


APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais 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 MG. 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 MG seguirá 

a seguinte programação: 

Horário Disciplina Professor 

8h às 9h Língua Portuguesa Janaína Arruda 

9h às 10h Direito Penal Militar Antônio Pequeno 

10h às 11h Legislação Extravagante Alexandre Herculano 

11h às 12h Direitos Humanos Fábio Ramos 

13h às 14h Direito Penal Priscila Silveira 

14h às 15h Estatística Jhoni Zini 

15h às 16h Direito Constitucional Adriane Fauth 
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“Minha empregada é muito abusada”
Rosana Pinheiro Machado

Esta coluna começou no churrasco de domingo, quando, na fila do
supermercado, uma mulher disse: "Minha empregada está muito abusada".
Sua interlocutora respondeu: "Nem me fale, a minha também". Ao longo do
almoço, eu e meus amigos tentávamos explicar o que significava a palavra
“abusada” para um estrangeiro. Como fazê-lo entender que,
independentemente da eficiência, a maioria das empregadas brasileiras seria,
em algum momento, considerada “abusada”?

A dificuldade era dimensionar a extensão do conceito. Começamos
pela obviedade do significado da palavra “abuso”, que remete a algo de
superlativo. Abusar é usar alguma coisa além do limite socialmente esperado.
Por exemplo, quando a empregada é abusada por não subir no elevador de
serviço, mas no social.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

Prossegui, explicando que se a empregada come muito, se toma muito
refrigerante da geladeira ou come as bolachas de chocolate, ela é abusada.
Se ela pede uma roupa emprestada, é abusada. Se ela senta à mesa com a
família, é abusada.

De todos esses exemplos, ele concluiu que abusada é aquela que quer
mais do que lhe foi dado, que cobiça as coisas da patroa. A conversa ficou
mais complexa porque tivemos de responder que “não”, que o oposto também
era verdadeiro: uma empregada que quer “de menos” também é abusada.
Seguimos explicando que, se a patroa oferece uma roupa velha, furada e
fedida e empregada “tem a au-dá-cia” de não aceitar, ela é abusada.

Ele concluiu, então, que uma boa empregada seria, então, aquela que
assume “o seu lugar”: não pede muito, mas aceita de bom grado o que lhe é
dado. Colocando o pé para fora dessa faixa muito estreita de atuação, ela é
abusada. (...)

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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A negação de presentes indignos por parte das empregadas traz à
tona diversas camadas complexas de significados. A forma desajeitada como
as patroas reagem escancara a profunda patologia social de uma classe
média presa ao século XVII – provavelmente, em uma época em que ela se
imagina numa casa-grande, cheia de porcelana inglesa e de escravos à volta,
preferencialmente com uma negra para cozinhar. Ou melhor, ela se imagina
em uma novela da Rede Globo do século XXI, onde a mulher negra ainda é
explorada 24 horas por dia a serviço de suas patroas ricas.

Essas patroas esperam empregadas sem agência, sem protagonismo,
sem voz, sem vontade e sem opinião. (...). Elas esperam seres eternamente
gratos por receberem restos. Nessa lógica em que, já diria Marcel Mauss, dar
é poder, uma empregada que pede mais dinheiro para lavar a privada suja ou
exige seus direitos garantidos na Constituição, só pode ser abusada. (...)

REVISÃO DE PORTUGUÊS

Por tudo isso, eu penso que não aceitar qualquer presente é um marco
muito importante na passagem de uma relação servil para a profissional (...).
A negação revela a emergência de uma subjetividade repleta de vontades que
se impõem na esfera do trabalho. É da negação que surge uma nova era no
Brasil, pois ela quebra o círculo da dádiva e rompe com o poder do doador,
estabelecendo uma condição de igualdade baseada na troca de serviços – e
não de favores.

As transformações recentes da sociedade brasileira indicam um leve
rompimento (...) de uma relação tão pessoal quanto doentia entre patroas e
empregadas. Indica o fim do ser humano como posse de outro ser humano. E
isso, é claro, causa desespero, lamentação, recalque e conflitos.

Ainda tem muito a ser feito e conquistado. Muito mesmo. Espero que
chegue o dia em que eu não precise explicar o sentido da palavra "abusada".
Neste dia, perderse-á também alguma flexibilidade do modelo de empregadas
dentro de casa.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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Será preciso se acostumar a ouvir “não, obrigada” e aprender a curtir
genuinamente as fotos postadas daquela viagem. Neste dia, o serviço da
limpeza será mais custoso, mas não há saída: esse é o preço de nosso
desenvolvimento e de nossa liberdade enquanto nação.

Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/201cminha-empregada-emuito-abusada201d-
7617.html - Acessado em 14/05/2014 - Texto adaptado.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

1. “A dificuldade era dimensionar a extensão do conceito. Começamos pela
obviedade do significado da palavra „abuso‟, que remete a algo de
superlativo”. De acordo com o trecho, marque a alternativa que corresponde à
palavra superlativo.

A. ( ) Grande.
B. ( ) Extremo.
C. ( ) Hiperbólico.
D. ( ) Maior.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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2. “Espero que chegue o dia em que eu não precise explicar o sentido da
palavra “abusada‟. Neste dia, perder-se-á também alguma flexibilidade do
modelo de empregadas dentro de casa. Será preciso se acostumar a ouvir
„não, obrigada‟ e aprender a curtir genuinamente as fotos postadas daquela
viagem. Neste dia, o serviço da limpeza será mais custoso (...)”. De acordo
com o trecho, podemos afirmar que:

A. ( ) O serviço de limpeza será devidamente valorizado.
B. ( ) A tendência é que o serviço de limpeza seja menos custoso.
C. ( ) Haverá maior flexibilidade do modelo de atuação das empregadas.
D. ( ) As empregadas não mais serão chamadas de abusadas.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

3. Após a leitura do texto, marque a alternativa CORRETA.

A. ( ) A recusa dos presentes indignos pelas empregadas leva as patroas a
refletir.
B. ( ) As patroas esperam empregadas protagonistas.
C. ( ) A empregada abusada cobiça as coisas da patroa.
D. ( ) As patroas querem que as empregadas sejam gratas.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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4. “Esta coluna começou no churrasco de domingo, quando, na fila do
supermercado, uma mulher disse: „Minha empregada está muito abusada‟.
Sua interlocutora respondeu: “Nem me fale, a minha também‟. Ao longo do
almoço, eu e meus amigos tentávamos explicar o que significava a palavra
„abusada‟ para um estrangeiro”. Marque a alternativa que corresponde ao
recurso linguístico utilizado pela autora no trecho em destaque.

A. ( ) Discurso direto.
B. ( ) Discurso indireto livre.
C. ( ) Discurso direto composto.
D. ( ) Discurso indireto.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

5. “A negação revela a emergência de uma subjetividade repleta de vontades
que se impõem na esfera do trabalho”. De acordo com o trecho, é CORRETO
afirmar que:

A. ( ) A negação e a subjetividade devem sempre se impor às relações
trabalhistas.
B. ( ) A negação é prejudicial às relações trabalhistas.
C. ( ) A subjetividade é prejudicial às relações trabalhistas.
D. ( ) A subjetividade e a vontade são essenciais nas relações trabalhistas.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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6. Leia o trecho a seguir e marque a alternativa CORRETA: “Nessa lógica em
que, já diria Marcel Mauss, dar é poder (...)".

A. ( ) O poder está na negação da empregada em receber doações.
B. ( ) O poder está na dádiva da doação.
C. ( ) A doação gera um distanciamento do poder.
D. ( ) O poder está na gratidão em receber restos.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

7. Quanto ao emprego da vírgula, marque a alternativa CORRETA.

A. ( ) A maior riqueza do país, eram os poços de petróleo.
B. ( ) E quando lhe pediram a opinião, disse que o assunto, não era com ele.
C. ( ) O empregado faz o serviço, e o patrão ganha o reconhecimento.
D. ( ) Quando nervoso não fale, nem grite, apenas busque manter a calma.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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8. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da crase:

A. ( ) A palestra será proferida a homem ou à mulher?
B. ( ) Chegavam à casa quando chovia torrencialmente.
C. ( ) A prova foi escrita à lápis.
D. ( ) A mulher fica elegante com calçados à Luís XV.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

9. Quanto ao emprego dos verbos, marque a alternativa em que HÁ verbo
abundante.

A. ( ) A pipa ficou presa à rede elétrica.
B. ( ) Maria feriu-se ao sair apressada do trabalho.
C. ( ) O paciente debateu-se com o barulho da sirene.
D. ( ) Na festa a que fui, só havia meninas.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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10. Na frase "Prefiro o doce a salgado, da mesma forma que prefiro mais o
amanhecer ao entardecer”, é CORRETO dizer, quanto à regência verbal, que
o verbo PREFERIR é:

A. ( ) Somente intransitivo.
B. ( ) Transitivo direto e indireto.
C. ( ) Transitivo direto e intransitivo.
D. ( ) Somente transitivo.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

11. Marque a alternativa em que NÃO ocorre o infinitivo pessoal flexionado:

A. ( ) É preciso aprendermos a nos esquecer de nós mesmos.
B. ( ) Ficamos os dois a olhar o mar.
C. ( ) Ele caminhará para que ela o acompanhe.
D. ( ) Passaram no vestibular para o mesmo curso.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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12. Marque a alternativa em que há uma oração reduzida de particípio.

A. ( ) Pense bem, antes de responder.
B. ( ) Nada o impede de ir.
C. ( ) Quando chegar aqui, me ajude.
D. ( ) Este é o gabarito divulgado pelo professor.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

13. Quanto à Concordância Verbal, marque a alternativa CORRETA.

A. ( ) Ninguém ouviu a gritaria da menina, a não serem os vizinhos.
B. ( ) Quanto menas palavras você disser, menor a chance de errar.
C. ( ) Havia dois anos que eu me preparava para este concurso.
D. ( ) Haja visto os livros escolhidos hoje, adiaremos os testes.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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SEGURANÇA
O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança.

Havia as belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia
acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia
um portão principal com muitos guardas que controlavam tudo por um circuito
fechado de TV. Só entravam no condomínio os proprietários e visitantes
devidamente identificados e crachados.

Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os
muros e assaltavam as casas.

Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do
muro alto. Nos quatro lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no
portão de entrada. Agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá.
Os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão
sem se identificar para a guarda. Nem as babás. Nem os bebês.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

Mas os assaltos continuaram.
Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos

concordaram. O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de
alta tensão em cima do muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia
para o local um batalhão de guardas com ordem de atirar para matar.

Mas os assaltos continuaram.
Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os

ladrões ultrapassassem os altos muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas,
e os cachorros, e a segunda cerca, de arame farpado, erguida dentro do
perímetro, não conseguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram
engradadas.

Mas os assaltos continuaram.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo
possível. Dois assaltantes tinham entrado no condomínio no banco de trás do
carro de um proprietário, com um revólver apontado para a sua nuca.
Assaltaram a casa, depois saíram no carro roubado, com crachás roubados.
Além do controle das entradas, passou a ser feito um rigoroso controle de
saídas. Para sair, só com exame demorado do crachá e com autorização
expressa da guarda, que não queria conversa nem aceitava suborno.

Mas os assaltos continuaram.
Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de

mais posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma
chamada área de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema.
Ninguém pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas, só num local
predeterminado pela guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

E ninguém pode sair.
Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos.

Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela
calçada só conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez
avistar um ou outro condômino agarrado às grades de sua casa, olhando
melancolicamente para a rua.

Mas surgiu outro problema.
As tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que

tentam de qualquer maneira atingir a liberdade.
A guarda tem sido obrigada a agir com energia.

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola; RJ: Objetiva,2001.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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14. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que pode ser comprovada por
informações explícitas no texto “Segurança”.

A. ( ) Um dos pontos altos de venda do condomínio era a beleza das casas,
superada apenas pela perfeição dos playgrounds.
B. ( ) Apesar de toda segurança, os assaltos continuavam e só minimizaram
após a implantação de recursos tecnológicos eficazes.
C. ( ) Havia jardins e piscinas, mas o ponto forte era, justamente, a segurança
e os recursos utilizados para tornar o condomínio bem guardado.
D. ( ) Além do muro alto e das torres com guardas, decidiram eletrificar os
muros impedindo assim a entrada de assaltantes.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

15. Em relação à sequência dos fatos e ao processo de organização das
ideias, no texto, é CORRETO afirmar:

A. ( ) No sétimo parágrafo, as medidas de segurança evidenciam a apreensão
dos moradores do condomínio com a falta de liberdade causada pelas janelas
que foram engradadas.
B. ( ) A sequência narrativa é acrescida, gradativamente, de informações
relacionados à segurança de um local mencionado, no início do texto, como
muito seguro.
C. ( ) No décimo primeiro parágrafo, a preocupação com a segurança dos
moradores chega ao extremo, e todos, incluindo os visitantes, são impedidos
de entrar no condomínio.
D. ( ) Ao final do texto, um novo problema é apresentado: a guarda é obrigada
a agir com energia contra moradores e criminosos envolvidos em motins
constantes.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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16. Pode-se deduzir da leitura do texto “Segurança” que:

A. ( ) Inversamente ao esperado, a guarda responsável pela proteção dos
condôminos foi controlada e vencida pelos incansáveis assaltantes.
B. ( ) Extremamente eficaz, a equipe responsável pela segurança do
condomínio pôs fim aos assaltos, assim que os moradores passaram a
respeitar os limites e as regras impostas pela guarda.
C. ( ) Paralelamente aos assaltos que eram constantes, o sistema de
vigilância do condomínio foi aprimorado. A vida dos moradores tornou-se mais
segura e tranquila.
D. ( ) Ironicamente, houve uma inversão de valores, e os moradores tornaram-
se reféns da guarda e dos excessivos recursos utilizados para manutenção da
segurança no condomínio.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

17. Na oração: As janelas da guarita olham e vigiam todos que entram e
saem do condomínio. Observa-se que uma característica humana é atribuída
a um ser inanimado, personificando-o. A figura de linguagem presente, na
oração, é:

A. ( ) Prosopopeia.
B. ( ) Anáfora.
C. ( ) Antítese.
D. ( ) Comparação.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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18. Complete as frases com mau ou mal:

I - Os guardas responsáveis pela segurança do condomínio atuaram muito
________ na execução dos serviços.
II - Um __________ terrível abateu-se sobre o condomínio.
III - O __________ tempo acabou com a temporada de sol,
consequentemente, as piscinas do condomínio ficaram vazias.

Marque a sequência CORRETA:
A. ( ) Mau – mau – mal.
B. ( ) Mal – mal – mau.
C. ( ) Mal – mau – mal.
D. ( ) Mal – mal – mal.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

19. Indique, nos grupos de palavras destacadas, a alternativa INCORRETA
quanto à acentuação:

A. ( ) “Polícia liberta refém em ônibus.” (Jornal do Brasil online, 19 jun 2002)
B. ( ) “O que será que será?” (Chico Buarque)
C. ( ) A idéia do Grupo folclórico polonês é apresentar hoje.
D. ( ) A Serra do Cipó é o local onde há maior biodiversidade por quilômetro
quadrado do mundo.

REVISÃO DE PORTUGUÊS
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20. Faça a correspondência da primeira com a segunda coluna e identifique a
sequência cujo processo de formação de palavras foi devidamente observado:

(1) Banditismo ( ) Onomatopeia
(2) Desconhecer ( ) Aglutinação
(3) Coaxar ( ) Hibridismo
(4) Televisão ( ) Justaposição
(5) Guarda-costas ( ) Sufixação
(6) Hidrelétrico ( ) Prefixação

A. ( ) 1, 2, 3, 4, 5, 6.
B. ( ) 3, 6, 4, 5, 1, 2.
C. ( ) 3, 6, 5, 2, 1, 4.
D. ( ) 1, 3, 5, 4, 2, 6.

REVISÃO DE PORTUGUÊS

OBRIGADA
Prof. Janaina Arruda

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina Arruda
Janaina Arruda
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Direito Penal Militar
.

Prof. Antonio Pequeno

01- Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa correta

A) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência.

b) Considera-se praticado o crime no momento do resultado.

c) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, não se aplica retroativamente.

d) Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao
crime cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente
esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira.
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02- De acordo com o Código Penal militar, são penas principais, exceto:

A) Morte
b) Reclusão
c) Detenção
d) A perda de posto e patente

03 - Quanto ao concurso de agente de acordo com o Código Penal Militar é correto afirmar:

A) A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de somenos importância.
b) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se
o crime não chega, pelo menos, a ser preparado.
c) Se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, mesmo que não sejam
elementares do crime.
d) A punibilidade de qualquer dos concorrentes é dependente da dos outros
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04- Com relação aos crimes contra a Administração Militar e contra a Administração da Justiça
Militar, é correto afirmar que:

A) desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade só
tipificará o crime militar de desacato a superior se for praticado diante de outro militar.

B) o militar que pratica, indevidamente, ato de ofício, contra expressa disposição de lei, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal, comete o crime militar de prevaricação.

C) aquele que patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar,
valendo-se da qualidade de funcionário ou de militar só cometerá crime militar se o interesse for ilegítimo.

D) Deixar de responsabilizar superior que comete infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte
competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

05- É correto afirmar que

A) o crime militar de dormir em serviço exige o dolo do autor para a sua caracterização.

B) a ingestão de álcool pelo militar durante o serviço caracteriza o crime militar de embriaguez em serviço.

C) o simples concerto para deserção não é crime militar.

D) Abandonar, com ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço
que lhe cumpria, antes de terminá-lo
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06-Sobre o que constitui a conduta típica de crime militar de motim, assinale a alternativa correta.

A) reunirem-se dois militares, com armamento de propriedade militar, praticando violência à coisa pública
ou particular em lugar não sujeito à administração militar

B) reunirem-se militares desarmados agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a
cumpri-la

C) reunirem-se mais de dois militares ou assemelhados, com material bélico de propriedade militar,
praticando violência à pessoa em lugar sujeito à administração militar

D) deixar o militar de levar ao conhecimento do superior conspiração de cuja preparação teve notícia, ou,
estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedí-lo

07- Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa incorreta

A) Diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

b) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.

c) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se
produza, só responde pelos atos já praticados.

d) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois quartos, podendo o
juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.
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08-De acordo com o Código Penal militar, são penas acessórias, exceto:

A) Morte

b) a exclusão das forças armadas;

c) a indignidade para o oficialato;

d) A perda de posto e patente;

09-Não há crime quando o agente pratica o fato, exceto:

A)Quando o agente age com o ímpeto de praticar o crime

b) em estado de necessidade;

c) em legítima defesa;

d) em estrito cumprimento do dever legal;
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10-Com relação aos DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR , é
correto afirmar, exceto:

A) Reunirem-se militares ou assemelhados agindo contra a ordem recebida de superior, ou
negando-se a cumpri-la, configura o crime de motim.

B) Deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta de
cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios
ao seu alcance para impedi-lo:

C) Concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149:

D) Configura o crime de revolta a reunião de militares mesmo se estiverem desarmados

11- É correto afirmar que

A) Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de oito dias, configurará o crime de deserção.

B) Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de
que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve será
considerada uma infração administrativa e não crime.

C) o simples concerto para deserção não é crime militar.

D) Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo, ou devendo saber encontrar-se
entre os seus comandados será responsabilizado pelo crime de condescendência
criminosa.
.
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12- Sobre os crimes contra a Administração Militar, assinale a alternativa correta.

A) Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-
lhe a autoridade, o agente responderá pelo crime de desacato

B) Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, o
agente responderá pelo crime de desacato a superior

C) Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:

D) Desacatar assemelhado ou funcionário civil no exercício de função ou em razão dela,
em qualquer lugar:
.

13- Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa incorreta

A) Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito
seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo
evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente
inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo.

b) Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

c) O agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede culposamente os
limites da necessidade, responde pelo fato, se este é punível, a título de culpa.

d) O juiz não pode atenuar a pena ainda quando punível o fato por excesso doloso.
.
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14- Com relação aos DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA
MILITAR , são crimes previstos no capítulo da aliciação e do incitamento, exceto:

A) Da aliciação para motim ou revolta.
B) incitamento.
C) Apologia de fato criminoso ou do seu autor.
D) violência contra superior
.
.

OBRIGADO
Prof. Antonio Pequeno
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Legislação Extravagante

Prof. Alexandre 
Herculano

Lei 10.826/03
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Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter
sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de
2019)
I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de
arma de fogo ou artefato;

Lei 10.826/03

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a
arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo
induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;
III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração,
marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório,
munição ou explosivo a criança ou adolescente; e
VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer
forma, munição ou explosivo.
§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo
de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019)

Lei 10.826/03
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Comércio ilegal de arma de fogo

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar,
montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou
munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de
2019)
§ 1º Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de
prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em
residência. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem
autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial
disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal
preexistente.

Lei 10.826/03

Tráfico internacional de arma de fogo

Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título,
de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº
13.964, de 2019)

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou
munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente
policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal
preexistente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Lei 10.826/03
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Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

Lei nº 8.072/90 

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (Redação
dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou
equiparado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Lei nº 8.072/90 
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Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a Dignidade
Sexual de Criança e de Adolescente”

Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes
previstos nos arts. 240 , 241 , 241-A , 241-B , 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A ,
217-A , 218 , 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal) , obedecerá às seguintes regras: (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

I – será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que
estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público;
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

II – dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de
polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os
nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou
cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas; (Incluído pela Lei nº 13.441, de
2017)

Lei 8.069/90

III – não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventuais
renovações, desde que o total não exceda a 720 (setecentos e vinte) dias e seja
demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial. (Incluído pela Lei nº
13.441, de 2017)
§ 1 º A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da
operação de infiltração antes do término do prazo de que trata o inciso II do § 1 º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
§ 2 º Para efeitos do disposto no inciso I do § 1 º deste artigo, consideram-se: (Incluído pela
Lei nº 13.441, de 2017)
I – dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração,
endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão; (Incluído
pela Lei nº 13.441, de 2017)
II – dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário
registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou
código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

Lei 8.069/90
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§ 3 º A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser
obtida por outros meios. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
Art. 190-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao
juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. (Incluído pela Lei nº
13.441, de 2017)
Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao
juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o
objetivo de garantir o sigilo das investigações. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
Art. 190-C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da
internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 240 , 241 ,
241-A , 241-B , 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A , 217-A , 218 , 218-A e 218-B do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) . (Incluído pela Lei nº
13.441, de 2017)
Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da
investigação responderá pelos excessos praticados. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Lei 8.069/90

Art. 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados
próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações
necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)
Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta Seção será numerado e tombado
em livro específico. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Art. 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a
operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao
Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado. (Incluído pela Lei nº 13.441, de
2017)
Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos
em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial,
assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das
crianças e dos adolescentes envolvidos. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017)

Lei 8.069/90
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Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de
sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº
11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 1 o Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo
intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou
ainda quem com esses contracena. (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
§ 2 o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime: (Redação dada pela Lei nº
11.829, de 2008)
I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; (Redação dada pela Lei nº
11.829, de 2008)
II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou (Redação
dada pela Lei nº 11.829, de 2008)
III – prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo ou afim até o terceiro grau, ou por
adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título,
tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Lei 8.069/90

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por
qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo
ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1 o Nas mesmas penas incorre quem:
I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens
de que trata o caput deste artigo;
II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas
ou imagens de que trata o caput deste artigo. § 2 o As condutas tipificadas nos incisos I e II
do § 1 o deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço,
oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput
deste artigo.

Lei 8.069/90
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Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma
de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1 o A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material a
que se refere o caput deste artigo.
§ 2 o Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às
autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-
C desta Lei, quando a comunicação for feita por:
I – agente público no exercício de suas funções;
II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades
institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes
referidos neste parágrafo;
III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado
por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à
autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário.
§ 3 o As pessoas referidas no § 2 o deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito
referido.

Lei 8.069/90

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou
pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou
qualquer outra forma de representação visual: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza,
distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material
produzido na forma do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Lei 8.069/90
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Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação,
criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou
pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; (Incluído pela Lei nº 11.829, de
2008)

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se
exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

Lei 8.069/90

Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe
sofrimento físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira
pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Lei nº 9.455/97
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Lei nº 9.455/97

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos)
a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda,
oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação
de drogas;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-
prima para a preparação de drogas;

Lei nº 11.343/06  
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III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse,
administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.
IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico
destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando
presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: (Vide ADI
nº 4.274)
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos)
dias-multa.

Lei nº 11.343/06  

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu
relacionamento, para juntos a consumirem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700
(setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas
previstas no art. 28.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Lei nº 11.343/06  
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Lei nº 11.343/06  

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.

Lei nº 13.869/19
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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 em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.

Lei nº 13.869/19

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.

Lei nº 13.869/19
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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.

Lei nº 13.869/19

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.

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.

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.

Lei nº 13.869/19
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Lei nº 13.869/19

OBRIGADO
Prof. Alexandre Herculano
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Direitos Humanos

Prof. Fábio Ramos

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
1. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale
a opção correta.
A. Segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são
indistinguíveis; por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento
jurídico.
B. Os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo, que foi internalizado pelo
ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988.
C. No Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos e seu exercício pelos
cidadãos se esgota no direito de votar e de ser votado.
D. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988, é
fundamento dos direitos humanos.
E. Em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução
Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
FEPESE - 2019 - SAP-SC - Agente Penitenciário

2. A eficácia horizontal dos direitos humanos se caracteriza por ser aquela aplicável
nas relações entre:

A.particulares.
B.poderes públicos.
C.Estados soberanos.
D.organizações internacionais.
E.o poder público e os particulares.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
3. Segundo o disposto no artigo 5o, § 3o, da Constituição Federal, 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

(A) às emendas constitucionais.
(B) às leis complementares.
(C) às leis ordinárias.
(D) às leis delegadas.
(E) aos decretos legislativos.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
4. Com base na evolução dos direitos humanos em gerações, é CORRETO afirmar que
o direito à moradia é considerado direito de:

A.Primeira geração.
B.Segunda geração.
C.Terceira geração.
D.Quarta geração.
E.Quinta geração.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS

COPS – AGENTE PENITENCIÁRIO

5. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi proclamada em
que data e por qual Organismo Internacional:

a) Em 01/12/1948, pela Organização Tratado do Atlântico Norte/OTAN.
b) Em 15/12/1946, pelo Grupo dos Sete Países mais Industrializados do
Mundo mais a Rússia-G8.
c) Em 20/12/1946, pelo Banco Mundial.

e) Em 01/12/1946, pela Organização dos Estados Americanos/OEA.
d) Em 10/12/1948, pela Organização das Nações Unidas/ONU.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
ACADEMIA DE POLÍCIA DE SP- DELEGADO DE POLÍCIA

6. Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) é
correto afirmar que se trata de um(a)

a) acordo internacional.

b) tratado internacional.

c) pacto internacional.

d) resolução da Assembléia Geral da ONU.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
7. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 surge no pós-guerra como reação

aos horrores vivenciados pelo mundo com as experiências nazi-fascistas. Dentre as seguintes
alternativas, assinale a que NÃO representa uma garantia prevista nesse importante
instrumento.

A.Direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.
B.Direito à prestação jurisdicional efetiva para defesa contra atos que violem direitos
fundamentais.
C.Direito de acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos em duplo grau de jurisdição
no caso de ações propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal.
D.Direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
E.Direito de contrair matrimônio e fundar uma família.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
IBGP - 2019 - Prefeitura de Jacutinga - MG - Guarda Municipal

8. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos ("Pacto de San José da Costa
Rica"), é CORRETO afirmar que:

A. Em alguns casos é permitida a pena de morte ser aplicada a delitos políticos e a delitos
comuns, desde que conexos com delitos políticos.
B. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.
C. As torturas e as penas cruéis, podem ser liberadas por autoridades judiciárias.
D. Os processados não precisam ficar separados dos condenados, mas devem ser submetidos
a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
9. Segundo o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos − Pacto de San Jose da

Costa Rica (OEA, 1969),
A.toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de
perseguição por delitos comuns e de acordo com a legislação de cada Estado e com os convênios
internacionais.
B.é permitido se restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
C.toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei
deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for
necessário.
D.ninguém deve ser detido por dívidas, inclusive em relação aos mandados de autoridade
judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.
E.as penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a retribuição ao mal
causado pelos condenados.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
IBADE - 2020 - Prefeitura de Cariacica - ES - Guarda Municipal I

10. Sobre “Garantias Judiciais”, a Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto de San
José da Costa Rica”), prevê que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa
tem direito, em plena igualdade, de:

A.ser torturada.
B.ficar por pelo menos 5 (cinco) dias incomunicável.
C.confessar o crime, mesmo que seja coagida a fazê-lo.
D.não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada.
E.não ser assistido por um defensor, ainda que deseje o auxílio de um.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
11. De acordo com a Convenção Americana dos Direitos Humanos,

A.é possível a expulsão coletiva de estrangeiros.
B.a proteção legal do direito à vida inicia-se, em geral, a partir do momento do nascimento.
C.é reconhecida a existência de deveres da pessoa para com a família, a comunidade e a
humanidade.
D.nos países onde a pena de morte tenha sido abolida, essa forma de punição só poderá ser
restabelecida para os crimes mais graves.
E.é inadmissível a limitação dos direitos estabelecidos na convenção.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
12. 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.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
INSTITUTO AOCP - 2021 - PC-PA - Delegado de Polícia Civil

13. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 surge no pós-guerra como reação aos
horrores vivenciados pelo mundo com as experiências nazi-fascistas. Dentre as seguintes
alternativas, assinale a que NÃO representa uma garantia prevista nesse importante
instrumento.

A.Direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.
B.Direito à prestação jurisdicional efetiva para defesa contra atos que violem direitos
fundamentais.
C.Direito de acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos em duplo grau de jurisdição no
caso de ações propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal.
D.Direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
E.Direito de contrair matrimônio e fundar uma família.
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REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
14. Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração

Universal dos Direitos Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. Com relação à
Declaração, analise os artigos abaixo e, diante de cada um, escreva V, se for para verdadeiro, e
F, se for falso:

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão
e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra
condição.
( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão
proibidos em todas as suas formas.

REVISÃO DE DIREITOS HUMANOS
Assinale a alternativa com a sequência correta:

A.V – F – V – F.
B.V – V – V – V.
C.F – V – F – V.
D.V – V – V – F.
E.F – F – F – V.
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OBRIGADO

@proffabioramos

PROF. FÁBIO RAMOS

Direito Penal
Profa. Priscila Silveira
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Lei Penal no Tempo

Art. 2º, CP: “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 favorece o agente,
aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória
transitada em julgado”.

Tempo e lugar do crime

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento
da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento
do resultado.

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.
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Conceito Analítico de crime
Cr

im
e

Fato típico

Antijurídico
(Ilícito)

Culpável
(Culpabilidade)

Fato Típico - Elementos

Conduta Nexo 
Causal Resultado Tipicidade

AÇÃO/OMISSÃO NATURALÍSTICO MATERIAL
VOLUNTÁRIA E FORMAL
CONSCIENTE
DOLOSA OU
CULPOSA
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Teoria dos equivalentes dos antecedentes causais

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a
quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado
não teria ocorrido.

Teoria da caussalidade adequada

Superveniência de causa independente

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação
quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a
quem os praticou.

Fato típico – Nexo de causalidade

Erro de tipo

Erro de Tipo
Art. 20 CP

Essencial 

Escusável / 
invencível

Inescusável / 
vencível

Acidental Espécies
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Exclusão de ilicitude

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de
direito.

Excesso punível

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo,
responderá pelo excesso doloso ou culposo.

Ilicitude

Ilicitude

ESTADO DE NECESSIDADE(art. 24) LEGÍTIMA DEFESA (art. 25)

Conflito entre vários bens jurídicos Ameaça/ataque a um bem jurídico

Perigo decorrente de fato humano, 
animal ou natural

Agressão injusta

O perigo é atual O perigo / agressão é atual ou 
iminente

Sem destinatário certo Tem destinatário certo

Os interesses em conflito são 
legítimos

Os interesses do agressor são 
ilegítimos
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Culpabilidade

Elementos

Imputabilidade*

Exigibilidade 
de conduta 

diversa

Potencial 
consciência 
da ilicitude

Causas de inimputabilidade

Menoridade

Art. 228 da CF; 
Art. 27 do CP; 

Art. 104 do 
ECA

Critério 
biológico 

Doença mental, 
desenvolvimento 

mental incompleto 
ou retardado

Art. 26 do CP

Critério 
biopsicológico

Embriaguez 
acidental e 
completa

Art. 28, §1º do 
CP

*actio libera in causa
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Crime Consumado e Tentado 

Cogitação Preparação Execução Consumação Exaurimento

Impuníveis* Puníveis

Fase Interna Fase Externa

Não há punição pela tentativa nas 
seguintes infrações penais:

Culposos

Contravenções
penais

Habituais

Omissivos puros

Unissubsistente

Preterdolosos
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Art. 15, CP: “O agente que, voluntariamente, desiste
de prosseguir na execução ou impede que o resultado
se produza, só responde pelos atos já praticados”.

Desistência voluntária e
arrependimento eficaz

Arrependimento posterior

Requisitos

Crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Reparação do dano ou restituição da coisa.

Até o recebimento da denúncia ou queixa.
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Concurso de Pessoas

Concurso de 
Pessoas / 

Codelinquência

Autoria

Participação

Coautoria

Pluralidade 
de agentes 
(culpáveis) 

e de 
condutas

Relevância 
causal das 
condutas

Liame 
subjetivo 
entre os 
agentes

Identidade 
de infração 

penal 

Concurso de pessoas 

Requisitos: 
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 Punição: Teoria monista (art. 29 CP- REGRA)/Exceção: Teoria
Pluralista.

 Participação de menor importância (art. 29, §1º CP) e Crime menos
grave (art. 29, §2º CP).

 Circunstâncias e Condições de caráter pessoal – (30 CP) SALVO SE
ELEMENTARES PARA O CRIME.

Concurso de Pessoas

Espécies – Art. 32, CP

Sa
nç

ão
 p

en
al

Penas

Privativas de 
liberdade

Reclusão

Detenção

Prisão simples

Restritivas de direito Art. 43, CP

Multa

Medidas de 
segurança

Detentiva

Restritiva
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Privativas de liberdade (Art. 33, CP)

ESPÉCIES REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO DE PENA

Reclusão Admite regime inicial fechado

Detenção Não admite regime inicial 
fechado

Prisão simples Não admite regime fechado

Regimes de Cumprimento

1. Fechado:

2. Semiaberto:

3. Aberto

SÚMULA VINCULANTE 56: A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-
se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
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Aplicação da Pena

Sistema Trifásico

1ª FASE 
Fixar a pena-base
atentando-se para
as circunstâncias
judiciais (art. 59 do
CP).

2ª FASE
Fixar a pena intermediária,
considerando as agravantes
(arts. 61 e 62 do CP) e
atenuantes (arts. 65 e 66 do
CP).

3ª FASE
Fixar a pena
definitiva, aplicando
as causas de aumento
e diminuição de pena

STJ, Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações 
penais em curso para agravar a pena-base.

Art. 107 do CP:

I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação
privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII e VIII – revogados;

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Extinção da punibilidade



13 /0 8 /2 021

60

OBRIGADA!
Professora Priscila Silveira

@profpriscilasilveira

ESTATÍSTICA
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CLASSIFICAÇÃO DE VARIÁVEIS

variável

Qualitativa

nominal

ordinal

Quantitativa

discreta

contínua

CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2015/CFSd 

Periodicamente os alunos de uma determinada instituição de ensino são pesados e medidos para 
verificar se estão em conformidade com as tabelas de peso e altura esperados. Essas duas 
variáveis são:

A. Ambas contínuas.

B. Qualitativas.

C. Ambas discretas.

D. Contínua e discreta, respectivamente.
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O gerente de uma empresa, com um total de 150 funcionários, realizou um experimento com o 
objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram 
selecionados, aleatoriamente, 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água 
consumida por cada um, no período de 30 dias. Sabe-se, também, que cada funcionário teve a 
mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nestas informações, relacione a 
segunda coluna de acordo com a primeira:

(1) Quantidade total de funcionários da empresa.           ( ) Variável contínua.

(2) Consumo de litros de água por funcionário.               ( ) Amostra.

(3) 50 funcionários selecionados aleatoriamente.            ( ) Amostragem. aleatória simples.

(4) Técnica utilizada para seleção da amostra.                ( ) População.

CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2018/CFSd 

O gerente de uma empresa, com um total de 150 funcionários, realizou um experimento com o 
objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram 
selecionados, aleatoriamente, 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água 
consumida por cada um, no período de 30 dias. Sabe-se, também, que cada funcionário teve a 
mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nestas informações, relacione a 
segunda coluna de acordo com a primeira:

(1) Quantidade total de funcionários da empresa.           ( ) Variável contínua.

(2) Consumo de litros de água por funcionário.               ( ) Amostra.

(3) 50 funcionários selecionados aleatoriamente.            ( ) Amostragem. aleatória simples.

(4) Técnica utilizada para seleção da amostra.                ( ) População.

CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2018 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo:

A. 4, 2, 3, 1.  B. 2, 1, 4, 3.  C. 3, 2, 1, 4.  D. 2, 3, 4, 1
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CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2017

Observe as variações dos registros das ocorrências de roubo, mês a mês, ao longo do período 
descrito no gráfico acima e marque a alternativa CORRETA:

Em todos os meses, a incidência maior é de roubo a transeuntes.

B. Somente no mês de novembro houve a redução do número total de roubos.

C. A incidência de roubos a transeuntes reduziu 4% no mês de outubro.

D. Em todo o período considerado, o número de roubos a transeunte foi 54% maior que o número 
de roubos a automóveis.

CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2017 
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CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2018 

Sabe-se que f é a frequência absoluta, fac é a frequência absoluta acumulada, fr% é a
frequência relativa (percentual) e frac% é a frequência relativa (percentual) acumulada.

Considerando as informações da tabela, é CORRETO afirmar que os valores de A, B, C, D, são
respectivamente:

CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2018 

A. 41; 89; 30,50; 90,50.
B. 48; 89; 30,50; 25,00.
C. 41; 61; 25,00; 90,50.
D. 48; 79; 44,50; 90,50.
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CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2017 

Em um concurso para Soldados da PMMG, os alunos fizeram provas de matemática, português,
geografia e história. Os respectivos pesos das disciplinas eram: 10, 10, 08 e 08. Considerando
que no concurso cada disciplina tinha 10 questões e um aluno obteve o seguinte número de
acertos: 09 em matemática; 05 em português; 10 em geografia e 08 em história. Marque a
alternativa CORRETA que apresenta a nota do aluno:
A. 7,55
B. 7,44
C. 7,72
D. 7,89

CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2017 

Considerando as informações da tabela, é CORRETO afirmar que a mediana, a média e a moda,
em horas, são respectivamente:
A. 12,5; 12,5; 20.
B. 15; 12,48; 13.
C. 12,5; 13,48; 12.
D. 14; 13,48; 15.

Nº DE HORAS Nº DE USUÁRIOS
8 10
9 7
11 12
14 14
15 20
20 12

SOMA 75
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CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2017 

Nº DE HORAS Nº DE USUÁRIOS
8 10
9 7
11 12
14 14
15 20
20 12

SOMA 75

CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2017 

Os resultados (seis réplicas) obtidos a partir de uma determinação da concentração de um 
analito em uma amostra são mostrados na Tabela abaixo.

Com base nesses dados e nas fórmulas a seguir, marque a alternativa CORRETA:
Respectivamente, os valores da média aritmética e do coeficiente de variação dessa série de 
dados são:
A. 27 e 13,3%
B. 30 e 6,7%
C. 28 e 20%
D. 31 e 26,7%

Réplica 
(N)

1 2 3 4 5 6

Resultado 27 30 31 30 29 33
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CRS (PM MG) - Soldado (PM MG)/2017 

Réplica (N) 1 2 3 4 5 6
Resultado 27 30 31 30 29 33

OBRIGADO
Prof. JHONI ZINI
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JHONI

Direito Constitucional

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth
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Constituição da República Federativa do Brasil:
Título I: Dos Princípios Fundamentais;
Título II: Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Capítulo I: Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos; Capítulo III: da Nacionalidade; Capítulo IV:
dos Direitos Políticos;
Título III: Da Organização do Estado
Capítulo VII: Da Administração Pública:
Seção I: Disposições Gerais; Seção III: Dos Militares dos Estados, Do Distrito
Federal e dos Territórios; Título IV: Da Organização dos Poderes:
Capítulo III: Do Poder Judiciário: Seção VII: Dos Tribunais e Juízes Militares;
Seção VIII: Dos Tribunais e Juízes dos Estados; Título V: Da Defesa do
Estado e Das Instituições Democráticas: Capítulo II: Das Forças Armadas;
Capítulo III: Da Segurança Pública.

EDITAL

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Fundamentos
(CF, art 1º)

SO CI DI VA PLU

Objetivos Fundamentais
(CF, art. 3º)

CON GA ERR PRO

Relações
Internacionais (CF, art.4º)

CONDE PRESO NÃO REINA COOPERA IGUAL

I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa
humana;
IV - os valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder 
emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta 
Constituição.

I - construir uma sociedade livre,
justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento
nacional;
III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e
regionais;
IV – promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de
discriminação.

I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos; IV - não-
intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa
do Brasil buscará a integração econômica,
política, social e cultural dos povos da
América Latina, visando à formação de
uma comunidade latino-americana de
nações.
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Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque "V"
para a(s) assertiva(s) verdadeira(s) e "F" para a(s) falsa(s) e, ao final, responda o que
se pede.

( ) O cargo de Ministro da Fazenda é privativo de brasileiro nato.

( ) O referendo é uma das formas de exercer a soberania popular.

( ) A idade mínima de vinte e cincos anos é uma das condições de elegibilidade para
o Governador e Vice-Governador de Estado.

( ) A autoridade competente poderá usar de propriedade particular, no caso de perigo
público, desde que seja assegurada ao proprietário indenização anterior ao uso
independente da ocorrência de dano.

( ) A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ocorrer mediante justa e
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição.

1. (PM-MG/2018) 

Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de
cima para baixo:

A) F, F, V, V, F.

B) V, V, F, F, V.

C) F, V, F, F, V.

D) V, F, V, V, F.

1. (PM-MG/2018) 
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CARGOS PRIVATIVOS DE 

BRASILEIROS NATOS

M

Ministros 
STF

P3

Presidente 
da República 

e Vice

Presidente 
da Câmara

Presidente 
do Senado

C 

Carreiras 
Diplomáticas

O

Oficiais das 
Forças 

Armadas

M

ministro de 
estado da 

Defesa

IDADE MÍNIMA PARA CARGOS ELETIVOS
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De acordo com as ações constitucionais previstas na Constituição Federal de 1988,
marque “V” para a(s) assertiva(s) verdadeira(s) e “F” para a(s) falsa(s) e, ao final,
responda o que se pede.

( ) O Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, quando em defesa dos
interesses de seus membros ou associados.

( ) O habeas corpus é o instrumento utilizado para coibir a ilegalidade ou abuso de
poder quando alguém sofra ou é ameaçado na sua liberdade de expressão.

( ) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
amparado por habeas datas.

( ) Quando as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania
tornam-se inviáveis por falta de norma reguladora, o “remédio constitucional”
adequado é o mandado de injunção.

( ) A ação popular é o instrumento constitucional previsto para anular ato lesivo ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

(PM-MG/2019) 

Marque a opção que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de
cima para baixo.

A) V, F, F, V, V.

B) F, F, V, F, V.

C) V, V, F, V, F.

D) F, V, V, F, F.

(PM-MG/2019) 
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Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além
do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do
art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do
art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos
governadores.

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o
disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019)

MILITARES DOS ESTADOS

REGRAS APLICÁVEIS
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REGRAS APLICÁVEIS

REGRAS APLICÁVEIS
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A Constituição Federal prevê, acerca dos militares dos Estados, que

A) caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

B) aos pensionistas dos militares dos Estados aplica-se o que for fixado em lei
federal.

C) as patentes dos Oficiais são conferidas pelos respectivos Governadores.

D) o militar, para ser elegível, deverá afastar-se da atividade, se contar com mais de
dez anos de serviço.

E) o militar pode estar filiado a partidos políticos enquanto em serviço ativo.

3. (VUNESP/2017 - PMSP) 

PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA MILITAR
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STM - COMPOSIÇÃO

JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL -
COMPETÊNCIAS

CRIMES 
MILITARES

CONTRA 
MILITARES

JUSTIÇA 
MILITAR

CONSELHO DE 
JUSTIÇA

CONTRA CIVIS JUSTIÇA 
MILITAR

JUIZ DE 
DIREITO

AÇÕES CONTRA 
ATOS 

DISCIPLINARES

JUSTIÇA 
MILITAR

JUIZ DE 
DIREITO

SALVO: DOLOSO 
CONTRA A VIDA = 

JÚRI

NÃO JULGA CIVIS!
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O Supremo Tribunal Militar é composto por:

A) quinze ministros, sendo dez militares e cinco civis, indicados pelo Presidente da
República e aprovados por maioria simples pelo Senado Federal.

B) dez ministros, sendo cinco militares e cinco civis, indicados por oficiais-generais e
aprovados por quórum mínimo de três quintos do Senado Federal.

C) doze ministros, sendo sete militares e cinco civis, indicados pelo Conselho de
Defesa Nacional e aprovados pelo Presidente da República.

D) oito ministros, sendo cinco militares e três civis, indicados por oficiais-generais e
aprovados pelo Presidente da República.

E) catorze ministros, todos militares, indicados pelos Conselho de Defesa Nacional e
aprovados pelos oficiais-generais.

4. (FUNCAB/2014 – PMRO) 

No que se refere às diretrizes constitucionais aplicáveis à Justiça Militar Estadual
assinale a alternativa correta:

A) a Justiça Militar estadual é constituída, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça
Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a dez mil integrantes

B) faculta-se à lei estadual criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça
Militar estadual

C) compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos
crimes comuns definidos em lei

D) compete aos juízes auditores da Justiça Militar processar e julgar, em colegiado,
os crimes militares cometidos contra civis

5. (IBFC/2018 – PMPB) 
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OBRIGADA!

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth
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