.  O CÓDIGO PENAL não admite a 
aplicação analógica (salvo se for em benefício do réu). 

 

Juiz das garantias  
 

 A figura do Juiz das Garantias está prevista nos artigos 3º-A a 3º-F do CPP. Estes artigos 
foram incluídos pela Lei 13.964/19 e tiveram a eficácia suspensa pelo STF em decisão 
liminar na ADI 6298 (Decisão do Relator, Min. Luiz Fux). No entanto, ainda que estejam 
temporariamente com eficácia suspensa, sugerimos que leiam esses artigos, pois estarão 
preparados caso alguma questão cobre conhecimento sobre a existência do instituto e 
eventual decisão do STF. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inquérito Policial 
 

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. 

 

 

  
ADMINISTRATIVO Instaurado e conduzido pela 

AUTORIDADE POLICIAL (juiz não 
instaura e nem conduz IP). 

 

É procedimento 
administrativo. 
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Formas de Instauração 

 

 Notitia criminis: É o conhecimento do crime. 

 Formas de instauração do IP: 

 Crimes de Ação Penal Pública Incondicionada:  

 
DISPENSABILIDADE 

O IP é dispensável, não 
obrigatório. Caráter meramente 

informativo. 

 
CARACTERÍSTICAS 

DO INQUÉRITO 
POLICIAL 

 
INQUISITIVO 

 
OFICIOSIDADE 

 
OFICIALIDADE 

 
ESCRITO 

 
SIGILOSO 

 
DISCRICIONARIEDA

DE 

 
INDISPONIBILIDADE 

 

Não há contraditório e ampla 
defesa. Não há acusação. 

Dever de a autoridade policial 
instaurar o IP, de ofício, quando a 
ação for pública incondicionada.  

Os atos deverão ser escritos 
e reduzidos a termo os orais. 

Formalidade. 

 

A autoridade policial não 
pode arquivar o IP. 

A autoridade policial pode 
conduzir da forma que 
entender mais frutífera. 

Porém sem arbitrariedades. 

Exceção: em relação aos 
envolvidos, salvo decretação 

de sigilo a determinadas 
peças. Vide S.V. 14 do STF. 

 

O IP é conduzido por um 
órgão 
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o De ofício pela autoridade policial. 
o Requisição do Juiz ou MP. 
o Requerimento do ofendido ou do seu representante legal - se houver recusa, o 

ofendido pode recorrer para chefe de polícia - Recurso inominado. 
o Auto de prisão em flagrante. 
o Delatio criminis - comunicação feita à autoridade policial por qualquer do povo. 

 Crimes de Ação Penal Pública Condicionada: 
o Depende de representação do ofendido ou do seu representante legal. 
o Requisição do MP, porém com representação da vítima. 
o Requisição do Ministro da Justiça. 
o Auto de prisão em flagrante. 
o Prazo de 06 meses! 
o A contar da ciência da autoria delitiva. 
o Sob pena de decadência. 

 Crimes de Ação Penal Privada 
o Depende de requerimento do ofendido ou do seu representante legal. 
o Lavratura de APF (Auto de Prisão em Flagrante), desde que a vítima manifeste seu 

interesse na instauração. 
o Sucessores (C.A.D.I.) 
o Prazo de 06 meses! 
o A contar da ciência da autoria delitiva. 
o Sob pena de decadência 

 

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. 
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⇒ 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; 
 Extorsão mediante restrição da liberdade (“sequestro relâmpago”); 
 Extorsão mediante sequestro; 
 Facilitação de envio de criança ou adolescente ao exterior (art. 239 do ECA). 

 

⇒ 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. 

 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. 

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: 
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 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. 

 

 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.  
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Súmula 524 do STF: Arquivado o Inquérito Policial, por despacho do Juiz, a 
requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas 
provas.  

 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) 
 

Prisão e Liberdade Provisória  
 

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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PRISÃO EM FLAGRANTE X SITUAÇÕES ESPECIAIS 
HIPÓTESE SITUAÇÃO 

MENORES DE 18 ANOS 

Menores de 12 anos (crianças) não podem sofrer 
privação da liberdade, devendo ser encaminhadas ao 
Conselho Tutelar. Maiores de 12 e menores de 18 anos 
(adolescentes) podem ser apreendidos, mas não presos 
(arts. 101, 105 e 171 do ECA). 

PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA 

Não está sujeito à prisão em flagrante, pois só pode ser 
preso pela prática de crime comum após sentença 
condenatória, nos termos do art. 86, § 3° da 
Constituição. 

JUÍZES E MEMBROS DO 
MP 

Só podem ser presos em flagrante pela prática de crime 
INAFIANÇÁVEL. 

PARLAMENTARES DO 
CONGRESSO NACIONAL 

Só podem ser presos em flagrante de crime 
INAFIANÇÁVEL (art. 53, § 2° da CF/88). Aplica-se o 
mesmo aos Deputados Estaduais e Distritais (art. 27, § 
1° da CF). 

DIPLOMATAS 
ESTRANGEIROS E CHEFES 

DE ESTADOS 
ESTRANGEIROS 

Não podem ser presos em flagrante (art. 1°, I do CPP). 

INFRATOR QUE 
ESPONTANEAMENTE SE 

APRESENTA 

Não pode ser preso em flagrante, pois a sua 
apresentação espontânea à autoridade impede a 
caracterização do flagrante (nos termos do art. 304 do 
CPP). 

AUTOR DE INFRAÇÃO DE 
MENOR POTENCIAL 
OFENSIVO (JECRIM) 

Em regra, não está sujeito à determinação de prisão 
em flagrante. No entanto, o art. 69, § único da Lei 
9.099/95 estabelece que se aquele que pratica infração 
de menor potencial ofensivo (IMPO) se recusar a 
comparecer ao Juizado ou se negar a assumir 
compromisso de comparecer ao Juizado após a 
lavratura do Termo Circunstanciado (TC), poderá ser 
decretada sua prisão em flagrante. 

PESSOA FLAGRADA NA Não cabe a decretação de sua prisão em flagrante (art. 
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POSSE DE 
ENTORPECENTE PARA 

USO PRÓPRIO (ART. 28 DA 
LEI DE DROGAS) 

48, § 2° da Lei 11.343/06), comprometendo-se o 
infrator, OU NÃO, a comparecer ao Juizado. CUIDADO 
COM ISSO! 

 

 
 
 
 

PRISÃO EM FLAGRANTE X DETERMINADOS DELITOS 
NATUREZA DO 

DELITO 
SITUAÇÃO 

CRIMES HABITUAIS 

Não cabe prisão em flagrante, pois o crime não se consuma 
em apenas um ato, exigindo-se uma sequência de atos 
isolados para que o fato seja típico (maioria da Doutrina e da 
Jurisprudência). Parte minoritária, no entanto, entende 
possível, se quando a autoridade policial surpreender o 
infrator praticando um dos atos, já se tenha prova 
inequívoca da realização dos outros atos necessários à 
caracterização do fato típico (Minoritário). Há decisões 
jurisprudenciais nesse último sentido (possível, desde que 
haja prova da habitualidade). 

CRIME PERMANENTE O flagrante pode ser realizado em qualquer momento 
durante a execução do crime, logo após ou logo depois. 

CRIME CONTINUADO 
Por se tratar de um conjunto de crimes que são tratados 
como um só para efeito de aplicação da pena, pode haver 
flagrante quando da ocorrência de qualquer dos delitos. 

 
 

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. 
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⇒ 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. 

 

Prisão preventiva 

 

⇒ Pode chamar de prisão cautelar por excelência, pois é aquela que é determinada pelo Juiz 

no bojo do processo criminal ou da investigação policial. 

⇒ Cabimento 

 Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) 
anos. 

 Reincidente em crime doloso! Se o infrator tiver o sido condenado por outro crime 
doloso, em sentença transitada em julgado (desde que tenha ultrapassado menos de 
cinco anos desde a extinção da punibilidade). 

 Violência doméstica e familiar contra vulnerável! Se o crime envolver violência 
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa 
com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 

 Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer 
elementos suficientes para esclarecer a dúvida, devendo o preso ser colocado 
imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar 
a manutenção da prisão. 
 

 Pressupostos 
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 Prova da materialidade do delito (existência do crime) 

 Indícios suficientes de autoria 

 O simples fato de “ser investigado” ou de ser “réu” não é fundamento para, por si só, 

decretar-se a prisão preventiva de alguém. 

 Momento para a decretação 

 Investigação = não cabe “de oficio” 

 Processo = Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, 

caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, 

do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 

(Redação dada pela Lei 13.964/19) Não cabe mais decretação da prisão preventiva EX 

OFFICIO pelo Juiz! 

 Princípio da precariedade ou da provisionalidade 

 Pode ser revogada quando desaparecer as circunstâncias que a motivaram. 

 Fundamentos 

 Garantia da ordem pública 
 Garantia da Ordem Econômica 
 Conveniência da Instrução Criminal 
 Segurança na aplicação da Lei penal 
 Descumprimento de medida cautelar 

 

 Vedação - A prisão preventiva em nenhum caso poderá decretada se o juiz verificar, pelas 

provas constantes dos autos, ter o agente praticado o crime amparado por excludente de 

ilicitude. 

 A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e 

fundamentada. (Redação dada pela Lei 13.694/19) 

 O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr 

da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem 

como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela 

Lei 13.694/19) 
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 A cada 90 dias deverá o órgão prolator da decisão revisar a necessidade de manutenção 

da prisão, de forma fundamentada. 
 

Prisão temporária 

 

 Crimes específicos (rol taxativo) 

 Crimes do Art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89. 

 Crimes hediondos ou equiparados. 

 Deve ser imprescindível para as investigações do inquérito policial. 

 O indiciado não tem residência fixa ou não fornece elementos necessários ao 

esclarecimento de sua identidade. 

 Prazo certo 

 Regra: 05 dias + 05 dias. 

 Crimes hediondos ou equiparados: 30 dias + 30 dias. 

 Só cabe durante a investigação. 

 Se for representação do Delegado, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o MP. 

 Juiz não pode decretar “de ofício”. 

 Presos temporários devem ficar separados dos demais detentos. 
 

 Prisão especial 

 

 Algumas pessoas, por sua condição, possuem direito a serem recolhidas a 

estabelecimento prisional especial: 

 os ministros de Estado; 
 os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito 

Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes 
de Polícia;  

 os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das 
Assembleias Legislativas dos Estados; 

 os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito"; 
 os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios;  
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 os magistrados; 
 os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República; 
 os ministros de confissão religiosa; 
 os ministros do Tribunal de Contas; 
 os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando 

excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função; 
 os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos. 
 

 Caso não haja estabelecimento distinto, a prisão se fará em CELA DISTINTA. 

 O militar, caso preso EM FLAGRANTE DELITO, será recolhido ao quartel da Instituição à 

qual pertencer. 

Prisão domiciliar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liberdade provisória 

 

 A Liberdade Provisória é direito do suspeito/indiciado/acusado, sempre que não estiverem 
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.  

 A concessão da liberdade provisória não impede a fixação de alguma medida cautelar 
diversa da prisão.  
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 A liberdade provisória pode ser concedida SEM FIANÇA (a regra), ou COM FIANÇA. 
 
 

 

 

 

Disposições constitucionais relevantes 
 

Disposições constitucionais relevantes 

 Direitos constitucionais do preso 

 

 Tribunal do júri 
 

 Art. 5º, inciso XXXVIII da CF/88: é reconhecida a instituição do júri, com a organização que 
lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania 
dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

 
 

 

 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO PRESO 

ADMISSIBILIDADE DA 
PRISÃO 

DEPOIS DE EFETUADA A 
PRISÃO 

PARA EVITAR A PRISÃO 
 

 

- Flagrante delito (sem 
necessidade de ordem 

judicial). 
- Por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo 
nos casos de transgressão 

militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei. 

 

- Comunicação da prisão e do 
local em que se encontra o 

preso IMEDIATAMENTE ao juiz 
competente e à família do preso 

ou à pessoa por ele indicada. 
- Informação ao preso sobre seus 

direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da 
família e de advogado. 

- Identificação dos responsáveis 
pela prisão e/ou interrogatório 

policial. 
- Relaxamento da prisão que seja 

ilegal. 
- Direito de ser colocado em 

liberdade, se estiverem 
presentes os requisitos para 

concessão da liberdade 
provisória. 

 

- Liberdade provisória 
(quando presentes os 

requisitos) 
- Habeas corpus, no caso 
de ilegalidade ou abuso de 

poder. 
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 Menoridade Penal 

 Art. 228 da CF/88: São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 
normas da legislação especial. 
 

 Disposições referentes à execução penal 

 Art. 5º da CF/88 (...) 
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza 
do delito, a idade e o sexo do apenado; 
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus 
filhos durante o período de amamentação; 

 

 Outras disposições constitucionais referentes ao processo penal 
 

 Art. 5º da CF/88 (...) 
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;  
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas 
hipóteses previstas em lei; 
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no 
prazo legal; 
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso 
além do tempo fixado na sentença; 
 

Lei nº 9.099/1995 
 

Lei nº 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais – a partir do artigo 60) 

 

 Competência para julgar a IMPO: infrações penais de menor potencial ofensivo e crimes 

cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. 

 Objetiva a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa 

de liberdade. 
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 Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da 

aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação 

penal e da composição dos danos civis.         

Princípios 
 

 Oralidade 
 Informalidade 
 Simplicidade 
 Economia processual 
 Celeridade 

 

Competência 

 

 Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a 
infração penal. 
 

Fase preliminar 

 

 Termo Circunstanciado: Tomando ciência da ocorrência de uma IMPO, a autoridade 
policial lavrará do termo circunstanciado. 

 Não se imporá a prisão em flagrante, se o autor do fato se comprometer a comparecer ao 

juizado. 

Composição Civil de Danos- art. 72 a 75 

 

 Cabimento 
 Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato 

e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz 
esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta 
de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. 

 Obtida a composição civil dos danos causados, o Juiz a homologará por sentença, que 
será IRRECORRÍVEL. 
 

Transação Penal- art. 76 

 

 Cabimento 
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 Quando não é aceita a composição civil dos danos. 
 Havendo representação ou queixa do ofendido, se necessário. 
 Não sendo o caso de arquivamento. 

 

 É proposta pelo MP: 
 

 Desde que o acusado: 
• Não tenha sido condenado definitivamente por outro crime, a pena privativa de 

liberdade. 
• E que não tenha sido beneficiado pela transação penal anteriormente, no prazo de 

5 anos. 
 

 A proposta será submetida à apreciação do juiz. 

 Em face dessa decisão caberá Apelação, no prazo de 10 dias. 

 Súmula Vinculante 35 STF: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 

9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a 

situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução 

penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.  

 

 
 

Suspensão Condicional do Processo- Art. 89 

 

 Cabimento 
 

 Crimes cuja pena mínima cominada for igual ou inferior a 01 ano. 
 Abrangidas ou não pela lei 9.099. 
 Conhecido como sursis processual. 

 

 É oferecida pelo MP, desde que o acusado: 
 

 Não esteja sendo processado. 
 Não tenha sido condenado por outro crime. 
 E que estejam presentes outros requisitos legais. 

 

 Período de prova dura de 02 a 04 anos. 
 Sob as seguintes condições: 
 Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo.  
 Proibição de frequentar determinados lugares. 
 Proibição de ausentar-se da comarca, sem autorização do juiz 
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 Comparecimento mensal em juízo 
 

 Juiz pode especificar outras condições.  
 

 A suspensão será revogada: 
 Se, no curso, o beneficiário vier a ser processado por outro crime. 
 Se não efetuar, sem justo motivo, a reparação do dano. 

 

 A suspensão poderá ser revogada: 
 Se, no curso, o beneficiário vier a ser processado por outra contravenção. 
 Se descumprir qualquer condição imposta. 

 

 Expirado o prazo sem revogação, a pena será extinta.  
 

 Súmula 696 do STF: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão 
condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, 
dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 
do Código de Processo Penal. 

 

 Súmula 723 do STF: Não se admite a suspensão condicional do processo por crime 
continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 
um sexto for superior a um ano. 

 

Recursos no âmbito do JECRIM 

 Apelação, prazo de 10 dias. 
 Embargos de Declaração, prazo de 5 dias. 
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO DF 

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 Específica 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Lei 8.112/1990 e Lei 4.878/1965 62,99 % 
Lei 8.429/1992 36,15 % 

Lei nº 9.264/1996  0,17 % 
Decreto-Lei nº 2.266/1985  0,0 % 
Decreto nº 30.490/2009  0,0 % 

Lei 13.869/2019 0,0 % 
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Lei 8.112/1990  

Quem é considerado servidor? 

 Servidor Público é o ocupante de cargo público, podendo ser de provimento efetivo ou 
em comissão; 

 Lembrando que a investidura ocorre com a POSSE.  

Requisitos para a Investidura em Cargo Público 

Macete do Professor Thalius: “NACI COM NÍVEL E APTIDÃO, AOS 18 GOZEI E QUITEI” 

1. NACIONALIDADE BRASILEIRA (nato ou naturalizado); 
2. NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO;  
3. APTIDÃO FÍSICA E MENTAL;  
4. IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS;  
5. GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS;  
6. QUITAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES MILITARES E ELEITORAIS.   

 Vale lembrar que as atribuições do cargo poderão justificar a exigência de outros 
requisitos estabelecidos em lei;  

 Súmula 14 do STF: “Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da 
idade, inscrição em concurso para cargo público”.  

 Súmula Vinculante 44: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de 
candidato a cargo público”  

 ATENÇÃO!!! O preenchimento desses requisitos deve ser comprovado NA DATA DA 
POSSE.  

Posse 

 É na posse que ocorre a investidura no cargo público; 

 A posse ocorre com a assinatura do termo; 

 A posse é ato bilateral; 

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

 A posse ocorre apenas quando houver o provimento por nomeação; 
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 A posse pode ser feita mediante procuração;  

 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. 

 
 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.  
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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.  

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;  
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 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. 

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: 
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Estágio Probatório 

 Representa o período de tempo em que a capacidade do servidor será avaliada para o 
exercício do cargo; 

 É devido a cada novo cargo; 

 É uma das condições para aquisição da estabilidade; 

 Fatores observados: 

1. Assiduidade; 

2. Disciplina; 

3. Capacidade de 

iniciativa; 

4. Produtividade; 

5. Responsabilidade.  

 Independentemente de constar na Lei 8.112/1990 que o prazo do estágio probatório é 
de 24 meses, o STJ e o STF entendem que a duração do estágio probatório é de 36 
meses (03 anos);   

 Em caso de inabilitação no estágio probatório, o servidor é EXONERADO do cargo. Mas 
se o servidor era estável em outro cargo, ele será reconduzido ao cargo anterior 

 No período do estágio probatório, o servidor não poderá obter três tipos de licenças: 
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1. Licença para o desempenho de mandato classista; 
2. Licença para tratar de interesses particulares; e 
3. Licença para capacitação. 

Macete do Professor Thalius: "O servidor que está em estágio probatório não pode abrir a 
MATRACA" 

Vacância 

 Corresponde às hipóteses em que o servidor desocupa seu cargo, tornando-o passível 
de preenchimento por outra pessoa:  

 

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

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. 

Remuneração 

 

 
 Existem 3 espécies de vantagens: indenizações, gratificações e adicionais; 

 OBS.: As indenizações NUNCA INCORPORAM AOS VENCIMENTOS. Já as gratificações e 
os adicionais PODEM INCORPORAR AOS VENCIMENTOS, se houver lei prevendo tal 
incorporação. Assim,a incorporação não é automática.  

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; 
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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.  

Responsabilidades 

 Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor público poderá responder nas 
esferas civil, penal e administrativa. Essas esferas são independentes e podem ser 
acumuladas;   

 O ajuizamento de uma ação não impede o ajuizamento de uma nova ação;  

 Os dois únicos casos em que uma ação criminal repercute na esfera administrativa são a 
absolvição criminal em virtude de negativa de fatos e negativa de autoria. Apenas nesses 
dois casos a responsabilidade administrativa será afastada.  

 O servidor somente será responsabilizado se agiu com dolo ou culpa; 

 

Penalidades Disiciplinares 

 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. 

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 
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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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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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Prescrição 

 A prescrição é a situação em que o Poder Público perde a sua capacidade punitiva, ou 
seja, transcorrido o prazo previsto em lei, o Estado não poderá mais impor penalidade 
ao agente infrator; 

 

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;  
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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; 

 

Rito Sumário 

 A Lei 8.112/1990 apresenta um rito especial para investigação e julgamento dos casos 
de acumulação ilícita de cargos públicos e de abandono ou inassiduidade habitual. Trata-
se do denominado rito sumário;  

 O processo administrativo decorrente observará as seguintes fases: 

1. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta 
por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade 
da transgressão objeto da apuração; 

2. Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; 
3. Julgamento. 

 O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito 
sumário não poderá exceder trinta dias, contados da data de publicação do ato que 
constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as 
circunstâncias o exigirem.  
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Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992) 

Natureza da Lei 8.429/1992 

 Um detalhe muito importante que muitos não se dão conta, e que já foi alvo de 
cobrança em questões da Banca Cesbraspe, é o fato de que a Lei de Improbidade 
Administrativa é de NATUREZA CIVIL!!! Dessa forma, apesar de haver a possibilidade 
de um ato causar repercussões políticas (suspensão dos direitos políticos), 
administrativas (perda da função pública) e penais, há que se ter em mente que a 
natureza intrínseca da Lei 8.429/1992 É CIVIL!  

Sujeitos 

 Sujeito ativo: é quem pode praticar os atos de improbidade administrativa e, por 
consequência, sofrer as devidas sanções previstas na Lei 8.429/1992 

a) Sujeito ativo próprio: agente público;  
b) Sujeito ativo impróprio: particular que induzir, concorrer ou for beneficiado pelo 

ato da improbidade. O particular sozinho que pratica crime contra a administração 
publica não responde na forma da LIA. Ele somente será responsabilizado pela LIA 
se tiver praticado o crime com o envolvimento de um servidor publico.  

 

2. Sujeito passivo: são todas as entidades que podem ser atingidas por atos de improbidade 
administrativa, ou seja, são as entidades contra as quais os atos de improbidade 
administrativa podem ser praticados. São elas: 

a) A administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território; 

b) Empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual; 
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c) Entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de 
órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do 
ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

 ATENÇÃO!!! Os agentes políticos podem ser responsabilizados na forma da LIA, com 
exceção do PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 

Natureza da Ação e Cumulação das Instâncias 

 A regra é a independência das instâncias penal, civil e administrativa, motivo pelo qual 
uma pessoa poderá sofrer ações nas três esferas. Todavia, a ação penal, que possui um 
procedimento mais solene, poderá interferir nas demais instâncias da seguinte forma: 

a) A condenação criminal, invariavelmente, acarreta a condenação nas esferas civil e 
administrativa; 

b) A absolvição na esfera penal estende-se às outras instâncias exclusivamente 
quando fundada na inexistência do fato ou na ausência de autoria 

Atos que importam enriquecimento ilícito 

 Consiste em auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades abrangidas 
pela Lei;  

 São as condutas mais graves e, por conseguinte, receberão as penalidades mais 
gravosas. 

Atos que causam prejuízo ao erário 

 Consiste em qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres 
das entidades abrangidas pela Lei;  

 Esses são os casos intermediários, que geram penas de nível médio, conforme 
escalonamento prevista na Lei de Improbidade Administrativa;  

 O prejuízo ao erário é o único ato que pode ser praticado sem que haja má-fé do servidor, 
ou seja, consiste em qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa.  
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Atos que decorram de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou 
tributário 

 O objetivo do legislador foi atuar contra a guerra fiscal entre os municípios e a corrupção 
de prefeitos que concediam indevidamente isenções ou benefícios fiscais ou tributários, 
diminuindo significativamente a arrecadação municipal em benefício de poucas 
empresas 

 Consiste em qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício 
financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei 
Complementar 116/2003. 

Atos que atentam contra princípios da administração pública 

 Consiste em qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições;  

 CUIDADO COM A PEGADINHA MUITO FREQUENTE EM PROVAS!!! Frustrar a licitude 
de procedimento licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com 
entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente enquadra-se como ato que 
causa lesão ao erário, enquanto frustrar a licitude de concurso público é um ato que 
atenta contra os princípios da Administração Pública. 

 Como esse é o ato de improbidade mais cobrado em questões, vale a pena transcrever o 
art. 11 da Lei: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo; 
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IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço. 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de 
parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.      

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. 

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de 
saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos 
termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

 Com a finalidade de melhor memorizar as informações contidas na LIA, vejamos o mapa 
mental: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm#art24
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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. 

 Quem é considerado agente público?  
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 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.  

§ 2º A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 (seis) meses, contado da data 
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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. 

 

 

 

 



 

254 
 

 

 

 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; 

III - deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O DF 

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!  

  

Conhecimentos sobre o DF 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Realidade étnica, social, geográfica, cultural, política e econômica do DF 45% 
Realidade histórica do DF 25% 

RIDE 17% 
Aspectos da geografia física do DF 13% 

Violência e Segurança Pública 0% 
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Realidade histórica do DF 

Surgimento de Brasília 

i. Indígenas: Primeiros habitantes da área onde atualmente se localiza o DF.  
ii. Brasília: Terceira capital do Brasil, inaugurada em 21/04/1960. 

Ideário Mudancista 

 A ideia mudancista é antiga e data do período colonial. 
 1789 

 Participantes da Inconfidência Mineira não consideravam correta a separação 
entre o centro político (a capital) e o centro econômico (as Minas Geraes). 
Defenderam a tese de mudança da capital para São João del-Rei. 

 1823 
 Constituinte do Império brasileiro. 
 José Bonifácio apresenta projeto para mudança da capital e sugere o nome de 

“Brasília” ou “Petrópole” para a nova cidade. 
 1877 

 Francisco Adolfo de Varnhagen defendeu a mudança da capital. 
 Em 1877 fez uma visita prática ao local, onde definiu o lugar mais apropriado 

para a construção da futura capital: um triângulo formado pelas lagoas Feia, 
Formosa e Mestre d’Armas. 

 1891 
 Transferência da Capital Federal ficou consolidada na Constituição da 

República de 1891. 
 “Fica pertencente à União, no Planalto Central, uma zona de 14.400 km2, que 

será oportunamente demarcada, para nela estabelecer-se a futura Capital 
Federal”. 

 1892 
 Nomeação da Comissão Exploradora do Planalto Central, a Missão Cruls (Luís 

Cruls). 
 A área demarcada pela comissão ficou conhecida como o “Quadrilátero ou 

Retângulo Cruls”. 
 1946 
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 Nomeada a Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital do Brasil 
(Constituição de 1946). 

 Chefiada pelo General Djalma Polli Coelho. 
 Atestou a excelente qualidade do lugar já preestabelecido para a construção 

da futura capital. 
 Área do futuro DF: 77.254 Km2. 
 Presidente Eurico Gaspar Dutra. 

 1955 
 Comissão de Localização da Nova Capital Federal, presidida pelo general 

Aguinaldo Caiado de Castro. 
 Cinco sítios: castanho, verde, azul, vermelho e amarelo. 
 Escolhido o Sítio Castanho. 

Fatores que levaram à transferência da capital 

i. Segurança nacional. 
ii. Interiorização do povoamento e do desenvolvimento e integração nacional. 

iii. Símbolo do Brasil Novo. 
iv. Afastar os governantes (a capital) da concentração de atividades e das pressões 

populares. 

Construção de Brasília 

i. 18/04/1956 
 JK encaminha ao Congresso a “Mensagem de Anápolis”, propondo, entre 

outras medidas, a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
(NOVACAP) e o nome de Brasília para a nova capital. 

ii. 19/09/1956 
 Mensagem de Anápolis aprovada, convertendo-se na Lei no 2.874/1956.  

iii. Plano de Metas:  
 A construção da nova capital passou a ser uma das metas do Plano de Metas 

do Governo de JK. 
 31ª meta, meta-síntese, construção da nova capital. 

iv. Projeto urbanístico: Lúcio Costa. 
v. Projetos arquitetónicos: Oscar Niemeyer. 

vi. 21/04/1960: Inauguração de Brasília. 
vii. Construção de Brasília enfrentou muitas resistências políticas. 

viii. Trabalhadores na construção de Brasília 



 

258 
 

 Candangos 
 Vieram principalmente do Nordeste. 

 

RIDE 

Composição 

 Composição atual 
 DF e 33 municípios, sendo 29 de Goiás e quatro de Minas Gerais. 

 Composição anterior 
 DF e 21 municípios, sendo 19 de Goiás e dois de Minas Gerais. 

 Foram acrescidos 12 municípios, sendo 10 de Goiás e dois de Minas Gerais. 

 
 Os municípios que vierem a ser constituídos a partir do desmembramento de 

território de Município integrante da RIDE passarão a compor automaticamente a 
RIDE. 
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Serviços públicos comuns 

 LC 94/1998, art. 3º: Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns 
ao DF e aos municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas 
de infraestrutura e de geração de empregos. 

Economia 

 Predomínio do setor terciário, seguido do secundário e primário. 
 Distrito Federal concentra 89,90% do PIB, sobretudo no setor de serviços, mas tem 

participação expressiva também nos demais setores. 
 Agropecuária 

a. Base econômica de grande parte dos municípios da RIDE. 
 Turismo 

a. DF, Pirenópolis, Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante. 
b. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Patrimônio Natural da 

Humanidade (UNESCO) 

Região Metropolitana 

 Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) e região metropolitana são entidades 
administrativas diferentes, não são a mesma coisa e não são sinônimos. 

 Brasília é classificada pelo IGBE como metrópole nacional. 
 

Realidade política, urbana, étnica, social, geográfica e 
econômica do DF 

Distrito Federal 

vii. Caráter híbrido, atípico, anômalo. 
viii. Ente federado autônomo 

 Competências executivas e legislativas reservadas aos estados e municípios. 
ix. Regido por lei orgânica. 
x. Chefe do Poder Executivo: Governador do DF 

xi. Câmara Legislativa 
 Caráter híbrido: mistura de Câmara Municipal e Assembleia Legislativa. 
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 24 deputados distritais. 
xii. Poder Judiciário: provido pela União 

Organização do DF 

 Constituição de 1988 veda expressamente a divisão do DF em municípios. 
 O DF se organiza em Regiões Administrativas (RAs). 

a. 33 Regiões Administrativas. 
 O que é Brasília? 

a. Te como função servir de Capital da República Federativa do Brasil e sede do 
governo do DF. 

Principais Características Urbanas do DF 

 Polinucleado 
 Vários núcleos habitacionais. 

 Segregação e periferização socioespacial 
 População de baixa renda vem sendo historicamente direcionada para as áreas 

periféricas, distantes da capital, com vários problemas sociais. 
 Expansão urbana desordenada. 

Patrimônio Cultural 

i. Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 
 Título concedido pela UNESCO (1987). 

ii. Tombamento do Plano Piloto 
 IPHAN (1990). 

iii. Objetivo de preservar as características essenciais que caracterizam o seu projeto 
urbanístico. 

Realidade Étnica 

i. Maioria da população é nativa do DF. 
ii. Elevado fluxo migratório para o DF e entorno. 

 Maioria dos imigrantes vieram do Nordeste. 
iii. Maioria da população é do sexo feminino e adulta (de 30 a 59 anos). 
iv. Envelhecimento populacional 
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 Declínio da taxa de fertilidade e/ou taxa de natalidade e aumento da 
expectativa ou esperança de vida ao nascer. 

Indicadores Sociais e de Qualidade de Vida 

i. Alta desigualdade na distribuição social da renda 
 DF tem o segundo pior Índice de Gini do Brasil. 

ii. Elevado PIB per capita 
 O maior entre os estados brasileiros. 

iii. Maior IDH entre os estados do Brasil. 
iv. Elevada desigualdade espacial da renda e do IDH entre as RAs do DF. 
v. Elevada desigualdade do PIB per capita e do IDH entre o DF e os municípios da RIDE. 

Violência e Segurança Pública 

Violência no Distrito Federal 

 Taxa de homicídios (mortes violentas intencionais) por 100 habitantes 
a. 2019: menor índice no número de mortes por crimes violentos intencionais em 

25 anos. 
 Ceilândia 

a. Liderança histórica nas taxas de homicídios e estupros. 
b. Registrou quedas nos índices criminais no ano de 2019. 

 Feminicídio 
a. 2019: 33 casos registrados. 
b. Aumento de 17,9% em comparação a 2018. 

 Violência sexual no DF 
a. 2019: registros de estupros diminuíram 8,1% em comparação com 2018. 
b. 59,5% dos casos de estupro foram contra vulnerável. 

 Violência no Entorno 
a. Entorno do DF apresenta índices de criminalidade elevados 
b. Indicadores em alguns municípios são comparáveis às regiões mais violentas do 

país. 
 Causas da violência elevada no Entorno 

a. Expansão populacional desordenada 
b. Desigualdade social 
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c. Atuação de quadrilhas organizadas instaladas em cidades do entorno, como o 
PCC. 

Aspectos da geografia física do DF 

Hidrografia 

 O DF está localizado no Planalto Central do Brasil, onde se localizam as cabeceiras de 
afluentes de rios de grandes bacias hidrográficas brasileiras: o rio Maranhão (afluente 
do rio Tocantins), o rio Preto (região da bacia hidrográfica do rio São Francisco) e os 
rios São Bartolomeu e Descoberto (região da bacia hidrográfica do rio Paraná). 

 Lago Paranoá 

 É um lago artificial do Distrito Federal. A sua construção foi proposta por um 
dos integrantes da Missão Cruls com o objetivo de geração de energia elétrica, 
paisagismo e recreação. 

 O assoreamento é um problema grave do lago Paranoá, consequência da 
ocupação desordenada das margens de seus rios tributários. Outro problema é 
a eutrofização do lago, proveniente de efluentes tratados e não tratados. 

 O Plano Orla Livre tem como objetivo tornar o lago um ponto de encontro mais 
acessível, organizado e com diversas opções de lazer, além de pensar em 
oportunidades de negócios pontuais que fomentem a economia local. 
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LEI ORGÂNICA DO DF 

Da Polícia Civil 
 

 

Polícia Civil  

 
Art. 119 - À Polícia Civil, órgão permanente dirigido por delegado 
de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, 
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares. 

 
Fique atento ao enunciado da questão, pois a banca pode tentar te 
confundir com a literalidade do Decreto 30.490/2009 - Regimento 
Interno da PCDF. Exemplo: 
Art. 4 - São funções essenciais da Polícia Civil do Distrito Federal: 
I - Ressalvada a competência da União, executar as funções da 
polícia judiciária do Distrito Federal e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares e eleitorais. 
 
 
 
 
 

LO x RI PCDF 

FIQUE ATENTO AO ENUNCIADO DA QUESTÃO! 
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Princípios Institucionais  

 
A Banca pode querer te ludibriar inserindo um princípio consagrado em 
ramos do Direito como "Publicidade" ou substituir a "Hierarquia 
Funcional" por "Independência Funcional" ou "Autonomia Funcional". 
 
 
 

 
Hierarquia Funcional x Indepêndencia Funcional x Autonomia Funcional 
Cuidado: a PC DF NÃO possui Autonomia Funcional! 
A redação original trazia a Autonomia Funcional como um princípio 
expresso, porém foi declarado inconstitucional pela ADI 1045 e 
posterioremente nova redação foi dada pela Emenda à LODF 80/2014. 

 

Demais dispositivos:  

 
Art.119  
§ 5 - Os Institutos de Criminalística, de Medicina Legal e de Identificação 
compõem a estrutura administrativa da Polícia Civil, devendo seus 
dirigentes ser escolhidos entre os integrantes do quadro funcional do 
respectivo instituto. 

Pr
in

cí
pi

os
 d

a 
Po

líc
ia

 C
iv

il 

Unidade 

Indivisibilidade 

Legalidade 

Moralidade 

Impessoalidade 

Hierarquia Funcional 

Disciplina 

Unidade de doutrina 
e de procedimentos 

Macete: seja H U U M I L D I 
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• Tem que fazer parte do quadro funcional do respectivo instituto. 
 
Art.119  
§ 6 - A função de policial civil é considerada de natureza técnica. 
§ 8 - As atividades desenvolvidas nos Institutos de Criminalística, de 
Medicina Legal e de Identificação são consideradas de natureza técnico-
científica. 

• Cuidado! A Banca vai tentar te confundir. Policial civil --> 
natureza técnica. Institutos de Criminalística, Medicina Legal e de 
Identificação --> natureza técnico-científica. 

 

 
Art.119  
§ 7 - O ingresso na carreira de policial civil do Distrito Federal é feito na 
forma da lei. 
 
 
 
 
 
 
 
Art.119  
§ 4 - Aos integrantes da categoria de delegado de polícia é garantida 
independência funcional no exercício das astribuições de Polícia 
Judiciária. 
§ 9 - Aos integrantes das categorias de perito criminal, médico-legista e 
datiloscopista policial é garantida a independência funcional na 
elaboração de laudos periciais. 
 
 

ATENÇÃO! 

O texto do § 9 foi restaurado à sua redação original devido à declaração de 
inconstitucionalidade da Emenda à LODF 34/2001. 

O que vale para a prova de Lei Orgânica do DF é a expressão 
DATILOSCOPISTA POLICIAL e não Perito Papiloscopista. 

ATENÇÃO! 

O texto original do § 7 reservava metade das vagas dos cargos de nível 
superior para provimento por progressão funcional das categorias de nível 
médio, na forma da lei. Uma verdadeira aberração! Esse dispositivo foi 
declarado inconstitucional pela ADI 960 e posteriormente nova redação foi 
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§ 15 - Aos integrantes das categorias de agente de polícia, agente 
policial de custódia e escrivão de polícia é garantida a independência 
funcional na elaboração e no conteúdo dos atos legais delegados ou 
próprios sob sua responsabilidade 

 

 
 

§ 15 - A Polícia Civil do Distrito Federal pode dispor de unidade especializada 
na custódia de presos provisórios e bens apreendidos, devendo seu dirigente 
ser escolhido entre os integrantes da categoria funcional de Agente Policial de 
Custódia. 
 
 

 
 
 

 
 

§ 10 - Compete ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, por 
delegação, autorizar a realização de concursos públicos para o provimento de 
cargos das carreiras da Polícia Civil, o que ocorre sempre que as vagas 
excedam a 5% dos respectivos cargos ou, com menor número, de acordo com 
a necessidade, bem como decidir sobre o provimento dos cargos e expedir 
normas complementares necessárias aos referidos fins. 

Independência Funcional 

Delegado de polícia 
No exercício das 

atribuições de Polícia 
Judiciária 

Perito Criminal, Médico-
Legista e Datiloscopista 

Policial 

Na elaboração de laudos 
periciais 

Agente de Polícia, Agente 
Policial de Custódia e 

Escrivão de Polícia 

Na elaboração e no 
conteúdo dos atos legais 

delegados ou próprios sob 
sua responsabilidade 

ATENÇÃO! 

Esse dispositivo é foi inserido em 2019 pela Emenda à LODF 111. Portanto, 
atenção especial à literalidade do dispositivo que, por ser bem atual, salta 
aos olhos das Bancas organizadoras que adoram cobrar conteúdo recente. 
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§ 11 - A delegação de que trata o § 10 exige prévia manifestação da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, antes da 
realização do concurso, que confirme a existência de disponibilidade 
orçamentária para cobrir as despesas com o provimento dos cargos. 
 
Art. 119-A - Lei disporá sobre normas específicas e suplementará as normas 
federais sobre a organização da Polícia Civil do Distrito Federal e sobre direitos, 
garantias e deveres de seus integrantes, nos termos do art. 24, XVI, e § 1º, da 
Constituição Federal e do art. 17, XVI, desta Lei Orgânica, sendo-lhes devido, 
sem prejuízo do subsídio e de outras verbas de natureza indenizatória, auxílio-
moradia, auxílio-uniforme e auxílio-alimentação, na forma do regulamento. 

 
 

 

 
 

Art. 119-A 
Parágrafo único - Aplica-se aos integrantes das carreiras de 
Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito 
Federal, no que couber, a lei que trata de direitos e garantias dos 
servidores públicos civis do Distrito Federal. 
 

Remoção:  

 

Lei Orgânica do Distrito Federal assegura, pelo menos 1 vez ao ano ou 
quando da nomeação por concurso público, o concurso de remoção 
interno, na hipótese em que o número de interessados seja superior ao 
número de vagas, com critérios objetivos, pretéritos e determinados na 

ATENÇÃO! 

Os 3 dispositivos acima foram inseridos na LODF através da Emenda à LODF 
90/2015 que foi declarada INCONSTITUCIONAL pela ADI 2015 00 2 024735-5. 

A referida emenda altera o texto do artigo 119 e 119-A da LODF, trazendo 
normas de organização da Policia Civil do DF, que tratam da competência para 
a realização de concursos para provimento de cargos, e da regulamentação de 
verbas de natureza indenizatória, como auxílio moradia, auxílio uniforme e 
outras. 

A Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação 
direta de inconstitucionalidade, e argumentou, em resumo, que a referida lei 
seria formalmente inconstitucional, primeiro por se tratar de matéria de 
competência exclusiva da União, qual seja a organização e manutenção da 
Polícia Civil do Distrito Federal, conforme art. 21, XIV, da CF/88 e Súmula 
Vinculante nº 39, desrespeitando, assim, normas de repartição previstas nas 
competências da Constituição. Segundo, por conter vício de iniciativa, pois a 
emenda teve iniciativa parlamentar, mas trata de organização e do 
funcionamento de órgãos da Administração Pública do DF, matéria de 
competência privativa do Governador, conforme art. 70, §1º, incisos I, II e IV, 
da LODF. 
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Polícia Civil do Distrito Federal para todos os cargos e carreiras, 
devendo o concurso de remoção abranger todas as unidades e seções 
da Polícia Civil do Distrito Federal, EXCETUANDO-SE apenas as funções 
comissionadas. 
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INGLÊS 

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!  

Interpretação de Textos 

Cognatos  

 Primeiro passo para interpretar bem um texto é conhecer o vocabulário , para 
isso a leitura da língua inglesa é fundamental e imprescindível para um bom 
aproveitamento em provas de concursos. No curso regular, ao final de cada 
aula há um quadro com vocabulário , além de diversos textos, sugiro a leitura e 
memorização. Além disso, é importante saber algumas palavras que 
abordaremos a seguir. 

 
 Cognatos verdadeiros (true friends): palavras similares à Língua Portuguesa e 

que realmente são o que parecem ser. 
 

 Falsos cognatos: São também conhecidos como false friends (Falsos amigos), 
pois não são o que parecem ser. 

 
 

Inglês 

Assunto 

 
% de 

cobrança 

Interpretação de textos 69% 
Vocabulário e Tradução 22% 

Gramática 9% 
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 Principais falsos cognatos que aparecem em provas: 
 
 

Inglês Significado em Português 
pretend Fingir 
intend Pretender 
library Biblioteca 

bookstore Livraria 
 

actually 
na verdade, na realidade, de 

fato 
currently Atualmente 
anthem Hino 

cigar Charuto 

data dados (números, informações) 

exquisite refinado, belo 

grip agarrar firme 
hazard perig o, arriscar 

income 
tax return 

declaração de imposto de 
renda 

journal periódico, revista 
especializada 

legend Lenda 

magazine Revista 

notorious algo ou alguém famoso por 
algo ruim ou 

negativo 
office Escritório 

parents Pais 
policy política (diretrizes) 
pull Puxar 
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push Empurrar 
tax Imposto 

vegetables verduras, legumes 

 
 

Técnicas para aplicar durante exercícios  

 
 Skimming – uma leitura rápida do texto apenas para ter uma noção geral. 

 
 

 

uma data, um fato. 
 

 Palavras-chave são também chamadas de clue/ link words ou pistas, são 
palavras tais como but (mas), because (porque), best (o melhor), worst (o pior), 
the most (o mais), if/whether (se), nomes de pessoas, lugares, datas, palavras 
em negrito ou itálico, sublinhadas, entre aspas. 

 Marcadores de Discurso são palavras ou termos que servem como “placas de 
sinalização” em um discurso. Principais marcadores: 

- SO 

• Mark: So, I heard your boyfriend upset you. Mark: Então, ouvi dizer que 

seu namorado chateou você. 

- WELL 
 

• Joanna: Well, it happens sometimes in relationships, right? Joana: Bem, 

isso acontece em relacionamentos as vezes, não é? 

- ANYWAY 
 

- Joanna: Anyway Joana: De qualquer forma/o que 

importa , é que ele pediu desculpas. 

 
 

- BY THE WAY 

 Scanning ação de voltar os olhos ao texto lendo rapi damente como faz um 
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• By the way, I forgot my 272rea on your table. A propósito, esqueci minhas 

chaves na sua mesa. 

- FORTUNATELY 
 

• Fortunately, his sense of humor helped him cope. Felizmente, o senso de 

humor dele o ajudou a lidar com a situação. 

- 
 

•    I forgot to pay the bills. Desculpe-me/Sinto muito 

pois esqueci de pagar as contas. 

- OF COURSE 
 

• Of course, no problem. Claro, sem problema. 
 

Substantivos 
 

Substantivos  

 
 Substantivo simples (one-word noun): é formado por apenas uma palavra 

 Exemplo: The sun rises above the horizon. (O sol surge no horizonte.) 
 

 Substantivo composto (coumpound noun): é formado por duas palavras 
podem ser dois substantivos, um substantivo +
 adjetivo ou um substantivo 
+ advérbio. 
 Exemplo: From 272reas272a to sunset may mean all day long. (Do 

nascente ao poente pode significar o dia todo). 
 

 Substantivo contável (countable noun): se refere a coisas que existem em 
unidades individuais distintas. É expresso com o acréscimo de um s no final da 
palavra. 
 Exemplo: I bought two bottles of Italian wine. ( Comprei duas garrafas 
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de vinho italiano) (Garrafas de vinho podem ser contadas.) 
 

 Substantivo incontável (uncountable noun): geralmente não é expresso com 
o acréscimo de um s no final da palavra, ou seja, não tem a forma do plural. 
 Exemplo: The wine spilled on my dress. (O vinho caiu no meu vestido) 

(quantos vinhos? Vinho não pode ser contado) 
 Maioria são: 

o líquidos milk (leite), water (água) 
o ideias abstratas (advice (conselho), motivation (motivação) 
o pó e grãos (rice (arroz), wheat (trigo), sand (areia) substantivos de 

massa (furniture (mobília), hair (cabelo), transportation 
(transporte) 

o fenômenos naturais (snow (neve), rain (chuva), 273reas273a (clima) 
o estados de ser (stress, childhood (infância) 
o gás (oxygen, air, etc) 
o sentimentos (anger (raiva), happiness (felicidade) 

 

Plural de Substantivos  

 
 Na maioria dos substantivos faz- 

 Exemplo: She read four books in two months. (Ela leu quatro livros em 
dois meses) 

 

 
 

fazer seu plural. 
 Exemplo: They have a class in the church. (Eles têm uma aula na igreja.) 
 Exemplo: They have a classes in the churches. (Eles têm aulas nas igrejas.) 

 

 Quando o substantivo terminar em consoante + Y, é deletado o Y e 
acrescentado 
 Exemplo: The duties (duty) of a manager are 273reas273ante. (Os 

deveres de um gestor são importantes) 
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acrescentado VES. 
 Why do leaves (leaf) fall off trees? (Por que as folhas das árvores caem?) 

 Alguns substantivos tem o plural irregular. Não há regra para esse tipo de plural. 
 Exemplo: The woman gave the mouse to the child. (A mulher deu o 

rato para a criança) 
 Exemplo: The women gave the mice to the children. (As mulheres 

deram os ratos para as crianças) 
 

 Substantivo que indica Posse (the genitive): Normalmente, os substantivos 
tornam se possessivos por adição de uma combinação de um apóstrofo e a 
letra "s". 
 Exemplo: (Os palácios da rainha 

estão na Inglaterra) 

Artigos 
 

Artigos  

 
 Os artigos (articles) em Inglês são três: o Definido (The = o, a, os, as) e os 

Indefinidos (A=um, uma) e (AN=um, uma). 

 Usa o artigo definido The para se referir a coisas específicas, quando nos 
referimos a algo que já foi mencionado antes. Pode ser antes de palavras no 
singular ou plural. 

• Exemplo: I am going to the meeting. (Vou para a reunião) 
 

 Usa o artigo indefinido A para referir -se a algo em geral, algo que os seus 
ouvintes não conhecem ou não foi mencionado antes. Ele é usado antes de 
substantivos no singular, antes de palavras que tem som de consoante. 

• Exemplo: I am going to a meeting. (Vou para uma reunião) 
 

 Usa-se o artigo indefinido AN para referir -se a algo em geral, algo que os seus 
ouvintes não conhecem ou não foi mencionado antes. Ele é usado antes de 
substantivos no singular, contáveis que começam com vogal. 

• Exceção: palavras heir (herdeiro), honest (honesto), hour (hora) e honor 
(honra) que iniciam com h mudo. 

• Exemplo: This is an invitation. (É um convite.) 
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 Para expressar o plural dos artigos indefinidos A, AN (um, uma), usa-se o 

adjetivo (determinante): some (uns, umas, alguns, algumas) ou zero article (não 
se usa artigo). 

• Exemplo: They visited some distant areas. Eles visitaram algumas áreas 
distantes. 

Pronomes 
 

Pronomes Pessoais  

 
 Os Pronomes Pessoais (Personal Pronouns) são divididos em Pronomes sujeito 

(Subject Pronouns), que são equivalentes aos pronomes do caso reto em 
Português e Pronomes Objeto (Object Pronouns) equivalentes ao caso 
oblíquo. 

 
 Tabela de Pronomes Pessoais: 

Pronome Sujeito Pronome Objeto 
I (eu) me (me, mim) 

He (ele) him (lhe, o, a ele) 
She (ela) her (lhe, a, a ela) 

It (neutro) it (lhe, o, a) 
You you (lhe, o, a, te, ti, a você) 

We (nós) us (nos) 
You you (vos, lhes, vocês) 

They (eles, elas) them (lhes, os, as) 
  

 
 

Pronomes Reflexivos  

 Pronomes Reflexivos (Reflexive Pronouns) são usados para indicar que a ação 
reflexiva recai sobre o próprio sujeito. 

 Tabela de Pronomes Reflexivos: 
I (eu) myself A mim mesmo, -me 

You (tu, você) yourself A ti, a você mesmo, -te, -se 
He (ele)- himself A si, a ele mesmo, -se 
She (ela) - herself A si, a ela mesma, -se 
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It (ele, ela /neutro)- itself A si mesmo (a), -se 
We (nós)- ourselves A nós mesmos (as), nos 

You (vós, vocês)- yourselves 
A vós, vocês mesmos (as), -vos,- 

se 
They (eles, elas) 

themselves A eles mesmos (as), a si 

 
Pronomes Possessivos  

 
 Pronomes possessivos indicam posse (meu, seu, teu, dele, etc). Em inglês, 

existem duas formas de pronome possessivo, uma para os pronomes adjetivos 
possessivos (possessive adjectives pronouns) e outra para os pronomes 
substantivos possessivos (possessive pronouns). 

 
 Tabela Pronomes Possessivos: 

 
Possessive Adjectives Possessive Pronouns 

I my mine (meu, minha) 
you - your yours (teu, tua, seu, sua) 

He - his his (seu, dele) 
She her hers (seu, dela) 
It its its (dele, dela/neutro) 

We our ours (nosso) 
You your yours (de vocês) 

They - their theirs (deles, delas) 
 

Pronomes Demonstrativos  

 
 Os Pronomes Demonstrativos (Demonstrative pronouns/adjectives) servem 

para apontar, indicar e mostrar alguma coisa, lugar, pessoa ou objeto. 
 

 Tabela Pronomes Demonstrativos: 
 

This - este, esta, isto These - estes, estas 
That - aquele, aquela, 

aquilo Those - aqueles, aquelas 
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Pronomes Relativos  

 
 Os pronomes relativos introduzem orações relativas, que são um tipo de oração 

dependente. As orações relativas modificam uma palavra, frase, ou ideia da oração 
principal. A palavra, frase ou ideia modificada é chamada de antecedente. Os 
principais pronomes relativos são that, who, whom, whose e which: 

• Who é usado apenas para se referir a pessoas. 
• Whose é usado para expressar possessão. 
• Which é usado apenas para coisas, situações, objetos e animais. 
• That pode ser é usado para ambos: pessoas e coisas. 
• Whom é mais formal que o who e este mais formal que o that. 

 

Pronomes Indefinidos  

 Pronomes Indefinidos (Indefinite Pronouns) podem ser substantivos quando os 
substituem, ou adjetivos, quando qualificam os substantivos. 

 
 Podem ser indefinidos pessoais e impessoais. 

 

 Pronomes Indefinidos Pessoais: 
somebody someone Alguém 
everyone - everybody todos, todo o mundo 

anyone - anybody alguém, qualquer pessoa 
no one none - nobody ninguém, nenhum (a) 

 
 Pronomes Indefinidos Impessoais: 

anything qualquer coisa, nada, tudo 
everything Tudo 

nothing - none nada, nenhum (a) 
something alguma coisa, algo 
somewhere Em algum lugar 
somehow De alguma maneira, jeito 

some 
algum(s)(a), algo, um (s)(a), um 

pouco de 

any 
algum(s)(a), nenhum(s)(a), 

qualquer 
all Todos 
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none nenhum(a) 

Preposições 
 

Preposições For e To  

 Preposição (Preposition) é a palavra que mostra o relacionamento entre um 
substantivo ou pronome e outras palavras em uma sentença. 

 
 FOR: 

• 1. Para indicar finalidade: What is this box for? (Para que serve essa caixa?) 

• 2. Objetivo de uma ação quando for seguido de um substantivo: He 
came over for dinner. (FOR + substantivo) (Ele veio aqui para jantar) 

• 3. Tempo: I have studied English for five hours. (Eu tenho estudado 
Inglês por cinco horas) 

• 4. Favor ou benefício: He fixed dinner for me. (Ele preparou o jantar 
para mim) 

 
 TO: 

• 1. Para indicar transferência de alguém: They are going to home. 

(transferência do corpo de um lugar a outro) (Eles (as) estão indo para 

casa.) 

• 2.Transferência de algo: She gave the book to me. (o livro é trocado da 

mão dela para minha mão) Ela me deu o livro (Ela deu o livro para mim) 

• 3. Troca de algo: He is going to talk to you. (troca de informações) (Ele 

está indo falar com você) 

• 4. Objetivo de uma ação quando for seguido de um verbo: He came over 

to have dinner. (TO + verbo) (Ele veio aqui para jantar) 

Preposições de Lugar  

at the back - atrás (no fundo) in dentro 
at the front - à frente at - em, no, a 

above - acima on - em cima 
across - através de behind atrás 
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in front of - em frente de 
below/beneath - abaixo de, debaixo 

de 

in the middle of - no meio de 
beside - ao lado de, junto de, ao pé 

de 
next to - junto a between - no meio de (entre dois) 

among - entre os (fazendo parte de 
um grupo) 

by - perto de, junto a, ao lado de, ao 
pé de 

around - ao redor 
over - sobre, em cima de, por cima 

de 
down - abaixo inside - dentro de 

away from - longe de into dentro 
for - para near perto 
off - fora outside - do lado de fora 

under - em baixo de up acima 
on the left - à esquerda on the right - à direita 

underneath - debaixo de, por baixo 
de, sob within - dentro de 

    

Preposições de Movimento  

across através de, de través 
along ao longo de 

around em volta 
away from para longe de 

down para baixo 
from de (origem) 

in para dentro 
into para dentro de 
off Afastamento 

onto para cima de 
out of para fora de 
over por cima de 
past em frente, junto 

round em volta de 
through através de 
towards em direção a 

up para cima 
to Para 
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Adjetivos 
 

Posição dos Adjetivos  

 A maioria dos casos os adjetivos vêm antes dos substantivos que eles modificam. 

Exemplo: International scenario (cenário internacional); Natural resources (recursos 

naturais). 

 Em inglês, adjetivos são  invariáveis, ou  seja,  a palavra é a

 mesma para o 

 
seguido de um adjetivo, ele se referirá a  um determinado  conjunto

 de pessoas  que  possuem  uma  determinada  característica,  por  exemplo:  the  

dead  os mortos. 

Grau dos Adjetivos  

 Comparativos: 
• De Inferioridade: Less (menos) + Adjetivo + than (do que). 

- Exemplo: Joan is less tall than Mary. (Joana é menos alta que 
Maria) 

• De Igualdade: as + adjetivo 
+ 

 

- Exemplo: That singer is as popular as this actor. (Aquele cantor é tão 

popular quanto este ator) 

• De Superioridade: termina com ER ou IER, ou se forma com 
MORE. 

- Exemplo: The weather today is very cold. It is colder than yesterday. (O 

clima hoje está muito frio. Está mais frio que ontem) 

 Superlativo: 

• De Superioridade: termina em   EST quando são adjetivos 
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breves e substitui-se a terminação final por - IEST no caso dos 

adjetivos terminados em Y. O MOST se coloca antes dos 

adjetivos quando estes são palavras longas. 

- Exemplo: 
 

Alguns acham que dentes brancos são os mais bonitos e os mais 

saudáveis) 

• De Inferioridade: é formado com o the least. 

-Exemplo: That is the least interesting place I visited. (Aquele é o lugar 

menos interessante que visitei) 

Resumo dos graus dos adjetivos  

Adjetivo Comparativo de Superioridade Superlativo 
bad (mal, ruim) worse than (pior que) the worst (o pior) 

big (grande) bigger than (maior que) the biggest (o maior) 
cold (frio) colder than (mais frio que) the coldest (o mais frio) 

comfortable (confortável) 
more comfortable than 
(mais confortável que) 

the most comfortable 
(o mais confortável) 

difficult (difícil) 
more difficult than (mais difícil 

que) 
the most difficult (o mais 

difícil) 
easy (fácil) easier than (mais fácil que) the easiest (o mais fácil) 

 
expensive (caro) 

more expensive than (mais 
caro que) 

the most expensive 
(o mais 

caro) 
 

far (longe) 
farther/further than 

(mais longe que) 

the farthest/furthest (o 
mais 
longe) 

good (bom) better than (melhor que) the best (o melhor) 
happy (feliz) happier than (mais feliz que) the happiest (o mais feliz) 

healthy (saudável) 
healthier than (mais saudável 

que) 
the healthiest (o mais 

saudável) 

important (importante) 
more important than (mais 

importante que) 
the most important (o mais 

importante) 

pretty (bonito) prettier than (mais bonito que) 
the prettiest (o mais 

bonito) 
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Advérbios 
 

Advérbios de Tempo  

 Expressam um ponto no tempo e modificam o verbo servindo de resposta à 

pergunta When? (quando). 

 Exemplos: 

- The car was washed yesterday. (When was the car washed? ~ yesterday) (O 

carro foi lavado ontem. (Quando o carro foi lavado? ~ ontem). 

- There was a power failure earlier today and the trains are all running late now. 

(Houve uma falta de energia hoje cedo e os trens estão todos atrasados agora) 

- No exemplo abaixo, a primeira frase é uma locução adverbial de tempo: After 

we had dinner, we played cards. Depois que jantamos, jogamos cartas. 

 
Advérbios de Lugar  

 Servem de resposta à pergunta Where? (onde). 

 Exemplos: 

- She left her car outside. (Ela deixou o carro dela lá fora) 

-The plane flew above the clouds. (O avião voou acima das
 nuvens) 

- The tunnel was constructed below the ground. (O túnel foi construído abaixo 

da superfície do solo.) 

Advérbios de Modo  

 Servem de resposta à pergunta How? (como). 

 A maioria dos advérbios de modo terminem em “ly”, existem algumas exceções: 
 

fast Rapidamente 
straight Diretamente 

hard 
duramente, 

muito 
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 Hard vs  Hardly: tanto o hard como o hardly são advérbios. No entanto, o seu 

significado é bem diferente. 

Exemplo: 

- He worked hard in order to pass the exam. (Ele estudou muito para passar na 
prova) 

- He hardly studied. So, he did not pass the exam. (Ele quase não estudou. Por 

isso, ele não passou no teste) 

 Alguns adjetivos que terminam em ly: 
 

friendly 
amigável, 

amigavelmente 
lively animado, alegre 
lovely Amável 
silly tolo, estúpido 

Advérbios de Frequência e Interrogativos  

 Advérbios de Frequência mais utilizados: Always (sempre), never (nunca), 

sometimes (às vezes). 

 Advérbios Interrogativos: Why (Por que), Where (Onde), How (Como) e When 

(Quando) são usados para fazer perguntas. Eles são posicionados no início da frase. 

Resumo da classificação dos advérbios de acordo com uso  

Afirmação certainly e surely (certamente), evidently (evidentemente) 
Dúvida maybe e perhaps (talvez), possibly (possivelmente) 

Frequênci 
a 

daily (diariamente), often (frequentemente), rarely (raramente) 

Intensidad 
e 

enough (suficiente), rather (bastante), equally (igualmente), 
thoroughly (completamente) 

Interrogaç 
ão 

how (como), when (quando), why (por que) where (onde) 

Lugar 
above (acima), below (abaixo), nowhere (em parte alguma), there 

(lá) 
Modo faithfully (fielmente), fast (rápido), steadily (firmemente) 

Negação no longer (não mais), never (nunca) 

Ordem 
firstly (primeiramente), secondly (em segundo lugar) thirdly (em 

terceiro lugar) 
Tempo already (já), shortly (em breve), tomorrow (amanhã) 
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Verbos 

Verbos Frasais  

 Um verbo frasal é um verbo seguido de uma palavra tal como in, on, out, up, 
away, off, down e outras. 

 Principais verbos frasais: 
Back up = support = apoiar 

Blow up = explode = explodir, detonar 
Break in = interrupt = interromper 

Call off = cancel = cancelar 
Come across = encounter = deparar-se, encontrar de surpresa 
Come up with = invent = inventar, sugerir, planejar, produzir 

Fill in = write = preenc her formulários 
Find out = discover = descobrir 

Get away with = escape = conseguir fugir 
Get over = recover = restabelecer -se de uma doença 

Get together = meet = encontrar -se, reunir-se 
Go on = continue = continuar, prosseguir 

Hold on = wait = espera r um curto espaço de tempo 
Let down = delude = desiludiu 

Look into = investigate = investigar, examinar 
Put up with = tolerate = suportar, tolerar 

Think over = consider = considerar, pensar a respeito 
Turn down = decline, refuse = recusar, rejeitar 

Be about / be around estar nos arredores, na proximidade 
Be against ser ou estar contra 
Be after - estar atrás de alguém 

Be at importunar alguém 
Be away estar ausente 

Be back regressar 
Be down with estar de cama 

Be in estar em casa 
Be off ir-se embora, apodrecer, estar desligado 

Be on to suspeitar, desconfiar, saber de algo, falar com alguém para 
pedir algo 

Be out estar fora de casa 
Be out of não possuir 

Be over terminar 
Be up estar levantado da cama, acabar o tempo 

Be up for estar disponível para venda 
Be up to estar a querer, tramar, decidir 
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Verbos Auxiliares 

 São usados na formação de tempos verbais e também como verbos comuns. 
 

 Auxiliares mais comuns são be (ser, estar), have (ter) e do (fazer). 
 

 Coloca-se os auxiliares DO ou DOES no início da frase para todos os verbos 
com exceção do to be (ser, estar). 
- Exemplo: Do you like music? Yes, I do. (Você gosta de música? sim, eu 
gosto) 

 
 DID é o passado dos auxiliares DO e DOES e é usado para todas as pessoas na 

Interrogativa, Negativa e no uso enfático . 
- Exemplo: Did  you visit  your family last  month? (Você visitou sua família no 
mês passado) 

 O verbo Have é usado como auxiliar para fazer vários tempos verbais. 
Exemplo: I have read your new book. (Eu tenho lido seu novo livro) 

Verbos Modais 

 Verbos modais (modal ou helping verbs ) afetam o significado das sentenças. São 
verbos auxiliares 

 Exemplos: 
Afirmativo Negativo 

Can (poder)  

 
Could (poderia)  

 
May (poder)  

 
Might (poder, poderia)  

 
Must (dever, ter de, precisar)  

 
 Shall (Futuro)  

 
Should (deve, deveria)  

 
Will (Futuro)  

 
Would ( terminação ia ) Would not or Wouldn’t 
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 Verbo modal MUST possui diversos significados: 
• Possibilidade: It must have rained last night. (Deve ter chovido ontem à noite) 

• Obrigação: I must keep active and strictly control my diet. 
(Devo me manter ativo e controlar rigorosamente minha 
alimentação ) 

 
 Modais May, Might e Could como possibilidade: That may /might/could be my 

neighbor. (Pode/poderia ser meu vizinho) 
 

 O verbo modal Can pode expressar possibilidade de modo geral. O Could é o 
passado do Can e mostra que algo poderia ser possível no passado. Exemplo: 
Winters in Ohio can be really cold. (Os invernos em Ohio podem ser realmente 
frios) 

 

my 
neighbor. (Não pode/de ve ser minha vizinha) 
 
 

 Para pedir permissão (interrogativa) se usa o Can na linguagem 
informal e o Could quando se é mais formal e educado. Exemplo: 
Can/Could I use your pen for a minute? (Posso/Poderia usar sua caneta 
por um minuto/instante?) 

 
 Could é usado de uma maneira educada para se fazer um pedido, dar uma 

instrução ou para se fazer um convite ou oferta. O Can é mais informal. Exemplo: 
Could/Can you close the door, please? (Você poderia/pode fechar a porta, por 
favor?) 

 
 Uso dos modais no passado: Modal + have + past participle. 

 

Presente Simples  

 
 Ele é o termo verbal que é usado para falar sobre ações que são praticadas em 

base regular. 
 

 No tempo verbal Presente Simples existe apenas umas “conjugação” com exceção 
dos verbos To Be e There Be. 
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 O verbo There Be é a palavra There + verbo To Be e é usado para descrever a 
presença de algo ou alguém não apenas no Presente Simples mas também em 
outros tempos verbais. 

 
 Para fazer a interrogativa com os verbos to be (ser, estar) e there be (existir, haver) 

é só inverter a posição entre o verbo e o sujeito na frase para o verbo to be e 
colocar o verbo na frente da frase para o there be. 

 

Passado Simples (Simple Past)  

 
 Usado quando uma ação ou situação acontece e termina no Passado. 

 
 Os verbos regulares recebem o acréscimo de ED ao infinitivo para 

formar o passado simples: 
• Verbos terminados em E: acrescenta-se 

apenas -d. Exemplo: to free (libertar) → freed 
• Vogal + y: acrescenta-se -ed. 

Exemplo: to play (jogar, brincar) → played 
• Consoante + y: elimina-se o y e acrescenta-se 

-ied. Exemplo: to dry (enxugar)→ dried 
 

 Nos verbos irregulares, não há nenhum tipo de regra que estabeleça como será 
formado o passado. 

• Com os verbos To Be (ser, estar) e There Be (haver, existir): 
- To Be → was (1ª e 3ª pessoas do singular), were (plural e 2ª pessoa 

do singular) 
- There Be → There was (singular), There were (plural) 

 
• Demais verbos mais importantes: 
Begin Começar Began 
teach ensinar Taught 

tell contar, notar Told 

think pensar Thought 
understand entender Understood 

write escrever Wrote 
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Sujeito + a conjugação do verbo to be (am/is/are) adequada + o verbo principal 

Sujeito + verbo to be no passado simples (was/were) + verbo principal + ing +  

complemento 

Futuro Simples e com o Going TO  

 Tempo verbal Futuro Simples (Simple Future) usa-se para expressar eventos que 
ainda vão acontecer, estando estes situados após o ato da fala ou da escrita. 

 
 É formado pelo uso do verbo modal ou auxiliar WILL + verbo no infinitivo 

sem o TO. 
 É possível também usar o auxiliar Shall para expressar o futuro, seguido de verbo 

no infinitivo sem TO. O auxiliar Shall é mais usado para as primeiras pessoas (I e 
We). 

 Geralmente o Futuro Simples é acompanhado por alguns advérbios ou 
locuções adverbiais, como: Tomorrow (amanhã), soon (em breve), next 
month (próximo mês)/week (próxima semana)/year(próximo ano), in a 
few days (em poucos dias), in a short time (em pouco tem 

  
tomamos antes do momento da fala. 

 

 Forma-se o Futuro com o GOING TO assim: To Be (am/is/are) + Going To + verbo 
principal. e There + To Be (am/is/are) + Going To +Be. 

Presente, Passado e Futuro Contínuo  

 Present Continuous também conhecido como Present Progressive, o qual é 

utilizado para expressar ações no presente, as quais acontecem no momento em 
que se fala, para indicar eventos futuros que tenham sido planejados e 
confirmados ou ainda para expressar certeza de que algo irá acontecer. 

 Past Progressive acontecimentos no passado, cujas ações já foram 
interrompidas. 

 

 Futuro Contínuo é usado para falar sobre ações que são ideias sobre rotinas, 
planos e expectativas. 
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Present Perfect 

 O tempo verbal Present Perfect (Presente Perfeito) é um tempo composto por 
dois verbos: um auxiliar seguido de outro verbo principal. 

 
 O auxiliar é sempre o verbo to have (ter) no presente simples, ou seja: have (para: 

I, you, we, they) e has (para as terceiras pessoas do singular: he,she, it). 

 
 O verbo principal sempre deve estar no particípio. 

 Podemos usar o Present Perfect para: 
• 1- Expressar uma ação passada que tem resultado ou atinge o 

presente: She has gone for a break. (Ela saiu para uma pausa) 
(momento de descanso). 

• 2. Contar novidades recentes: The Prime Minister has died. (O 
Primeiro Ministro morreu) 

• 3. Falar sobre um período de tempo que começou no passado e 
continua até o presente: We have studied Japanese since January 
(Nós temos estudado/estudamos Japonês desde Janeiro) 

• 
: She has been to Japan. (Ela foi ao Japão ( Em algum momento 

no passado ela foi ao Japão mas não está lá no momento) 
• 5. Falar sobre ações no passado usando advérbios de tempo: Have you 

ever seen the snow? (Você já viu a neve?) 
 

Past Perfect 

 O tempo verb al Past Perfect (Passado Perfeito) é um tempo composto por dois 
verbos: um verbo auxiliar seguido de um verbo principal. 

 
 O auxiliar é sempre o verbo to have (ter) no passado simples, que fica had (tinha) 

para todas as pessoas. O verbo principal sempre deve estar no particípio. 
 

 Exprime uma ação que acontecia antes de um determinado momento no 
passado. 

 

 A diferença desse tempo verbal para o Present Perfect (Presente Perfeito) é que o 
auxiliar have/has vai para o Passado > had. 
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will + have + verbo no particípio + verbo no Presente Contínuo. 

Future Perfect e Future Perfect Continuous 

 Future Perfect (Futuro Perfeito) é usado para fazer planos futuros ou prever algo 
que vai acontecer antes de um tempo específico no Futuro. 

 
 
 
Future Perfect Continuous (Futuro Perfeito Contínuo) é usado para enfatizar o tempo do 
progresso de algo em um tempo específico. 

will + have + verbo no particípio 


	ÍNDICE
	PORTUGUÊS
	Análise Estatística
	Interpretação de Textos
	Recorrência – Informações contidas no texto!
	Inferência (Interpretação) – Informações que estão além do texto!
	Principais erros no julgamento de assertivas

	Tipologia Textual
	Gênero X Tipo Textual
	Gênero Textual
	Tipos Textuais

	Classes de Palavras
	Substantivos
	Adjetivos
	Advérbios
	Artigos
	Preposições
	Pronomes
	Numeral, Interjeição e Palavras Denotativas
	Conjunções
	Verbos

	Sintaxe
	Sujeito
	Predicativo do Sujeito
	Objeto Direto
	Objeto Indireto
	Complemento Nominal
	Adjunto Adnominal
	Adjunto Adnominal x Complemento Nominal
	Adjunto Adverbial
	Aposto
	Classificações da palavra SE
	Classificações da palavra QUE

	Pontuação
	1º Princípio Geral: Ordem Direta
	Vírgula

	Concordância Verbal e Nominal
	Sujeito Simples
	Coletivos ou partitivos especificados
	Fração
	Porcentagens
	Artigo Determinante
	Sujeito Indeterminado
	Oração sem sujeito

	Coerência e Coesão
	Semântica
	Coerência
	Coesão

	Ortografia e acentuação
	Uso dos “Porquês”
	Acentuação
	Hífen

	Discurso direto e indireto
	Discurso direto
	Discurso indireto
	Discurso indireto livre
	Passagem do discurso direto para o indireto

	Vozes Verbais
	Voz Passiva Analítica
	Voz Passiva Sintética (VTD ou VTDI + se):


	RACIOCÍNIO LÓGICO
	Análise Estatística
	Lógica de proposições
	Proposições
	Proposição Simples X Composta
	Tabelas Verdade
	Condição Necessária e Suficiente
	Tautologia, Contradição e Contingência
	Equivalências Lógicas (PRINCIPAIS)
	Negações Principais
	Lógica de Argumentação
	Modus Ponens (modo de afirmar):
	Modus Tollens (modo de negar):
	Silogismo Hipotético:
	Silogismo de Primeira Figura:
	Silogismo de Segunda Figura
	Silogismo de Terceira Figura
	Silogismo de Quarta Figura
	Proposições Categóricas / Diagramas Lógicos

	Problemas aritmético
	Porcentagem
	Regra de Três
	Frações e Dízimas Periódicas
	Razão e Proporção
	Probabilidade
	Princípio da Casa dos Pombos
	Análise Combinatória

	Problemas Geométricos
	Prisma
	Cilindro Reto
	Esfera
	Pirâmide
	Cone Reto
	Circunferência

	Problemas Matriciais
	Matrizes
	Determinantes

	Conjuntos
	Classificação dos Conjuntos quanto à cardinalidade
	Operações com Conjuntos

	Lógica de Primeira Ordem
	Quantificação
	Deduções na Lógica de Primeira Ordem

	Progressão Aritmética
	Razão da PA
	Termo Geral
	Soma dos Termos

	Progressão Geométrica
	Razão da PG
	Termo Geral
	Soma dos Termos

	Equação de Segundo Grau
	Definição
	Solução Geral


	DIREITO CONSTITUCIONAL
	Análise Estatística
	Direitos e Garantias Individuais
	Direito à vida
	Igualdade material
	Liberdade de expressão
	Liberdade de associação
	Direito de reunião
	Extradição
	Habeas corpus
	Habeas data
	Mandado de Segurança
	Mandado de Injunção
	Ação Popular
	Direito de Propriedade
	Mandados de Criminalização
	Tratados internacionais de Direitos Humanos
	Presunção de Inocência
	Direito à Inviolabilidade do domicílio
	Escusa de Consciência
	Segurança Jurídica
	Sigilo das Comunicações Telefônicas
	Direitos do Preso
	Prova ilícita
	Uso de algemas
	Sigilo Bancário

	Direitos Sociais
	Cláusula da reserva do possível
	Mínimo existencial
	Vedação ao retrocesso

	Nacionalidade
	Cargos privativos de brasileiro nato
	Perda da nacionalidade

	Direitos Políticos
	Voto obrigatório x Voto Facultativo
	Inelegibilidades absolutas
	Idade mínima para concorrer aos cargos eletivos
	Reeleição
	Inelegibilidade reflexa
	Inelegibilidade relativa à condição de militar

	Segurança Pública
	Polícia Civil
	Polícia Militar
	Polícia Federal
	Polícia Rodoviária Federal
	Polícias Penais
	Segurança Pública do DF


	DIREITO ADMINISTRATIVO
	Análise Estatística
	Organização Administrativa
	Entidades Políticas e Administrativas
	Centralização e Descentralização
	Concentração e Desconcentração
	Órgãos Públicos
	Administração Direta e Indireta
	Autarquias
	Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
	Fundações Públicas

	Atos Administrativos
	Elementos dos Atos Administrativos
	Atributos ou Características dos Atos Administrativos
	Classificação dos Atos Administrativos conforme Hely Lopes Meirelles:
	Atos Gerais e Individuais
	Atos Internos e Externos
	Atos de Império, de Gestão e de Expediente
	Atos Vinculados e Discricionários
	Atos Simples, Complexos e Compostos
	Atos Válidos, Nulos, Anuláveis e Inexistentes

	Espécies de Atos Administrativos:
	Atos Negociais
	Atos Enunciativos
	Atos Punitivos
	Atos Normativos
	Atos Ordinatórios
	Extinção dos Atos Administrativos

	Poderes da Administração Pública
	Poder Hierárquico
	Poder Disciplinar
	Poder Regulamentar ou normativo
	Poder de Polícia
	Uso e Abuso de Poder

	Licitações
	Conceito
	Finalidades
	Princípios
	Objeto
	Modalidades
	Dispensa de Licitação


	CONTABILIDADE GERAL
	Análise Estatística
	Contabilização das Operações Contábeis Diversas
	Elementos essenciais do lançamento
	Fórmulas de Lançamento
	Principais Operações

	Balanço Patrimonial
	Conceito
	Estrutura e Classificação das Contas
	Classificação das Contas
	Grau de Liquidez x Grau de Exigibilidade
	Ativo
	Ativo Circulante x Ativo Realizável a Longo Prazo
	Ativo Não Circulante – Imobilizado
	Ativo Não Circulante – Intangível
	Passivos
	Patrimônio Líquido
	Capital Social
	Reservas de Capital
	Ajustes de Avaliação Patrimonial
	Ações em Tesouraria
	Reservas de Lucros
	Reserva Estatutária
	Reserva de Contingências
	Reserva de Lucros a Realizar x Reserva Especial de Dividendo Obrigatório Não Distribuído

	Lei 6.404 – Principais Pontos
	Exercício Social
	Demonstrações Financeiras

	NBC TSP Estrutura Conceitual
	Principais Pontos da Estrutura

	Escrituração Contábil
	Livro Diário
	Cronológico
	Livro Razão
	Formalidades da Escrituração
	Formalidades Intrínsecas:

	Balancete de Verificação
	Características

	Erros de Escrituração
	Principais erros
	Retificação

	Atos e Fatos Contábeis
	Ato Administrativo/Contábil
	Fato Administrativo/Contábil
	Fatos Permutativos
	Fatos Modificativos
	Fatos Mistos


	INFORMÁTICA PARA ESCRIVÃO
	Análise Estatística
	Rede de Computadores
	Conexões Ponto a Ponto e Multiponto
	Modos de Transmissão
	Direções de Transmissão
	Classificação quanto à área geográfica
	Classificação quanto à topologia
	Equipamentos de redes
	Padrão Ethernet
	Padrão Token Ring
	Padrão Wireless
	Modelo OSI
	Equipamentos de Redes x Camadas do Modelo OSI
	Arquitetura TCP/IP
	Protocolos da camada de aplicação
	Principais protocolos

	Internet, Intranet e Extranet
	Internet
	Intranet
	Extranet
	VPN

	Proteção e Segurança
	Principais Malwares, ataques e golpes
	Outros Malwares, ataques e golpes
	Firewalls
	Tipos de Firewalls

	Navegação, correio eletrônico, pesquisa e redes sociais
	Navegação
	Correio eletrônico
	Operadores de Busca
	Redes Sociais

	Windows e Office
	Microsoft Windows
	Microsoft Excel
	Microsoft Word
	Microsoft PowerPoint


	INFORMÁTICA PARA AGENTE
	Análise Estatística
	Microsoft Excel
	Funções Matemáticas e Trigonométricas
	Funções Estatísticas
	Funções de Pesquisa e Referência

	Microsoft Word
	Principais Atalhos

	Microsoft Power Point
	Grupo Modos de Exibição Mestres
	Lista de Atalhos

	Navegadores e Ferramentas de Busca
	Conceitos Básicos
	Barra de Favoritos
	Navegação Privativa
	Cookies
	Cache
	Internet Explorer
	Microsoft Edge
	Chrome
	Mozilla Firefox
	Operadores de Busca

	Correio Eletrônico
	Principais pastas
	Envio de e-mail
	Resposta de e-mail

	Microsoft Windows
	Botão Iniciar
	Alternância entre Janelas
	Explorador de arquivos
	Copiar, Mover, Renomear e Excluir
	Lista de atalhos

	Proteção e Segurança
	Principais Malwares, ataques e golpes
	Outros Malwares, ataques e golpes
	Firewalls
	Tipos de Firewalls

	Hardware
	Conceitos Básicos
	CPU
	Unidade de Controle (UC)
	Unidade Lógica e Aritmética (ULA ou UAL)
	Registradores
	Multitarefa
	Memória Interna
	Memória RAM
	Memória ROM
	Memória Cache
	Memória Virtual
	Placa mãe
	Chipset

	Virtualização
	Partes básicas de uma virtualização
	Tipos de Hypervisor
	Hypervisor na arquitetura x86

	Redes de Computadores e Internet
	Classificação quanto à dimensão
	Arquitetura TCP/IP
	Principais protocolos


	ESTATÍSTICA
	Análise Estatística
	Medidas de Posição
	Média Aritmética
	Média Ponderada
	Média Geométrica
	Média Harmônica
	Desigualdade de Médias
	Mediana
	Moda

	Medidas de dispersão
	Conceitos Iniciais
	Desvio
	Variância e Desvio Padrão
	Coeficiente de Variação

	Probabilidade
	Definições de probabilidade
	Probabilidade Condicional
	Teorema de Bayes
	Fatorial de um número natural
	Princípio Fundamental da Contagem
	Princípio Aditivo
	Permutações Simples
	Combinação Simples
	Permutação de elementos Ordenados

	Distribuições Discretas de Probabilidade
	Variáveis Aleatórias
	Esperança Matemática
	Variância e Desvio Padrão
	Distribuição Uniforme Discreta
	Distribuição de Bernoulli
	Distribuição Binomial
	Distribuição Geométrica
	Distribuição Hipergeométrica
	Distribuição de Poisson

	Distribuições Contínuas de Probabilidade
	Distribuição Uniforme Contínua
	Distribuição Exponencial
	Distribuição Normal

	Amostragem e Estimadores
	Conceitos Iniciais
	Tipos de Amostragem
	Amostragem Probabilística x Não Probabilística
	Distribuição Amostral da Média
	Características da Média Amostral
	Distribuição Amostral da Variância

	Intervalos de Confiança e Testes de Hipóteses
	Teoria da Estimação
	Teste de Hipóteses
	Tipos de Erros
	Regressão Linear
	Análise da Variância da Regressão


	DIREITOS HUMANOS
	Análise Estatística
	Teoria Geral dos Direitos Humanos
	Conceito de Direitos Humanos
	Direitos Humanos X Direitos Fundamentais
	Fundamentação
	Características dos Direitos Humanos
	Proibição do retrocesso
	Eficácia dos Direitos Humanos

	Afirmação Histórica dos Direitos Humanos
	Dimensões
	Internacionalização dos Direitos Humanos
	Sistemas de Proteção Internacional dos Direitos Humanos
	Proteção dos Direitos Humanos no Brasil
	Inter-relacionamento entre Sistemas
	Vertentes de Proteção Internacional
	Natureza Objetiva da Proteção Internacional dos Direitos Humanos
	Esgotamentos dos recursos internos na Proteção Internacional dos Direitos Humanos
	Convenções Gerais X Convenções Especiais

	Direitos Humanos na Constituição Federal
	Fundamentos
	Separação dos Poderes (art.2º CF)
	Aplicabilidade Imediata dos direitos e garantias fundamentais e catálogo aberto dos direitos e garantias fundamentais
	Direitos e Garantias Individuais como cláusulas pétreas
	Incidente de Deslocamento de Competência

	Política Nacional de Direitos Humanos
	Programas de Direitos Humanos
	Características de cada programa
	PNH3

	A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos.
	Incorporação à ordem jurídica dos Tratados Internacionais
	Tratados Internacionais com status de emenda constitucional
	Status de norma supralegal


	DIREITO PENAL
	Análise Estatística
	Aplicação da Lei Penal
	Princípios
	A lei penal no tempo e no espaço.
	Extraterritorialidade

	Tempo e lugar do crime (mnemônico LUTA)
	Lei penal excepcional e temporária.

	Crimes Contra a Pessoa
	Homicídio
	Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação
	Infanticídio
	Aborto
	Lesão Corporal
	Crimes contra a honra

	Crimes Contra o Patrimônio
	Furto
	Roubo
	Estelionato
	Disposições Gerais

	Crimes Contra a Administração Pública
	Peculato
	Inserção de dados falsos em sistema de informações (peculato-eletrônico)
	Modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações
	Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento
	Concussão
	Excesso de exação
	Corrupção passiva
	Corrupção Ativa
	Facilitação de contrabando ou descaminho
	Prevaricação
	Prevaricação Imprópria
	Advocacia administrativa


	DIREITO PROCESSUAL PENAL
	Análise Estatística
	Disposições preliminares do CPP
	Princípios processuais penais
	Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas
	Sistemas processuais penais
	Interpretação e Integração da Lei Processual Penal
	Juiz das garantias

	Inquérito Policial
	Inquérito Policial
	Formas de Instauração
	Diligências investigatórias
	Prazo para conclusão do IP
	Arquivamento do IP

	Prisão e Liberdade Provisória
	Prisão em flagrante
	Lavratura do Auto de Prisão em Flagrante- APF
	Prisão preventiva
	Prisão temporária
	Prisão especial
	Prisão domiciliar
	Liberdade provisória

	Disposições constitucionais relevantes
	Disposições constitucionais relevantes

	Lei nº 9.099/1995
	Lei nº 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais – a partir do artigo 60)
	Princípios
	Competência
	Fase preliminar
	Composição Civil de Danos- art. 72 a 75
	Transação Penal- art. 76
	Suspensão Condicional do Processo- Art. 89
	Recursos no âmbito do JECRIM


	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO DF
	Análise Estatística
	Lei 8.112/1990
	Quem é considerado servidor?
	Requisitos para a Investidura em Cargo Público
	Posse
	Exercício
	Nomeação
	Promoção
	Readaptação
	Reversão
	Aproveitamento
	Reintegração
	Recondução
	Estágio Probatório
	Vacância
	Formas de Deslocamento
	Remoção
	Redistribuição
	Remuneração
	Licenças
	Responsabilidades
	Penalidades Disiciplinares
	Advertência
	Suspensão
	Demissão
	Cassação de Aposentadoria ou Disponibilidade
	Destituição de Cargo em Comissão
	Prescrição
	Processo Administrativo Disciplinar
	Sindicância
	Rito Sumário

	Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992)
	Natureza da Lei 8.429/1992
	Sujeitos
	Natureza da Ação e Cumulação das Instâncias
	Atos que importam enriquecimento ilícito
	Atos que causam prejuízo ao erário
	Atos que decorram de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário
	Atos que atentam contra princípios da administração pública

	Lei nº 13.869/2019
	Observação:
	Disposições Gerais
	Quem é considerado agente público?
	Ação Penal
	Dos Efeitos da Condenação
	Das Penas Restritivas de Direitos
	Das Sanções Penais de Natureza Civil e Administrativa
	Dos Crimes e Das Penas


	CONHECIMENTOS SOBRE O DF
	Análise Estatística
	Realidade histórica do DF
	Surgimento de Brasília
	Ideário Mudancista
	Fatores que levaram à transferência da capital
	Construção de Brasília

	RIDE
	Composição
	Serviços públicos comuns
	Economia
	Região Metropolitana

	Realidade política, urbana, étnica, social, geográfica e econômica do DF
	Distrito Federal
	Organização do DF
	Principais Características Urbanas do DF
	Patrimônio Cultural
	Realidade Étnica
	Indicadores Sociais e de Qualidade de Vida

	Violência e Segurança Pública
	Violência no Distrito Federal

	Aspectos da geografia física do DF
	Hidrografia


	LEI ORGÂNICA DO DF
	Da Polícia Civil
	Polícia Civil
	Princípios Institucionais
	Demais dispositivos:
	Remoção:


	INGLÊS
	Análise Estatística
	Interpretação de Textos
	Cognatos
	Técnicas para aplicar durante exercícios

	Substantivos
	Substantivos
	Plural de Substantivos

	Artigos
	Artigos

	Pronomes
	Pronomes Pessoais
	Pronomes Reflexivos
	Pronomes Possessivos
	Pronomes Demonstrativos
	Pronomes Relativos
	Pronomes Indefinidos

	Preposições
	Preposições For e To
	Preposições de Lugar
	Preposições de Movimento

	Adjetivos
	Posição dos Adjetivos
	Grau dos Adjetivos
	Resumo dos graus dos adjetivos

	Advérbios
	Advérbios de Tempo
	Advérbios de Lugar
	Advérbios de Modo
	Advérbios de Frequência e Interrogativos
	Resumo da classificação dos advérbios de acordo com uso

	Verbos
	Verbos Frasais
	Verbos Auxiliares
	Verbos Modais
	Presente Simples
	Passado Simples (Simple Past)
	Futuro Simples e com o Going TO
	Presente, Passado e Futuro Contínuo
	Present Perfect
	Past Perfect
	Future Perfect e Future Perfect Continuous


	Página em branco
	Página em branco



