


APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Polícia Militar de Alagoas está batendo na porta! Nesse momento, muitos 

concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui 

para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera PM AL. Serão QUASE 12 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com as 

últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc. Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera PM AL seguirá a 

seguinte programação: 

Horário Disciplina Professor 

07h às 8h Noções de Direito Administrativo Thállius Moraes 

8h às 9h Legislação Pertinente ao Policial Militar de 
Alagoas 

Marcos Girão 

9h às 10h Língua Portuguesa Janaína Arruda 

10h às 11h Matemática Brunno Lima 

11h às 12h Noções de Informática Rani Passos 

13h às 14h Noções de Processo Penal Renan Araujo 

14h às 15h Ciências Sociais Sérgio Henrique 

15h às 16h Noções de Direitos Humanos Lilian Novakoski 

16h às 17h Noções de Direito Constitucional Adriane Fauth 
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Direito Administrativo

Prof. Thállius Moraes
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ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 
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JURÍDICA CRIAÇÃO FINALIDADES RESPONSABILIDADE 

CIVIL
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DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

1) (CESPE) O conceito de administração pública, em seu aspecto orgânico, designa a
própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo.

Exercícios
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2) (CESPE) A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei,
não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de
pessoas jurídicas.

Exercícios

3) (CESPE) Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades
da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas e a de
que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação.

Exercícios
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4) (CESPE) Desconcentração administrativa consiste na distribuição do exercício das
funções administrativas entre pessoas jurídicas autônomas.

Exercícios

5) (CESPE) A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a
administração pública, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um
serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço.

Exercícios
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6) (CESPE) De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato
administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos, de modo
que, se inexistentes ou falsos os motivos, o ato torna-se nulo.

Exercícios

7) (CESPE) Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, a administração
poderá revogar seus atos administrativos válidos, com efeitos ex tunc.

Exercícios
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8) (CESPE) A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que
perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente
ou oportuno.

Exercícios

9) (CESPE) O ato administrativo discricionário não é passível de controle judicial.

Exercícios
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10) (CESPE) A imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública,
para executar suas decisões, não necessita submeter sua pretensão ao Poder
Judiciário.

Exercícios

11) (CESPE) Uma diferença entre a revogação e a anulação de um ato administrativo é
a de que a revogação é medida privativa da administração, enquanto a anulação
pode ser determinada pela administração ou pelo Poder Judiciário, não sendo,
nesse caso, necessária a provocação do interessado.

Exercícios
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12) (CESPE) O poder de polícia é indelegável.

Exercícios

13) (CESPE) Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração pública de
punir internamente as infrações funcionais de seus servidores e as infrações
administrativas cometidas por particulares com quem o ente público tenha algum
vínculo.

Exercícios
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14) (CESPE) O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em
que o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu.

Exercícios

15) (CESPE) Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar
os limites do ato normativo primário, desde que o faça com vistas à finalidade
pública.

Exercícios
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16) (CESPE) A existência de fornecedor exclusivo de determinado produto é hipótese
de inexigibilidade de licitação.

Exercícios

17) (CESPE) Em casos de guerra ou de grave perturbação da ordem, é inexigível a
licitação.

Exercícios
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18) (CESPE) A licitação será inexigível nos casos em que a administração pública der
preferência a produto de marca específica cujo fornecimento seja feito por
representante comercial exclusivo, sendo, assim, permitida a aquisição direta do
produto, sob a justificativa de inviabilidade de competição.

Exercícios

19) (CESPE) A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos
causados por seus agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade civil dos
agentes públicos é subjetiva.

Exercícios
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20) (CESPE) A culpa recíproca da vítima é causa excludente da responsabilidade do
Estado.

Exercícios

21) (CESPE) A condenação do Estado em ação indenizatória ajuizada em razão de
dano causado por servidor público enseja a responsabilização do servidor em ação
regressiva, independentemente da configuração de dolo ou culpa na conduta.

Exercícios
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22) (CESPE) O Estado não é civilmente responsável por danos causados por seus
agentes se existente causa excludente de ilicitude penal.

Exercícios

23) (CESPE) A vítima que busca reparação por dano causado por agente público
poderá escolher se a ação indenizatória será proposta diretamente contra o Estado
ou em litisconsórcio passivo entre o Estado e o agente público causador do dano.

Exercícios
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24) (CESPE) No contexto da responsabilidade civil do Estado, a culpa da vítima será
considerada como critério para excluir ou para atenuar a responsabilização do ente
público.

Exercícios

25) (CESPE) O controle judicial dos atos administrativos é restrito a aspectos de
legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Exercícios
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26) (CESPE) A autotutela assegura que a administração pública reveja seus atos
quando ela os entender como ilegais, inoportunos ou inconvenientes.

Exercícios

27) (CESPE) A supervisão ministerial exercida sobre as autarquias é exemplo de
controle administrativo hierárquico.

Exercícios
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28) (CESPE) A encampação é a denominação dada a uma forma de se extinguir a
concessão para a prestação de serviço público e ocorre quando a concessão é
extinta em decorrência de atuação culposa do concessionário.

Exercícios

29) (CESPE) A concessão de serviço público pode ser feita a pessoa física ou jurídica,
desde que mediante licitação.

Exercícios
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30) (CESPE) Tanto a concessão como a permissão de serviço público têm a natureza
de contrato de adesão; nesse sentido, são formalizadas por contrato administrativo
e não dispensam licitação prévia.

Exercícios

OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes
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Legislação Específica

Prof. Marcos Girão

1. A Polícia Militar é uma Corporação Militar do Estado de Alagoas considerada
força reserva e auxiliar da Aeronáutica, na condição de instituição permanente
organizada com base na hierarquia e na disciplina.
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2. São considerados na ativa os policiais militares de carreira, bem como os
componentes da reserva remunerada, quando convocados e designados para
serviço especificado.

3. A carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e
parcialmente devotada às finalidades da Corporação.
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4. Nos termos da Lei n. 5.346/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares do Estado de Alagoas, a carreira na Polícia Militar é privativa de
brasileiros natos ou naturalizados para praças e oficiais.

5. Em determinada ocorrência no estado de Alagoas, apresentaram-se duas
equipes da Polícia Militar, uma chefiada por um primeiro tenente e outra
chefiada também por um primeiro tenente com menos tempo de posto. Nessa
situação, como os oficiais ocupam o mesmo posto, não há precedência
hierárquica entre eles.
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6. O círculo dos oficiais superiores da PM-AL é composto por oficiais dos postos
de coronel, tenente coronel e major. O círculo dos oficiais subalternos, por seu
turno, é composto por oficiais com a graduação de primeiro tenente, segundo
tenente e subtenente.

7. Considera-se comando a prerrogativa pessoal do militar investido nessa
função, vinculada ao grau hierárquico. Essa prerrogativa consiste na soma de
autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar estadual está
legalmente investido quando conduz subordinados ou dirige uma organização
militar estadual.
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8. A subordinação não afeta, de nenhum modo, a dignidade do policial militar e
decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada e disciplinada da Polícia
Militar.

9. Na PM-AL, as responsabilidades dos praças concernem às atividades de
execução, ao passo que as responsabilidades dos oficiais referem-se ao
comando, à chefia e à direção.
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10. Ao ingressar na corporação militar estadual, o Policial Militar, tão logo tenha
adquirido grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus
deveres como integrante da respectiva corporação, deve prestar compromisso
de honra, de caráter solene, perante a Bandeira Nacional, no qual afirmará a
aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua
firme disposição de bem cumpri-los.

11. O Conselho de Justificação destina-se a apurar as transgressões disciplinares
cometidas pela praça e a incapacidade desta para permanecer no serviço ativo
militar.
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12. O estatuto veda, expressamente, ao militar estadual usar uniformes em
manifestação de caráter político-partidário.

13. Se o soldado da PM-AL deixar de comparecer, por mais de vinte e quatro
horas consecutivas, à sua organização militar, sem licença e sem comunicar
qualquer impedimento, será considerado ausente.
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14. A deserção do militar estadual acarreta interrupção do serviço, com a
consequente demissão "ex officio" para o Oficial ou exclusão do serviço ativo
para a Praça com estabilidade assegurada. O Policial Militar desertor, que for
capturado ou que se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido
ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver
processar.

15. Reforma e demissão são formas de desligamento do serviço ativo da
corporação militar estadual previstas no estatuto. Ambas decorrem de ato do
Governador do Estado.
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16. O policial militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto
em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá
retornar ao serviço ativo, a qualquer tempo, por ato do governador do estado.

17. A demissão ex officio do militar estadual se efetua a pedido do interessado e
será concedida mediante requerimento, com a indenização das despesas
relativas a sua preparação e formação, quando contar com menos de 5 anos de
oficialato ou menos de 3 anos do término de curso ou estágio de duração
superior a 6 meses e inferior ou igual a 18 meses por conta do Estado.
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18. O militar que utiliza uniforme da corporação militar para, por exemplo,
apresentação artística, responde por seu uso. Essa regra, entretanto, não se
aplica ao uso isolado, sem o respectivo uniforme, de distintivos, insígnias, divisas
e emblemas.

19. Agregação é a situação em que o militar estadual em serviço ativo fica
temporariamente afastado do exercício do cargo no âmbito da Corporação,
permanecendo no lugar que lhe competir na escala hierárquica de seu quadro ou
qualificação. A agregação ocorre quando o militar for nomeado ou designado
para cargo ou função considerado de natureza policial militar, estabelecido em
lei ou decreto e não previsto no Quadro de Organização da Polícia Militar.
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20. Em determinada operação policial, um sargento da PM-AL foi ferido e,
durante o ano subsequente inteiro, permaneceu em tratamento de saúde. Após
esse período, ele foi afastado temporariamente do serviço ativo, por ter sido
julgado incapaz temporariamente. Nessa situação, ele passará à situação de
excedente.

21. Não será computado, para nenhum efeito, o tempo que o militar estadual
ficar afastado do exercício de suas funções em consequência de ferimentos
ocorridos durante o serviço, na manutenção da ordem pública ou de moléstia
adquirida no exercício de qualquer função militar.
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22. Na apuração do tempo de contribuição do militar estadual não poderá ser
computada superposição de tempos, de quaisquer naturezas.

REGULAMENTO
DISCIPLINAR DA POLÍCIA
MILITAR DE ALAGOAS
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23. Conforme o Decreto Estadual nº 37.042/1996, julgue os próximos itens.

A consciência das responsabilidades é uma das manifestações essenciais de
disciplina.

24. Parte disciplinar é a narração oral, obrigatória, feita por policial militar, e
dirigida à autoridade competente, pertinente a ato ou fato de natureza
disciplinar praticado por policial militar
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25. A Parte deve ser apresentada em duas vias e no prazo de dois dias úteis,
contados da observação ou conhecimento do fato.

26. A autoridade que receber Parte, mesmo tendo competência disciplinar sobre
o transgressor, deve encaminhá-la ao seu superior imediato.
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27. Nos casos de participação de ocorrência com policial militar de OPM diversa
daquela a que pertence o signatário da Parte, deve este, direta ou
indiretamente, ser notificado da solução dada, no prazo máximo de quinze dias
úteis.

28. Transcorrido o prazo de oito dias, contados da apresentação do pedido de
solução, sem resposta da autoridade competente, caberá, contra esta,
apresentação de Parte ou Comunicação, obedecidas as disposições previstas
neste Regulamento.
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29. Quem deixa de pagar dívida nos prazos previstos, salvo se esta for necessária
e comprovadamente contraída em benefício da família, teve aplicação justa e
ocorreu fato impeditivo, grave e inevitável a que não deu causa, comete
transgressão disciplinar leve.

30. Pratica transgressão grave o policial da reserva ou reformado que usa
uniforme fora dos casos previstos em leis ou regulamentos.
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31. Portar-se sem compostura em lugar público é considerada transgressão leve

32. É transgressão, e de natureza grave, utilizar-se do anonimato para qualquer
fim.
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33. O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma
análise que considerem, dentre outros aspectos, a culpabilidade, os
antecedentes do transgressor, a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram.

34. O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma
análise que considerem, dentre outros aspectos, a culpabilidade, os
antecedentes do transgressor, a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram.
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35. A embriaguez proveniente de força maior é aquela em que o agente não tem
conhecimento do efeito da substância que está ingerindo ou quando ignora
condição própria, de modo a embriagar-se quando ingere substância que
contém álcool ou substância de efeitos análogos.

36. A embriaguez proveniente de força maior é aquela em que o agente não tem
conhecimento do efeito da substância que está ingerindo ou quando ignora
condição própria, de modo a embriagar-se quando ingere substância que
contém álcool ou substância de efeitos análogos.
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37. A prisão é ato que consiste em manter o transgressor circunscrito às
dependências do alojamento de seus pares, ou em não as havendo, em local
determinado e adaptado, sem grades, na própria OPM do sancionado.

38. O tempo de detenção ou prisão, antes da respectiva publicação em Boletim
Interno da OPM, não deve ultrapassar de 48 horas.
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OBRIGADO!

Marcos Girão

Instagram: @profmarcosgirao

Telegram: https://t.me/profmarcosgirao

Youtube: Prof. Marcos Girão

Português

Prof. Janaina Arruda
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1 Quando se educa alguém ou se é educado por alguém, é preciso cautela
para não nos contentarmos com as aparências, isto é, com a superficialidade.
Vivemos hoje em um mundo (4) marcado pela velocidade em várias situações e,
em outras, por uma mera pressa. Uma vida apressada nos leva, em vários
momentos, a ter formações apressadas, reflexões apressadas, (7) ideias
apressadas, e isso carrega um nível de superficialidade muito grande.

Há várias pessoas que se contentam com as (10) aparências: aparência
em relação à própria imagem e aparência com relação àquilo que ostentam — a
ostentação da propriedade, a “consumolatria”, o desespero para ser (13)
proprietário de coisas, de exibi-las, de viver algo que se aparenta, mas que, de
fato, não se é.

O pensador do século V, Agostinho — muitos o (16) chamam de Santo
Agostinho, um dos maiores filósofos e teólogos da história —, proferiu a
seguinte frase: “Não sacia a fome quem lambe pão pintado”.

REVISÃO PORTUGUÊS

Para se matar a fome, não (19) basta lamber a figura de um pão, é preciso ir até
ele.

E quantos hoje não se contentam com um mundo superficial, em que se
procura saciedade a partir daquilo que é (22) mera imagem, mera
representação, apenas uma simulação do que seria a realidade?

A educação tem que nos tirar dessa superficialidade. Mario Sergio Cortella. Pensar bem nos faz bem! 5.ª ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2015, p. 20 (com adaptações).

REVISÃO PORTUGUÊS
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1 O texto critica a superficialidade com que o ensino é tratado nas escolas de
educação básica atualmente.

GABARITO: ERRADA

REVISÃO PORTUGUÊS

2 Infere-se do texto que “formações apressadas, reflexões apressadas, ideias
apressadas” (R. 6 e 7) são consequências negativas de uma vida apressada.

GABARITO: CERTA

REVISÃO PORTUGUÊS
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3 Segundo o texto, a educação deve levar as pessoas a não se contentarem
com as aparências.

GABARITO: CERTA

REVISÃO PORTUGUÊS

4 A frase de Santo Agostinho foi reproduzida no texto com o propósito de fazer
referência à pobreza enfrentada pela população mundial no século V.

GABARITO: ERRADA

REVISÃO PORTUGUÊS
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5 O texto trata a “velocidade em várias situações” (R.4) e a “mera pressa” (R.5)
como circunstâncias distintas.

GABARITO: CERTA

REVISÃO PORTUGUÊS

6 A supressão da vírgula empregada na linha 1 acarretaria incorreção ao texto.

GABARITO: CERTA

REVISÃO PORTUGUÊS
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7 A palavra ‘consumolatria’ (R.12) refere-se à idolatria ao consumo, conforme os
sentidos do texto.

GABARITO: CERTA

REVISÃO PORTUGUÊS

8 O sujeito da forma verbal ‘sacia’ (R.17) é a oração ‘quem lambe pão pintado’
(R.18).

GABARITO: CERTA

REVISÃO PORTUGUÊS
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9 A substituição de “se contentam” (R.20) por contentam-se manteria a
correção gramatical do texto.

GABARITO: ERRADA

REVISÃO PORTUGUÊS

10 Com a pergunta formulada no quarto parágrafo do texto, o autor pretende
desconstruir a ideia de que o mundo é superficial, argumentando que as
pessoas em geral não aceitam essa condição.

GABARITO: ERRADA

REVISÃO PORTUGUÊS
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1 O professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os conteúdos
no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica
do “faça o que eu (4) mando, e não o que eu faço”. Quem pensa certo está
cansado de saber que as palavras a que falta a corporeidade do exemplo pouco
ou nada valem. Pensar certo é fazer certo.
7 Que podem pensar alunos sérios de um professor que, há dois
semestres, falava com quase ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia
das classes populares e hoje, dizendo (10) que não mudou, faz o discurso
pragmático contra os sonhos e pratica a transferência de saber do professor
para o aluno?

Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal (13) que o rediz
em lugar de desdizê-lo. Não é possível ao professor pensar que pensa certo,
mas, ao mesmo tempo, perguntar ao aluno se “sabe com quem está falando”.

REVISÃO PORTUGUÊS

16 O clima de quem pensa certo é o de quem busca seriamente a
segurança na argumentação, é o de quem, discordando do seu oponente, não
tem por que contra ele ou (19) contra ela nutrir uma raiva desmedida, bem
maior, às vezes, do que a razão mesma da discordância.

Paulo Freire. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. SP: Paz e Terra, 1996, p. 16 (com
adaptações).

REVISÃO PORTUGUÊS
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11 De acordo com o primeiro parágrafo do texto, quem pensa certo alinha suas
ações e seu discurso.

GABARITO: CERTA

REVISÃO PORTUGUÊS

12 O segundo parágrafo do texto apresenta um exemplo de professor que
demonstra coerência entre sua prática e seu discurso independentemente do
contexto histórico.

GABARITO: ERRADA

REVISÃO PORTUGUÊS
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13 Conforme o último parágrafo do texto, o fato de se discordar de alguém em
razão de pontos de vista distintos não deve ser motivo para o sentimento de
raiva desmedida

GABARITO: CERTA

REVISÃO PORTUGUÊS

14 Na linha 1 do texto, o termo “que”, em suas duas ocorrências, retoma “O
professor”.

GABARITO: CERTA

REVISÃO PORTUGUÊS
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15 A inserção de uma vírgula logo após “professor” (R.1) alteraria os sentidos
originais do texto.

GABARITO: CERTA

REVISÃO PORTUGUÊS

16 A substituição de “a que” (R.5) por onde manteria a correção gramatical e os
sentidos originais do texto.

GABARITO: ERRADA

REVISÃO PORTUGUÊS
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17 A forma verbal “há” (R.8) poderia ser substituída por fazem, sem prejuízo da
correção gramatical do texto.

GABARITO: ERRADA

REVISÃO PORTUGUÊS

18 A expressão ‘faça o que eu mando, e não o que eu faço’ (R. 3 e 4) apresenta
uma oposição de ideias.

GABARITO: ERRADA

REVISÃO PORTUGUÊS
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19 A correção gramatical do texto seria mantida caso a expressão “por que”
(R.18) fosse substituída por porque.

GABARITO: ERRADA

REVISÃO PORTUGUÊS

20 A retirada do acento indicativo de crase em “às vezes” (R.19) não
comprometeria a correção gramatical do texto.

GABARITO: ERRADA

REVISÃO PORTUGUÊS
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OBRIGADA

Prof. Janaina Arruda

Matemática

Prof. Brunno Lima
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Cada banho de chuveiro tanto de Ana quanto de Bruna tem sempre a mesma
duração. Em cada semana, Ana toma 9 banhos, e Bruna, 12, o que
totaliza 468 minutos de chuveiro ligado. Com base nessa situação, julgue o
item que se segue.

Se o tempo do banho de Ana for o triplo do tempo do banho de Bruna, então
Ana demora mais de 40 minutos no banho.

( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE)

Cada banho de chuveiro tanto de Ana quanto de Bruna tem sempre a mesma
duração. Em cada semana, Ana toma 9 banhos, e Bruna, 12, o que
totaliza 468 minutos de chuveiro ligado. Com base nessa situação, julgue o
item que se segue.

A quantidade de possibilidades para a ordem dos banhos de Ana e Bruna em

determinada semana é igual a
!

!× !
.

( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE)
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Na figura acima, extraída do texto Congonhas do Campo, de Robert C. Smith e Marcel
Gautherot, um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy indica as posições das
doze estátuas dos profetas esculpidas por Aleijadinho na entrada do santuário Bom Jesus de
Matosinhos. As estátuas, identificadas pelas letras de A a L, estão dispostas simetricamente
em relação ao eixo Oy e, na figura, também estão representados as escadarias e o adro em
frente ao santuário. Na tabela a seguir, cada um dos pontos de A a L está associado à
estátua de um profeta e são apresentadas as coordenadas de alguns desses pontos no
plano xOy.

(CEBRASPE)

A partir dessas informações, desconsiderando as dimensões
das esculturas e assumindo que todas estejam no mesmo
plano horizontal, julgue o item a seguir:

É possível que o gráfico de uma função polinomial da
forma y = f(x), de grau igual ou superior a 6, contenha todos
os 12 pontos indicados na figura.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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A partir dessas informações, desconsiderando as dimensões
das esculturas e assumindo que todas estejam no mesmo
plano horizontal, julgue o item a seguir:

A estátua do profeta Naum está localizada no ponto de
coordenadas (10, 1).

( ) CERTO ( ) ERRADO

A partir dessas informações, desconsiderando as dimensões
das esculturas e assumindo que todas estejam no mesmo
plano horizontal, julgue o item a seguir:

A equação correspondente à reta que passa pelas estatuas de

Baruch e de Daniel é y = 1,5x + 4.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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A partir dessas informações, desconsiderando as dimensões
das esculturas e assumindo que todas estejam no mesmo
plano horizontal, julgue o item a seguir:

Nesse sistema de coordenadas, a distância entre a estátua de
Jeremias e a de Jonas é inferior a 11 unidades de
comprimento.

( ) CERTO ( ) ERRADO

A partir dessas informações, desconsiderando as dimensões
das esculturas e assumindo que todas estejam no mesmo
plano horizontal, julgue o item a seguir:

Se os pontos A, B, C e D pertencem a uma parábola de

equação y = ax2 + bx + c, então a > b > c.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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A partir dessas informações, desconsiderando as dimensões
das esculturas e assumindo que todas estejam no mesmo
plano horizontal, julgue o item a seguir:

É igual a 7,5 unidades a área do triângulo de vértices nos
pontos correspondentes às estátuas de Ezequiel, Oseias e
Joel.

( ) CERTO ( ) ERRADO

A tabela acima apresenta a distribuição das frequências e das frequências relativas das notas
dos alunos — entre 0,0 e 10,0 — de determinada turma. A partir dos dados na tabela e do
cálculo de campos marcados com *, julgue os itens subsequentes.

Nessa turma, há menos de 45 alunos.

( ) CERTO ( ) ERRADO

A frequência da moda é inferior a 15.

( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE)
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OBRIGADO
Prof. Brunno Lima

Informática

Prof. Rani Passos
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Direito Processual Penal
Prof. Renan Araujo

(CESPE / 2020/ MPCE)
Tales foi preso em flagrante em um parque de Fortaleza pela prática do
crime de estupro, tendo sido reconhecido pela vítima, Marta, com a qual
não possuía relação anterior. Há indícios de que Tales tenha praticado
outros crimes sexuais, tendo sido também reconhecido por outras
vítimas.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
A investigação policial não pode ser instaurada de ofício pelo delegado,
sendo necessário que Marta represente formalmente contra Tales.
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(CESPE/2019/TJAM/ASSISTENTE)
A respeito de ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais
Cíveis e Criminais (Lei n.º 9.099/1995), julgue o item seguinte.
O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal
desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos
elementos exigidos em lei.

(CESPE/2019/TJAM/ANALISTA)
Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação,
apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de
ofício a sua prisão temporária.
A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue
o item seguinte.
Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser
concluído.
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(CESPE / 2019 / MPE-PI)
O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode
instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e,
ainda, presidir inquérito policial.

(CESPE / 2019 / MPE-PI)
O arquivamento fundamentado em excludente de ilicitude
resulta em coisa julgada material, não podendo mais ocorrer
posterior desarquivamento do feito.
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(CESPE / 2018 / PC-SE / DELEGADO)
No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não
se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório,
conforme a jurisprudência dominante.

(CESPE / 2018 / ABIN)
A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte.
É vedado à autoridade policial negar ao defensor do investigado o
acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos
autos de inquérito policial.
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(CESPE / 2018 / ABIN)
A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte.
A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício
nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada.

(CESPE / 2018 / PC-MA)
A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta.
a) O inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em denúncia anônima que
indique a ocorrência do fato criminoso e a sua provável autoria, ainda que sem a
verificação prévia da procedência das informações.
b) Contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito
policial a requerimento do ofendido caberá reclamação ao Ministério Público.
c) Sendo o inquérito policial a base da denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a
classificação do crime definida pela autoridade policial.
d) O inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-
processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria.
e) Por ser instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível
ao oferecimento da denúncia.
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(CESPE / 2018 / EBSERH)
Quanto ao inquérito policial, à ação penal, às regras de fixação de
competência e às disposições processuais penais relacionadas aos
meios de prova, julgue o item a seguir.
A denúncia anônima de fatos graves, por si só, impõe a imediata
instauração de inquérito policial, no âmbito do qual a autoridade
policial deverá verificar se a notícia é materialmente verdadeira.

(CESPE / 2018 / STJ)
Acerca do inquérito policial, do acusado e seu defensor e da
ação penal, julgue o item que se segue.
Em se tratando de crimes que se processam mediante ação
penal pública incondicionada, o inquérito policial poderá ser
instaurado de ofício pela autoridade policial.
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(CESPE / 2018 / STJ)
A respeito dos procedimentos de investigação, julgue o item que se segue.
O inquérito policial tem caráter inquisitório, dispensando a ampla defesa e o
contraditório, motivo pelo qual os elementos de informação nele
documentados não são disponibilizados ao defensor do investigado.

(CESPE / 2015 / TRE-GO)
Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da
vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de
furto qualificado por arrombamento.
Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo
Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de
inquérito policial, o prazo legal para que o delegado de polícia termine o
inquérito policial é de trinta dias, se Marcos estiver solto, ou de dez dias, se
preso preventivamente pelo juiz, contado esse prazo, em ambos os casos, da
data da portaria de instauração.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2021/CODEVASF)
Com relação ao processo penal, julgue o item subsequente.
A representação da vítima é uma condição de procedibilidade para a
ação penal que dispensa formalidade, bastando a intenção das
vítimas em autorizar essa persecução penal.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2018/PC-MA/INVESTIGADOR)
Na ação penal pública condicionada, a representação deve respeitar
rigoroso formalismo, por ser isso condição específica da persecução
penal.
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(CESPE/2019/PGE-PE)
A respeito de ação penal, espécies e cominação de penas,
julgue o item a seguir.
Em se tratando de crimes sujeitos a ação penal pública
condicionada, a representação do ofendido é irretratável
depois de oferecida a denúncia.

(CESPE / 2018 / PC-MA / LEGISTA)
Nos crimes de ação privada, se vários forem os autores da
ofensa, o ofendido poderá escolher contra quem oferecerá a
denúncia.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2021/CODEVASF)
Com relação ao processo penal, julgue o item subsequente.
As limitações ao direito de renúncia e ao perdão do ofendido são
decorrentes da indivisibilidade da ação penal privada.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2021/TCE-RJ)
Não cabe ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério
Público, em vez de oferecer denúncia, promover o arquivamento do
inquérito policial dentro do prazo legal.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2021/CODEVASF)
Com relação ao processo penal, julgue o item subsequente.
A ação penal privada subsidiária da pública é cabível quando o
Ministério Público arquiva o inquérito sem realizar fundamentação
adequada.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2021/CODEVASF)
Com relação ao processo penal, julgue o item subsequente.
Ocorrerá perempção se o representante deixar de comparecer, sem
motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar
presente.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2020/TJPA/AUXILIAR)
A ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada à
representação. Em relação à ação penal pública condicionada à
representação, há a exigência da manifestação do ofendido ou de quem
tenha qualidade para representá-lo. Acerca da ação penal pública
condicionada à representação, assinale a opção correta.
A) A representação é uma condição de procedibilidade da ação penal, e sua
ausência impede o Ministério Público de oferecer a denúncia.
B) Opera-se a decadência da ação penal condicionada à representação se o
direito de representar não for exercido no prazo de seis meses, a contar da
data do fato criminoso. (...)

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2020/TJPA/AUXILIAR)
(...) C) O ofendido pode, a qualquer tempo, exercer o direito de se
retratar da representação, sendo a extinção da punibilidade sem
resolução de mérito o efeito da retratação.
D) A ação penal pública condicionada à representação é
essencialmente de interesse privado e regida pelos princípios da
conveniência e oportunidade.
E) A irretratabilidade da representação inicia-se com a instauração
do inquérito policial.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2018/ABIN – OFICIAL)
Acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei
processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgue
o item que se segue.
O princípio da indisponibilidade da ação penal é aplicável nas ações
penais de iniciativa pública e privada.

(CESPE/2018/PC-MA/LEGISTA/ADAPTADA)
A queixa-crime oferecida pelo ofendido nos crimes de ação penal
privada não poderá ser aditada pelo Ministério Público, que atuará
no processo apenas como fiscal da lei.
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(CESPE/2018/PC-MA/INVESTIGADOR -
ADAPTADA)
O ordenamento pátrio não contempla a hipótese de ação
privada personalíssima.

(CESPE/2018/PC-MA – INVESTIGADOR -
ADAPTADA)
A renúncia ao direito de queixa e o perdão do ofendido não
possuem características diferentes.
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2017/TRF1/TÉCNICO)
A respeito da ação penal, julgue o item a seguir.
Situação hipotética: Antônio e Pedro são autores de um mesmo
crime contra João. Assertiva: Nessa situação, João poderá
renunciar ao exercício de seu direito de queixa em relação a
Antônio e mantê-lo em relação a Pedro.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2017/SERES-PE/AGEPEN)
Em uma ação penal de iniciativa privada subsidiária da iniciativa pública, o querelante
deixou de comparecer, sem motivo justificado, a um ato processual no qual sua presença
era indispensável.
Nessa situação hipotética, a providência processual cabível é
a) ordenar a intimação pessoal do querelante para que ele manifeste interesse em
prosseguir com a ação penal.
b) prosseguir com a ação penal e abrir vista às partes para apresentarem alegações finais.
c) declarar extinta a punibilidade e extinguir a ação penal.
d) determinar a intimação do Ministério Público para assumir a titularidade da ação penal.
e) suspender o curso da ação penal e aguardar o pronunciamento do querelante.
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OBRIGADO
Prof. Renan Araujo

Ciências Sociais: História, Geografia e 
Atualidades

Prof. Sérgio Henrique
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Prova CBM-AL 2021
Prof. Sérgio Henrique

1. (CEBRASPE – CBM-AL / 2021) Em maio de 2021, os mais recentes e
mútuos ataques entre Israel e palestinos deixaram mortos e feridos na
Faixa de Gaza, território onde cristãos, judeus e muçulmanos se
dividem as margens do Mediterrâneo.

2. (CEBRASPE – CBM-AL / 2021) na atualidade, a difusão, nas redes
sociais, de Fake News acerca do conflito entre israelenses e palestinos
contribui para a desinformação e para debates acalorados
fundamentados em informações distorcidas.

Prova CBM-AL 2021
Prof. Sérgio Henrique

Errado

Certo
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3. (CEBRASPE – CBM-AL / 2021) Juntamente à ajuda humanitária
internacional, o Brasil presta apoio econômico os palestinos que
moram na Faixa de Gaza, região que sofre com os conflitos e também
com as consequências econômicas decorrentes da pandemia do novo
coronavírus.

4. (CEBRASPE – CBM-AL / 2021) No contexto do cessar-fogo, o premiê
israelense Binyamin Netanyahu acusou de anti-israelense o Conselho
de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.

Prova CBM-AL 2021
Prof. Sérgio Henrique

Errado

Certo

5. (CEBRASPE – CBM-AL / 2021) A respeito do conflito entre Israel e
Gaza, o presidente Joe Biden prometeu ajuda na reconstrução da Faixa
de Gaza, além de defender que a solução para o conflito do Oriente
Médio passa pela criação de um Estado palestino.

Com relação a tópicos relevantes que envolvem do Brasil, tais como
segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
saúde, energia, desenvolvimento sustentável e ecologia, julgue os
próximos itens.

Prova CBM-AL 2021
Prof. Sérgio Henrique

Certo
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6. (CEBRASPE – CBM-AL / 2021) O entrave da mobilidade urbana nas
grandes cidades brasileiras tem um elevado custo, impactando na vida
das pessoas e na produção.

7. (CEBRASPE – CBM-AL / 2021) No Brasil, a maior parte da população
infectada pelo novo coronavírus foi atendida por clínicas e hospitais
especializados da rede privada, pois o Sistema Único de Saúde não
teve a capacidade de atender a densidade demográfica tão alta de
internações por COVID-19.

Prova CBM-AL 2021
Prof. Sérgio Henrique

Certo

Errado

8. (CEBRASPE – CBM-AL / 2021) No Brasil, os lugares que são
materialmente pobres ou que possuem fraca força política e social são
mais vulneráveis ao acontecimento de mortes violentas, seja por
conflitos relacionados ao tráfico de drogas, seja por ações policiais.

9. (CEBRASPE – CBM-AL / 2021) A água, recurso energético abundante
no mundo, é muito utilizado no Brasil para geração de energia limpa,
por possibilitar o impacto ambiental zero na análise do
desenvolvimento sustentável.

Prova CBM-AL 2021
Prof. Sérgio Henrique

Certo

Errado
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10. (CEBRASPE – CBM-AL / 2021) O analfabetismo funcional de parcela
da população brasileira tem conexão com a falta de qualificação da
mão-de-obra da população economicamente ativa, assim como com a
precariedade da participação dessa população no mercado de trabalho
e com baixos salários recebidos.

Prova CBM-AL 2021
Prof. Sérgio Henrique

Certo

11. (CESPE) A China tem ampliado seus investimentos na América
Latina nas áreas de infraestrutura, alimentação, tecnologia,
telecomunicações e energia.

Certo
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12. (CESPE) Assim como as indústrias da Rússia, da China, da Índia, dos
Estados Unidos da América, da União Europeia e do Japão, as
indústrias brasileiras compõem o setor da economia do país que mais
emite gases de efeito estufa na atmosfera.

13. (CESPE) Com a emergência das corporações multinacionais no
período em questão, as relações de trabalho se mantiveram, uma vez
que elas atuam conforme as identidades e interesses dos Estados onde
se instalam.

Errado

Errado

13. (CESPE) Com o desenvolvimento tecnológico, o trabalho humano
substituído pela tecnologia foi integralmente absorvido em novas
atividades altamente qualificadas.

Simulado
Prof. Sérgio Henrique

Errado
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Um “capitalismo pela metade” pode produzir um sucesso pela metade (ou um
“meio fracasso”, um país eternamente do futuro), com distorções imensas,
como ocorreu no Brasil dos anos 1980, e mesmo um retrocesso, como na
Argentina. As nações podem simplesmente fracassar.
Gustavo H.B. Franco. Precisamos falar sobre capitalismo. Estado de São Paulo, 27/9/2015 (com adaptações).

Considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador,
julgue os itens a seguir, a respeito do sistema capitalista.

14. (CESPE)
Nas sociedades capitalistas que adotam o modelo liberal, o mercado é o
principal condutor do desenvolvimento econômico.

Certo

15 (CESPE) De acordo com o modelo desenvolvimentista, o
subdesenvolvimento é determinado pela dependência formal ou informal de
um país em relação aos países industrializados, devendo o Estado, para
superá-lo, desempenhar papel estratégico realizando investimentos em
infraestrutura e em setores industriais básicos.

16 (CESPE) A revolução tecnológica disseminou, na década de 80 do século
XX, o modelo toyotista, ou pós-fordista, de produção, o qual flexibilizou a
organização do trabalho substituindo o parcelamento de tarefas, típico do
fordismo, pelo trabalho em equipe.

Simulado
Prof. Sérgio Henrique

Certo

Certo
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17. (CESPE) O domínio do aparato tecnológico é recurso de poder
possível de ser utilizado nas relações políticas entre as nações.

18. (CESPE) A revolução tecnológica da Terceira Revolução Industrial
aumentou a produtividade sem descentralizar o capital das grandes
empresas.

Simulado
Prof. Sérgio Henrique

Certo

Errado
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19 (CESPE) O clima tropical da Zona da Mata alagoana em associação
com o relevo e o solo massapê são fatores naturais que possibilitam o
desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar nesse estado.

Certo

A formação socioespacial da agropecuária de Alagoas é um processo
histórico marcado por vários ciclos econômicos, iniciando-se com o pau-
brasil, o algodão e passando pela pecuária e cana-de-açúcar.
Considerando essas informações, julgue os itens seguintes, referentes à
agroindústria alagoana.

20 (CESPE) O Nordeste brasileiro é uma das regiões mais competitivas
para a produção de cana-de-açúcar no mundo, sendo entre setembro e
março o período de safra da produção do setor sucroalcooleiro em
Alagoas, com destaque para a produção dos derivados açúcar e álcool.

Certo
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21. (CESPE – SEDUC-AL – Prof. de Geografia / 2018) A rede ferroviária,
assim como a rede rodoviária do estado de Alagoas, é comumente
utilizada para o transporte de açúcar e álcool das usinas produtoras
para outros estados brasileiros e para os portos exportadores de
Maceió, Salvador e Recife.

22. (CESPE – SEDUC-AL – Prof. de Geografia / 2018) As usinas de cana-
de-açúcar vinculam-se diretamente ao agronegócio exportador
brasileiro, sendo na Zona da Mata a concentração desse tipo de usina
em Alagoas.

Errado

Certo

23. (CESPE – SEDUC-AL – Prof. de Geografia / 2018) A expansão da
agropecuária na Zona da Mata e no agreste de Alagoas levaram ao
desmatamento intensivo da Mata Atlântica tanto em Alagoas quanto
em outros estados nordestinos, como Bahia, Pernambuco, Sergipe,
Paraíba e Rio Grande do Norte.

No que se refere à população do estado de Alagoas, julgue os itens
subsequentes.

Certo
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24. (CESPE – SEDUC-AL – Prof. de Geografia / 2018)
O processo de urbanização no estado de Alagoas, cuja população tem
apresentado um crescimento acelerado, pode ser relacionado a um
fenômeno conhecido como macrocefalia urbana.

25. (CESPE – SEDUC-AL – Prof. de Geografia / 2018) A concentração
de população na capital do estado de Alagoas é consequência de um
processo de urbanização desigual e desorganizado, com migração
campo-cidade e concentração da população de origem rural nas
periferias de grandes cidades.

Simulado
Prof. Sérgio Henrique

Certo

Certo

26 (CESPE) Os quinze municípios com maior população absoluta de
Alagoas estão inseridos em arranjos produtivos locais com fortes
fluxos migratórios e concentração de empresas e serviços
relacionados a atividades de turismo.

27 (CESPE) A população alagoana ainda sofre as consequências da
histórica limitação de investimentos em saneamento básico, com
deficiências na oferta de serviços de saneamento básico em
praticamente todos os municípios do estado, especialmente na
capital Maceió, maior centro urbano alagoano.

Errado

Certo
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Prof. Sérgio Henrique

@professorsergiohenrique História e Atualidades com 
Sergio Henrique

@profsergiohenrique

OBRIGADO
Prof. Sérgio Henrique
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

A expressão direitos humanos de primeira geração refere-se aos direitos
sociais, culturais e econômicos.

CESPE/PRF/2013
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Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento
histórico.

CESPE/PRF/2019
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À luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto São José),
julgue os seguintes itens.
I Admite-se a pena de morte em relação aos delitos políticos e aos delitos
conexos com delitos políticos, devendo o Estado signatário fazer tal opção
expressamente, quando da ratificação da Convenção.
II O direito à vida deve ser protegido pela lei desde o momento do nascimento,
que se dá com o início do trabalho de parto.

III As penas privativas de liberdade têm por finalidade essencial a retribuição do
mal causado.
IV Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório.
Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa de liberdade
acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada
no sentido de proibir o cumprimento da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal
competente.

CESPE/PC PB/2009

V Ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio não limita os
mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de
inadimplemento de obrigação alimentar.

CESPE/PC PB/2009
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Apesar de consagrar o direito à vida, a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos prevê que a aplicação da pena de morte, para os
países que a adotam, pode ser aplicada aos delitos mais graves,
incluindo os delitos políticos.

CESPE/PC AL/2012

A usura deve ser reprimida pela lei, de acordo com a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos

CESPE/PC AL/2012
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De acordo com a referida convenção, toda pessoa tem direito à
liberdade de pensamento e de expressão, porém está sujeita à
responsabilidade ulterior e à censura prévia.

CESPE/PC AL/2012

Conforme a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica) e a posição do STF sobre as teorias natalista e
da personalidade condicional, o direito à vida deve ser respeitado desde
o momento da(o)
a)concepção.
b)fecundação do óvulo.
c)formação do embrião.
d)nascimento.
e)nascimento com vida.

CESPE/TJ PA/2019
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Apenas por atos de seus agentes o Estado pode ser responsabilizado
por violação de direitos humanos reconhecidos na Convenção
Americana de Direitos Humanos.

CESPE/PRF/2019

Considere as seguintes disposições.
I- Todo indivíduo tem direito à liberdade e à segurança pessoais.
II- As finalidades essenciais das penas privativas da liberdade incluem a
compensação, a retribuição, a reforma e a readaptação social dos
condenados.
III- Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins
ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais,
culturais e desportivos.
IV- É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

CESPE/PJC-MT/2017 Adaptada
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Acerca da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como
Pacto de São José da Costa Rica, assinale a opção correta.
a)O preso não será constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório,
ainda que o serviço exigido ocorra em casos de perigo ou de calamidade que
ameacem a existência e o bem-estar da comunidade.
b)Há previsão, no Pacto de São José da Costa Rica, de que nenhuma pessoa
poderá ser detida ou presa por dívida de qualquer natureza.
c)A autoridade policial está obrigada a comparecer em juízo para justificar os
motivos pelos quais efetuou prisão em flagrante, para que o magistrado possa
aferir a legalidade do ato constritivo.
d)A audiência de custódia prevê que a pessoa detida seja conduzida à presença
do juiz, que, na ocasião, aferirá a legalidade do ato de constrição, para o fim de
mantê-lo ou não.
e)O devedor de obrigação alimentar e o depositário infiel poderão ser presos
pelas dívidas contraídas e não quitadas.

CESPE/TJ-DFT/2016

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental
legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA tem
competência para ingressar com petições que contenham denúncias ou queixas
de violação da Convenção sobre Direitos Humanos perante a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos

CESPE/DPE DF/2013
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É assegurado a qualquer pessoa apresentar à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação da
CADH por um Estado-parte.

CESPE/PC AL/2012

A CADH admite a possibilidade de asilo, em território estrangeiro, de pessoa que
cometa crime comum não vinculado à atividade política.

CESPE/PC AL/2012
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OBRIGADA
Prof. Lilian Novakoski

Direito Constitucional

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL:
1 Direitos e garantias fundamentais.
2 Estrutura e organização do Estado brasileiro.
3 Defesa do Estado e das instituições democráticas.

EDITAL

ESTADO DE DEFESA E SÍTIO
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ESTADO DE DEFESA 

PRESERVAR OU 
RESTABELECER 

ORDEM 
PÚBLICA OU 
PAZ SOCIAL

locais restritos e 
determinados

Grave e 
iminente 

instabilidade 
institucional 

Calamidades 
de grandes 

proporções na 
natureza 

PR DECRETA E ENVIA PARA O CN  24h

Ouve o Cons. República e o Cons. Defesa Nacional 
- OPINATIVO

APROVAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL - Continua 
funcionando durante o ED.

CN tem Prazo para decidir: 10 dias (Recesso: 
extraordinária em 5 dias). 

Aprovação: maioria absoluta

TEMPO DE DURAÇÃO: ATÉ 30 DIAS + IGUAL PERÍODO 
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LIBERDADE 
LOCOMOÇÃO

• prisão crime 
contra o estado

LIBERDADE DE 
REUNIÃO

• restrição
• mesmo nas 

associações

PRIVACIDADE

• Correspondência
• Comunicações 

telegráficas
• comunicações 

telefônicas

PROPRIEDADE

• ocupação e uso 
temporário de 
bens e serviços 
públicos

• Caso de 
Calamidade 
Pública

MEDIDAS RESTRITIVAS

PRISÃO POR CRIME CONTRA O 
ESTADO
Executor da medida.

Decretação de prisão

imediatamente ao juiz.
oDeclaração do estado físico e mental do detido.
o Preso pode requerer exame de corpo de delito 

Comunicação da 
prisão

até DEZ DIAS
salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;Prazo

• a incomunicabilidade do preso. 

Vedada
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ESTADO DE SÍTIO 

SIMPLES OU 
REPRESSIVO

comoção grave de 
repercussão nacional

ineficácia de medida 
tomada durante o estado 

de defesa

QUALIFICADO 
OU 

DEFENSIVO

declaração de estado de 
guerra

resposta a agressão 
armada estrangeira

PR SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA O CN

Ouve o Cons. República e o Cons. Defesa Nacional -
OPINATIVO

AUTORIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL - Continua funcionando 
durante o ES.

CN NÃO TEM Prazo para decidir: (Recesso: extraordinária em 5 dias). 

AUTORIZAÇÃO: maioria absoluta

TEMPO DE DURAÇÃO: ATÉ 30 DIAS + PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS
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MEDIDAS RESTRITIVAS

LIBERDADE 
LOCOMOÇÃO

• obrigação de 
permanência em 
localidade 
determinada;

• detenção em 
edifício não 
destinado a 
acusados ou 
condenados por 
crimes comuns

LIBERDADE DE 
REUNIÃO

• Suspensão

LIBERDADE DE 
INFORMAÇÃO

• Imprensa -
radiodifusão e 
televisão

• Não se inclui 
pronunciamentos 
de parlamentares 
efetuados em 
suas Casas 
Legislativas

PRIVACIDADE

• Correspondência
• Comunicações 

(TODAS)

PROPRIEDADE

• Busca e 
apreensão em 
domicílio

• intervenção nas 
empresas de 
serviço público

• requisição de 
bens

CONTROLE

POLÍTICO

IMEDIATO

CONCOMITANTE
Comissão: cinco membros para 

acompanhar e fiscalizar a execução das 
medidas

POSTERIOR/SUCESSIVO

mensagem do PR para o Congresso 
Nacional, relatando as medidas adotadas 

com relação nominal dos atingidos e 
indicação das restrições aplicadas.

JURÍDICO

CONCOMITANTE

POSTERIOR/SUCESSIVO

Cessado o estado de defesa ou o estado de 
sítio, cessarão também seus efeitos, sem 
prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos 

cometidos por seus executores ou agentes.
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No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o
item que se segue.

A decretação do estado de defesa, medida que visa preservar ou restabelecer
a ordem pública e a paz social, exige consulta prévia ao Conselho da
República e ao Conselho de Defesa Nacional, os quais se manifestam em
caráter meramente opinativo.

(CESPE/2017 – PMAL)

No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o
item que se segue.

A decretação, pelo presidente da República, tanto do estado de defesa como
do estado de sítio depende de autorização do Congresso Nacional.

(CESPE/2017 – PMAL)
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O direito ao sigilo de correspondência é constitucionalmente previsto, mas
poderá ser restringido nas hipóteses de estado de defesa e de estado de sítio.

(CESPE/2018)

Na vigência do estado de defesa, é legal a prisão de indivíduo por até trinta
dias, independentemente de autorização do Poder Judiciário.

(CESPE/2018)
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ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

FEDERALISMO

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.
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FEDERALISMO

VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS

estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, 
na forma da lei, a colaboração de interesse público;

recusar fé aos documentos públicos;

criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
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CRIAÇÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO E 
DESMEMBRAMENTO

ESTADOS

• PLEBISCITO
• LEI

COMPLEMENTAR

MUNICÍPIOS

• LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL – PERÍODO

• ESTUDO DE 
VIABILIDADE 
MUNICIPAL

• PLEBISCITO
• LEI ESTADUAL

O Estado brasileiro é unitário, e não federado, visto que a União é
hierarquicamente superior aos estados.

(CESPE/2012 - PMAL)



13 /0 8 /2 021

105

O desmembramento de um município será determinado por lei municipal,
dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios
envolvidos, inexistindo a necessidade de divulgação prévia de estudos de
viabilidade municipal na imprensa oficial.

(CESPE/2018 - PCMA)

É facultado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios
subvencionar cultos religiosos ou igrejas e manter com seus representantes
relações de aliança e colaboração de interesse público.

(CESPE/2018 - PCPE)
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Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth

OBRIGADA
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