


 

Faça parte do nosso canal do Telegram da Área Policial  
Inscreva-se aqui! 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal 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 PC-DF: PARTE I - Agente e Escrivão. Serão MAIS DE 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 PC-DF: PARTE I - 

Agente e Escrivão seguirá a seguinte programação: 

Horário Disciplina (Comuns e Cargo de Agente) Responsável 
08:00 – 09:00 Lei 8.112 e Lei 8429 Thállius Moraes 
09:00 – 10:00 Legislação Específica Marcos Girão 
10:00 – 11:00 Direito Penal Priscila Silveira 
11:00 – 12:00 Português Janaína Arruda 
12:00 – 12:30 Inglês Andrea Belo 
12:30 – 13:00 Direitos Humanos Ricardo Torques 
13:00 – 14:00 Matemática e Raciocínio Lógico Brunno Lima 
14:00 – 14:30 RIDE Leandro Signori 
14:30 – 15:30 Direito Processual Penal Priscila Silveira 
15:30 – 16:00 Lei Orgânica do DF Rodrigo Francelino 
16:00 – 17:00 Informática Renato da Costa 
17:00 – 18:00 Direito Constitucional Adriane Fauth 
18:00 – 19:00 Redação Rodolfo Gracioli 
19:00 – 20:00 Estatística Carlos Henrique 
20:00 – 21:00 Contabilidade Silvio Sande 
21:00 – 22:00 Direito Administrativo Thállius Moraes 

 

 

 

https://t.me/joinchat/z_SytnzBVvliYTQx
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Lei 8.112/90 e Lei 8.429/92

Prof. Thállius Moraes
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PROVIMENTO
 NOMEAÇÃO

 PROMOÇÃO

 READAPTAÇÃO

 REINTEGRAÇÃO

 REVERSÃO

 APROVEITAMENTO

 RECONDUÇÃO

PROVIMENTO
 NOMEAÇÃO
 PROMOÇÃO
 READAPTAÇÃO
 REINTEGRAÇÃO
 REVERSÃO
 APROVEITAMENTO 
 RECONDUÇÃO   

VACÂNCIA
 EXONERAÇÃO
 FALECIMENTO
 DEMISSÃO
 PROMOÇÃO
 APOSENTADORIA
 READAPTAÇÃO
 POC INACUMULÁVEL
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HIPÓTESES DE ADVERTÊNCIA
Não observar os deveres do servidor (art. 116 da lei 8.112/90);
 ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
 retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto

da repartição;
 recusar fé a documentos públicos;
opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de

serviço;
promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
 cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho

de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
 coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou

sindical, ou a partido político;
manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro

ou parente até o segundo grau civil;
 recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

HIPÓTESES DE SUSPENSÃO

reincidência das faltas punidas com advertência;
violação das demais proibições que não tipifiquem infração

sujeita a penalidade de demissão.
cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que

ocupa (exceto em situações de emergência e transitórias);
exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o

exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;
recusa injustificada a realizar inspeção médica.
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HIPÓTESES DE DEMISSÃO
 crime contra a administração pública;
 abandono de cargo (ausência intencional por +30 dias consecutivos);
 inassiduidade habitual (falta injustificada ao serviço por 60 dias, interpoladamente, no

período de 12 meses);
 improbidade administrativa;
 incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
 insubordinação grave em serviço;
ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria

ou de outrem;
 aplicação irregular de dinheiros públicos;
 revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
 lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
 corrupção;
 acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

 transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117:
 valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da

dignidade da função pública;
participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não

personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário;

 atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se
tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de
cônjuge ou companheiro;

 receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de
suas atribuições;

 aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
praticar usura sob qualquer de suas formas;
proceder de forma desidiosa;
utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades

particulares.
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ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 
(ART.9º)

PREJUÍZO AO ERÁRIO (ART. 
10)

ATENTAR CONTRA PRINCÍPIOS 
(ART. 11)

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
TRIBUTÁRIO INDEVIDO 

(ART.10-A)

SUSPENSÃO DOS DIREITOS 
POLÍTICOS MULTA PROIBIÇÃO DE CONTRATAR
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1) Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício
no prazo legal será exonerado.

2) A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no
cargo anteriormente ocupado, e ocorre quando é invalidada a
demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa.
Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as
vantagens que deixou de perceber durante o período
demissório.
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3) Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o
servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas
limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo
adequado.

4) A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de
quinze dias, contados da publicação do ato de provimento.
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5) O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente
público, findando-se com o término do prazo de três anos.

6) A investidura em cargo público ocorre com a nomeação
devidamente publicada em diário oficial.
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7) A investidura em cargo público ocorre no ato da posse do
indivíduo.

8) Se uma pessoa que foi nomeada para determinado cargo
tomar posse desse cargo, mas não entrar em exercício dentro
do prazo legal, ela deverá ser exonerada de ofício.
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9) Nos concursos para provimento de vagas no serviço público,
no mínimo, 25% das vagas oferecidas são reservadas às pessoas
portadoras de deficiência.

10) Servidor é toda pessoa legalmente investida em cargo
público.
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11) O regime estatutário, como o instituído pela Lei n.º
8.112/1990, abrange somente os servidores titulares de cargos
efetivos.

12) Somente nos casos de provimento de cargo por nomeação
haverá posse.
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13) Será exonerado de ofício o servidor que, tendo tomado
posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido em lei.

14) A reversão e o aproveitamento são formas de provimento
de cargo público.
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15) Servidor que se encontre em estágio probatório não poderá
exercer cargo em comissão no órgão em que esteja lotado.

16) O servidor público adquire estabilidade no cargo após dois
anos de efetivo exercício, de modo que, após decorrido esse
prazo, somente poderá ser demitido em virtude de decisão
judicial transitada em julgado
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17) Se um servidor público for aposentado por invalidez, mas o
motivo dessa invalidez deixar de existir, tal servidor deverá
retornar à ativa. Tal retorno tipificará o que a legislação
denomina recondução.

18) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação
do servidor, após aprovação em concurso público.
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19) Os ocupantes de cargo público ou de emprego público têm
vínculo estatutário e institucional regido por estatuto funcional
próprio, que, no caso da União, é a Lei n.º 8.112/1990.

20) Servidor público federal que esteja cumprindo o período de
estágio probatório pode obter licença para exercer mandato
classista em um sindicato.
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21) Segundo a Lei n.º 8.112/1990, são consideradas formas de
provimento e de vacância de cargo público a promoção e a
readaptação.

22) Anulado o ato de demissão, o servidor estável será
reintegrado ao cargo por ele ocupado anteriormente, exceto se
o cargo estiver ocupado, hipótese em que ficará em
disponibilidade até aproveitamento posterior em cargo de
atribuições e vencimentos compatíveis.
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23) O servidor público federal investido em mandato eletivo
municipal somente será afastado do cargo se não houver
compatibilidade de horário, sendo-lhe facultado, em caso de
afastamento, optar pela sua remuneração.

24) Para a investidura em cargo público, exige-se, entre outros
requisitos, a nacionalidade brasileira originária ou nata.
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25) (CESPE) Preveem-se dois tipos de atos de improbidade
administrativa: os próprios, realizados pelo próprio agente
público contra a administração; e os impróprios, oriundos da
participação de terceiros que concorram com o agente público,
materialmente ou por indução, e que também obtenham
benesses dessa improbidade.

26) (CESPE) São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao
erário relativas à prática de atos dolosos ou culposos tipificados
como improbidade administrativa.
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27) (CESPE) O agente público que contribuir para a aquisição,
pela administração pública, de bem por preço superior ao de
mercado responderá por ato de improbidade administrativa,
ainda que aja culposamente.

28) (CESPE) Servidor público que receber quantia em dinheiro
para deixar de tomar providência a que seria obrigado em razão
do cargo que ocupa estará sujeito, entre outras sanções, à
suspensão dos seus direitos políticos por um período de oito
anos a dez anos.
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29) (CESPE) Pessoa que, investida em função pública, não
receba remuneração estará isenta de responder por ato de
improbidade administrativa.

30) (CESPE) As penalidades aplicadas ao servidor ou a terceiro
que causar lesão ao patrimônio público são de natureza
pessoal, extinguindo-se com a sua morte.
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31) (CESPE) Somente são sujeitos ativos do ato de improbidade
administrativa os agentes públicos, assim entendidos os que
exercem, por eleição, nomeação, designação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função na administração direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos
municípios.

32) (CESPE) As sanções previstas na Lei de Improbidade
Administrativa possuem natureza eminentemente penal.
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33) (CESPE) A lei de improbidade administrativa é aplicável, no
que couber, ao particular que concorrer para a prática de ato
ímprobo ou que dele se beneficie.

34) (CESPE) É imprescindível a ocorrência de dolo para a
tipificação, como ato de improbidade administrativa, da
conduta de agente público que cause prejuízo ao erário.
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35) (CESPE) Ao negar publicidade a ato oficial, o servidor
público comete ato de improbidade administrativa, o que
atenta contra os princípios da administração pública. Para
tanto, torna-se irrelevante considerar se houve ação de caráter
doloso ou culposo.

36) (CESPE) Considerando a interpretação conferida pelo
Supremo Tribunal Federal ao conceito de agentes públicos,
todos os agentes políticos estão sujeitos às disposições da Lei
de Improbidade Administrativa.
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37) (CESPE) A prática de ato de improbidade por particular
prescinde da participação de agente público para sua
configuração.

38) (CESPE) Qualquer cidadão brasileiro é parte legítima para
ingressar com ação judicial voltada à condenação de autoridade
pública pela prática de ato de improbidade administrativa



19 /0 8 /2 0 2 1

25

39) (CESPE) O servidor que estiver sendo processado
judicialmente pela prática de ato de improbidade somente
perderá a função pública após o trânsito em julgado da
sentença condenatória.

40) (CESPE) O agente público que se recusar a fornecer, dentro
do prazo determinado, a declaração de bens será punido com a
pena de demissão.
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OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes

AULÃO DE VÉSPERA PC DF
(LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA)

Prof. Marcos Girão



19 /0 8 /2 0 2 1

27

DECRETO DF Nº 30.490/2009

Art. 1°

A Polícia Civil do Distrito Federal, instituição permanente da administração
direta, essencial à função jurisdicional e vinculada ao Gabinete do
Governador do Distrito Federal, é dirigida por DELEGADO DE POLÍCIA DE
CARREIRA e tem relativa autonomia administrativa e financeira.

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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Art. 2 °

A Polícia Civil do Distrito Federal tem como MISSÃO INSTITUCIONAL
promover, integrada às instituições congêneres, a segurança pública, visando
à preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas, por meio da
apuração de delitos, da elaboração de procedimentos formais destinados à
ação penal e da adoção de ações técnico-policiais, com a preservação dos
direitos e garantia individuais.

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

hierarquia
disciplina
unidade

indivisibilidade
autonomia funcional

legalidade
moralidade

impessoalidade
participação comunitária

unidade de doutrina e de procedimentos

Art. 3 °

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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Art. 4 °

São FUNÇÕES ESSENCIAIS da Polícia Civil do Distrito Federal:

I - Ressalvada a competência da União, executar as funções de polícia judiciária
do Distrito Federal e a apuração de infrações penais, exceto as militares e
eleitorais;

II - Organizar, executar e manter serviços de controle e fiscalização de armas,
munições e explosivos, na forma da legislação pertinente;

III - Zelar pela ordem e segurança pública, promovendo e participando de
medidas de proteção à sociedade;

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

IV - Promover o intercâmbio policial com organizações congêneres;

V - Colaborar na execução de serviços policiais relacionados com a prevenção e a
repressão da criminalidade interestadual;

VI - Executar as atividades de perícia criminal, médico-legal e papiloscópica;

VII - Realizar as identificações civis e criminais;

VIII - Cooperar com as autoridades administrativas e judiciárias no tocante à
aplicação de medidas legais e regulamentares;

IX - Cooperar com os demais órgãos de segurança pública.

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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Estrutura 
Orgânica

DIREÇÃO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

CORREGEDORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIRCUNSCRICIONAL

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES ESPECIAIS

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA

ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL

CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF 
(Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

DIREÇÃO-GERAL DA 
PC DF

ASSESSORIA DA DIREÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

SECRETARIA EXECUTIVA DA DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL

ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA POLÍCIA CIVIL

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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Corregedoria Geral de 
Polícia Civil

OUVIDORIA

COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA

DIVISÃO DE INVESTIGAÇÃO

DIVISÃO DE CORREIÇÃO

DIVISÃO DE REGISTROS CRIMINAIS E CONTROLE DE PROCEDIMENTOS

DIVISÃO DE TRAMITAÇÃO DE AUTOS

DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação 
Específica)
Prof. Marcos Girão

Departamento de 
Administração Geral

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

DIVISÃO DE TRANSPORTES

DIVISÃO DE INFORMÁTICA

DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS

DIVISÃO DE APOIO E SERVIÇOS GERAIS

DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

POLICLÍNICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

Departamento de Polícia 
Especializada

Coordenação de Repressão às Drogas

Coordenação de Investigação de Crimes Contra a Vida

Divisão de Controle e Custódia de Presos

Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual

Divisão de Cadastro de Roubos e Furtos de Veículos

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

Departamento de Polícia 
Especializada

Delegacias da Criança e do Adolescente I e II

Delegacia ESPECIAL de Proteção à Criança e ao 
Adolescente

Delegacia ESPECIAL de Atendimento à Mulher

Delegacia ESPECIAL do Meio Ambiente

Delegacia de Falsificações e Defraudações
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Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

Departamento de 
Polícia Especializada

Delegacia de Defesa do Consumidor

Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária

Delegacia de REPRESSÃO a Pequenas Infrações

Delegacia de REPRESSÃO a Furtos

Delegacia de REPRESSÃO a Roubos

Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

DEPARTAMENTO DE 
ATIVIDADES ESPECIAIS

Divisão de Apoio Logístico Operacional

Divisão de Estatística e Planejamento Operacional

Divisão de OPERAÇÕES Especiais

Divisão de OPERAÇÕES Aéreas

Divisão de CONTROLE de Armas, Munições e Explosivos

Divisão de CONTROLE de Denúncias e Ocorrências 
Eletrônicas
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Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

DEPARTAMENTO DE 
ATIVIDADES ESPECIAIS

Divisão de REPRESSÃO a Sequestros

Divisão de REPRESSÃO ao Crime Organizado

Divisão de REPRESSÃO aos Crimes de Alta Tecnologia

Divisão ESPECIAL DE REPRESSÃO aos Crimes contra a 
Administração Pública

Divisão de Inteligência Policial 

Divisão de Comunicação

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

DEPARTAMENTO DE 
POLÍCIA TÉCNICA

Instituto de CRIMINALÍSTICA

Instituto de IDENTIFICAÇÃO

Instituto de MEDICINA LEGAL

Instituto de PESQUISA DE DNA FORENSE
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Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

Instituto de 
Criminalística

Divisão Administrativa

Divisão de Perícias Externas

Divisão de Perícias Internas

Divisão de Perícias em Laboratório

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

Instituto de 
IDENTIFICAÇÃO

Divisão Administrativa

Divisão de Processamento e Arquivos Técnicos

Divisão de Identificação

Divisão de Perícias de Exames Técnicos em 
Papiloscopia



19 /0 8 /2 0 2 1

36

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

Instituto de 
Medicina Legal

Divisão Administrativa

Divisão de Perícia no Vivo

Divisão de Tanatologia Forense

Divisão de Exames Técnicos Médicos Legais

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

ACADEMIA DE 
POLÍCIA CIVIL

Divisão Técnica de Ensino

Divisão de Apoio ao Ensino

Divisão de Gerência de Concursos

Divisão de Polícia Comunitária
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Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

Membros Natos

Diretor-Geral Da Polícia Civil

Diretor-Geral Adjunto da Polícia Civil

Corregedor-Geral Adjunto da Polícia Civil

Diretor do Departamento de Polícia Especializada

Diretor do Departamento de Polícia Circunscricional

Diretor do Departamento de Polícia Técnica

Diretor do Departamento de Atividades Especiais

Diretor do Departamento de Administração Geral

Diretor da Academia de Polícia Civil

Ex-Diretor da Polícia Civil **

Ex-Corregedor Geral de Polícia Civil **

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

Membros 
Escolhidos

01 Delegado de Polícia de Classe Especial

01 Perito Médico Legista da Classe Especial

01 Perito Criminal da Classe Especial

01 Papiloscopista da Classe Especial

01 Agente de Polícia da Classe Especial

01 Escrivão de Polícia da Classe Especial

01 Agente Penitenciário da Classe Especial
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ATRIBUIÇÕES

Escrivão de Polícia

I - Planejar, controlar e executar todas as atividades específicas
de cartório;

II - Providenciar o recolhimento das fianças prestadas;

III - Certificar as atividades cartorárias realizadas;

IV - Acompanhar a autoridade policial nas diligências externas,
quando necessário ao desenvolvimento de atividades cartoriais;

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES

Escrivão de Polícia

V - Executar os registros das atividades cartorárias;

VI - Prestar contas ao chefe imediato do valor das fianças
recebidas e custas depositadas, bem como acautelar objetos e
valores ausentes;

VII - Atuar em processos de natureza administrativa;

VIII - Executar outras atividades decorrentes de sua lotação;

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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ATRIBUIÇÕES

Escrivão de Polícia

IX - Cumprir e fazer cumprir o presente regimento, regulamentos
administrativos e leis em vigor.

X - desempenhar outras atividades que se enquadrem no âmbito de
suas atribuições, inclusive executar operações e ações de natureza
policial ou de interesse da segurança pública, ou determinadas por
superior hierárquico e inerentes à atividade policial.

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES

Agente de Polícia

I - Investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam
caracterizar infrações penais;

II - Assistir a autoridade policial no cumprimento das
atividades de Polícia Civil;

III - Coordenar ou executar operações e ações de natureza
policial ou de interesse de segurança pública;

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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ATRIBUIÇÕES

Agente de Polícia

IV - Executar intimações, notificações ou quaisquer outras
atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos
ou fatos sob investigações;

V - Dirigir veículos automotores em serviços, ações e
operações policiais.

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES

Agente de Polícia

VI - desempenhar outras atividades que se enquadrem
no âmbito de suas atribuições, ou determinadas por
superior hierárquico e inerentes à atividade policial; **

VII - Cumprir e fazer cumprir o presente regimento,
regulamentos administrativos e leis em vigor.

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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LEI FEDERAL Nº 9.264/1996

Carreiras PC DF

Carreira de DELEGADO 
DE POLÍCIA do DF

Carreira de POLÍCIA CIVIL 
do DF

Perito Criminal

Perito Médico-Legista

Escrivão de Polícia

Agente de Polícia

Papiloscopista Policial

Agente Policial de Custódia 

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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UNIÃO

- Presidência da República e Vice-
Presidência da República

- Ministério ou órgão equivalente para o exercício de 
cargo em comissão 

ou função de 
confiança

DISTRITO 
FEDERAL

- Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Paz Social do Distrito 

Federal

- Governadoria e Vice-Governadoria do 
Distrito Federal

para o exercício de 
cargo em comissão

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

UNIÃO

Tribunais Superiores; (STF, STM, STJ)

órgãos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região situados no 
Distrito Federal

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF)

órgãos do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região situados 
no Distrito Federal; 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)

para o exercício de cargo 
em comissão cuja 

remuneração seja igual ou 
superior à de cargo DAS-

101.4 ou equivalenteórgãos do Ministério Público da União situados no Distrito Federal

órgãos do Tribunal de Contas da União situados no Distrito 
Federal e Tribunal de Contas do Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL
demais órgãos da administração pública do Distrito Federal 
considerados estratégicos, a critério do Governador do Distrito 
Federal
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 É considerada de interesse policial civil, resguardados todos os
direitos e vantagens da carreira policial, a cessão:

 à Presidência e Vice-Presidência da República;

 ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

 ao Ministério da Justiça;

 ao Ministério da Segurança Pública**;

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

 à Presidência do Supremo Tribunal Federal;

 à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios;

 à Governadoria e Vice-Governadoria do Distrito Federal,;

 à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito
Federal; e

 às unidades de inteligência da administração pública federal e distrital e
dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal.

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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LEI FEDERAL Nº 4.878/1965

 A pena de demissão, além dos casos previstos na lei nº 1.711/52, será
também aplicada quando se caracterizar:

crimes contra os costumes e contra o patrimônio, que, por sua
natureza e configuração, sejam considerados como infamantes, de
modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função
policial.

 transgressão dos seguintes itens:

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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IV - indispor funcionários contra os seus superiores...

IX - receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens...

XI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei...

XII - valer-se do cargo com o fim, ostensivo ou velado, de obter proveito...

XIII - participar da gerência ou administração de empresa...

XIV - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial...

XV - praticar a usura em qualquer de suas formas...

XVI - pleitear, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas...

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

XXVIII - provocar a paralisação, total ou parcial, do serviço...

XXXVI - frequentar, sem razão de serviço, lugares incompatíveis...

XXXVIII - maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária...

XL - omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos...

XLIII - publicar, sem ordem expressa da autoridade competente, documentos
...

XLIV - dar-se ao vício da embriaguez;

XLV - acumular cargos públicos, ressalvadas as exceções...
XLVIII - prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário...

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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L - dar causa, intencionalmente, ao extravio ou danificação de objetos...

LI - entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios...

LII - indicar ou insinuar nome de advogado para assistir pessoa...

LIII - exercer, a qualquer título, atividade pública ou privada...

LVIII - submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame...

LXI - cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa...

LXII - praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa, natural ou
jurídica...

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

 Pode ser, ainda, aplicada a pena de DEMISSÃO, ocorrendo contumácia
na prática de transgressões disciplinares.

 A SUSPENSÃO PREVENTIVA É OBRIGATÓRIA quando se tratar de
transgressões aos incisos IX, XII, XVI, XXVIII, XXXVIII, XL, XLVIII, LI, LVIII e
LXII do art. 43, ou no caso de recebimento de denúncia pelos crimes
previstos nos arts. 312, caput, 313, 316, 317 e seu § 1o, e 318 do Código
Penal.

Art. 57

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão
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 A SUSPENSÃO PREVENTIVA É OBRIGATÓRIA quando se tratar de
transgressões aos incisos IX, XII, XVI, XXVIII, XXXVIII, XL, XLVIII, LI, LVIII e
LXII do art. 43, ou no caso de recebimento de denúncia pelos crimes
previstos nos arts. 312, caput, 313, 316, 317 e seu § 1o, e 318 do Código
Penal.

Art. 57

Aulão de Véspera I – Escrivão PC DF (Legislação Específica)
Prof. Marcos Girão

LEI FEDERAL Nº 13.869/19 (AGENTE)
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

As condutas descritas nesta Lei constituem CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE
quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de:

 prejudicar outrem;

 beneficiar a si mesmo;

 beneficiar a terceiro;

 por mero capricho;

 satisfação pessoal.

Art. 1°, §1º

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não
configura abuso de autoridade.

Art. 1°, §2º

O objetivo deste dispositivo foi o de evitar aquilo que Rui Barbosa chamou de
“crime de hermenêutica”, que ocorre quando o operador do Direito (em
especial o magistrado) é responsabilizado criminalmente pelo simples fato
de sua intepretação ter sido considerada errada pelo Tribunal revisor.



19 /0 8 /2 0 2 1

49

Art. 2°

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

É SUJEITO ATIVO do crime de abuso de autoridade qualquer agente público,
servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
Território, compreendendo, MAS NÃO SE LIMITANDO A:

I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;

II - membros do Poder Legislativo;

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

III - membros do Poder Executivo;

IV - membros do Poder Judiciário;

V - membros do Ministério Público;

VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas.
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos
pelo caput deste artigo.

Art. 2°

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Embora sejam crimes próprios, os delitos previstos na Lei nº 13.869/2019
admitem a coautoria e a participação. Isso porque a qualidade de “agente
público”, por ser elementar do tipo, comunica-se aos demais agentes, nos
termos do art. 30 do Código Penal, desde que eles tenham conhecimento dessa
condição pessoal do autor.
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Os crimes de abuso de autoridade previstos na Lei nº 13.869/2019 são delitos
de “dupla subjetividade passiva”.

Sujeito Passivo

principal ou imediato pessoa física ou jurídica

secundário ou mediato Estado (Poder Público)

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Art. 3°

Os crimes previstos nesta Lei são de AÇÃO PENAL PÚBLICA
INCONDICIONADA.
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

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.

Art. 3°

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Trata de um prazo decadencial impróprio considerando que, mesmo após ele
se esgotar, o Ministério Público pode ajuizar a denúncia ou tomar outras
providências. O simples decurso do prazo de 6 meses não gera a extinção da
punibilidade.

Art. 3°

A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 06 meses, contado da
data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Art. 4°

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 01 a 05 anos; ***

III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública. ***

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Os efeitos previstos nos incisos II e III são condicionados:

 à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade; E
 devem ser declarados motivadamente na sentença (não são automáticos).

II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo
período de 01 a 05 anos; ***

III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública. ***
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

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 01
a 06 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;

Art. 5°

As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou
cumulativamente.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

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. 7°
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

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.

Art. 8°

DETENÇÃO DE 06 MESES A 02 ANOS
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade
judiciária no prazo legal:

Pena - detenção, de 06 meses a 02 anos, e multa.

Art. 12

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

 Incorre na mesma pena quem:

I - deixa de comunicar, imediatamente, a execução de prisão temporária ou
preventiva à autoridade judiciária que a decretou;

II - deixa de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local
onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada;
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

III - deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada
pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das
testemunhas;

IV - prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de
prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem
motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente
após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo
judicial ou legal.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua
ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão:

Pena - detenção, de 06 meses a 02 anos, e multa.

Art. 16
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de
procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso
ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Art. 18

Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno,
salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir
em prestar declarações:

Pena - detenção, de 06 meses a 02 anos, e multa.
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Art. 20

Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu
advogado:

Pena - detenção, de 06 meses a 02 anos, e multa.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de
entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por
prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele
comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso
de audiência realizada por videoconferência.

Art. 20, parágrafo único
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do
investigado ou fiscalizado:

Pena - detenção, de 06 meses a 02 anos, e multa.

Art. 31

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de
procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do
investigado ou do fiscalizado.
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive
rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada
a acusação:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 38

DETENÇÃO DE 01 A 04 ANOS
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Crimes de Abuso Girãode Autoridade
Prof. Marcos

Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução
de sua capacidade de resistência, a:

I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;

Art. 13

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em
lei;

III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro:

Pena - detenção, de 01 a 04 anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à
violência.



19 /0 8 /2 0 2 1

63

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função,
ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo:

Pena - detenção, de 01 a 04 anos, e multa.

Art .15

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório:

I - de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio; ou

II - de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor
público, sem a presença de seu patrono.

Art. 15
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Art. 22

Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do
ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas
condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:

Pena - detenção, de 01 a 04 anos, e multa.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem:

I - coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a 
imóvel ou suas dependências;

II - (VETADO);

III - cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 
5h.
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver
fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de
situação de flagrante delito ou de desastre.

Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Art. 24

Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de
instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo
óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime,
prejudicando sua apuração:

Pena - detenção, de 01 a 04 anos, e multa, além da pena correspondente à
violência.
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Crimes de Abuso de Autoridade
Prof. Marcos Girão

Art. 25

Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização,
por meio manifestamente ilícito:

Pena - detenção, de 01 a 04 anos, e multa.

Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor do investigado ou
fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.

OBRIGADO E DEUS TE ABENÇOE!

Prof. Marcos Girão
@profmarcosgirao
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Noções de Direito Penal

Profa. Priscila Silveira

PRINCÍPIOS

Reserva Legal ou Estrita Legalidade 
– art. 5º, XXXIX, CRFB c.c art. 1º CP.

Insignificância ou Bagatela

Anterioridade – art. 5º, XXXIX, 
CRFB c.c art. 1º CP.

Princípios Básicos

Individualização da Pena – art. 5º, 
XLVI, CRFB.
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PRINCÍPIOS

Adequação Social

Intervenção Mínima

Humanidade

Princípios Básicos

Responsabilidade penal subjetiva
Individualização

PRINCÍPIOS

Ofensividade ou lesividade

Ne bis in idem

Imputação Pessoal

Princípios Básicos

Responsabilidade pelo fato
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Lei Penal no Tempo
Conflito de leis penais no tempo (INTERTEMPORAL)

Regra: é que a lei tenha atividade no período de sua vigência.

Exceção: é aplicada fora do período de sua vigência (extra-
atividade).

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”.
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Lei Penal no Tempo

Lei mais severa (lex
gravior) - 5º, XL e XXXIX 
da CF; art. 1º do CP e; art. 
9º da CADH
• Princípio da atividade 

(irretroatividade e não 
ultra-atividade)

• Novatio legis 
incriminadora e novatio
legis in pejus

Lei mais benéfica (lex
mitior)
• Extra-atividade

(retroatividade e 
ultra-atividade)

• Modalidades: 
abolitio criminis e 
novatio legis in 
mellius

Lei intermitente 
• Possuem ultra-

atividade (art. 3º do 
CP)

• Espécies: 
excepcional e 
temporária

Conflito intertemporal

LEX GRAVIOR:

LEX MITIOR:
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Tempo do crime

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

Lei Penal no Espaço

Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções,
tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no
território nacional. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984).
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Lei Penal no Espaço
§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território
nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a
serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as
aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade
privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente
ou em alto-mar.

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de
aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-
se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo
correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

Lugar do crime

Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu
a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se
produziu ou deveria produzir-se o resultado. Art.
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Lei Penal no Espaço

Lei cumprida no estrangeiro

Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta
no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é
computada, quando idênticas.
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Conflito aparente de leis penais

Requisitos

Unidade de fato

Pluralidade de leis 
penais

Vigência simultânea 
de todas elas

Conflito aparente de leis penais
 Princípios para a solução do conflito

Subsidiaridade

Especialidade

Consunção

Alternatividade
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Dos Crimes em espécie

Crimes contra a Pessoa- Vida

HOMICÍDIO- art. 121CP.

INSTIGAÇÃO, INDUZIMENTO OU AUXÍLIO AO SUICÍDIO OU
AUTOMUTILAÇÃO- art. 122 CP.

INFANTÍCIDIO- art. 123 CP.

ABORTO- art. 124/128 CP.
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Crimes contra o Patrimônio

FURTO- art. 155 CP.

ROUBO- art. 157 CP.

EXTORSÃO- art. 158 CP.

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO- art. 159 CP.

DANO- art. 163 CP.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA- art. 168 CP.

ESTELIONATO- art. 171 CP.

RECEPTAÇÃO- art. 180 CP.

Disposições gerais: art. 181/183 CP.

Crimes contra a Administração Pública

Conceito de funcionário público: art. 327 CP.

- APROPRIAÇÃO

PECULATO - DESVIO

ART. 312 CP - FURTO

- CULPOSO

PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.
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Crimes contra a Administração Pública
• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

• Solicitar, receber ou aceitar promessa
• Aumento de pena
• Cedendo a pedido ou influência de 

outrem

Corrupção Passiva

• Retardar / deixar de praticar ou praticar
• Para satisfazer interesse ou sentimento

pessoal
Prevaricação

OBRIGADA!
Profa. Priscila Silveira
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Noções de 
Direito Processual Penal

Profa. Priscila Silveira

CARACTERÍSTICAS

Escrito

Sigiloso*

Discricionário

Inquérito Policial

Oficioso

Dispensável

Inquisitorial

Oficial

Indisponível

Temporário

ATENÇÃO: 
Súmula 

Vinculante 14 
STF
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Inquérito Policial

Natureza 
Jurídica

Procedimento 
Administrativo

Formas de 
Início

Ação Penal 
Pública

Ação Penal 
Privada

De ofício

Requisição do Juiz 
ou 

MP/Requerimento 
ofendido

Representação 
da vítima ou 

representante 
legal e 

Requisição do 
MJ

Requerimento de 
quem tem a 
qualidade de 

intentá-la

IncondicionadaIncondicionada

Condicionada

Inquérito Policial - Encerramento

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

Outros Prazos:
 Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis
 Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu 

solto 90 dias (podendo ser duplicado);
 Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;
 Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 

10 dias.
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Considerações iniciais

Prisão

Pena

Sem pena / 
cautelar

Flagrante

Preventiva

Temporária

Com previsão constitucional (art. 5º, LXI, CF), autoriza a prisão de quem é
surpreendido praticando um delito.

Modalidades:

 Obrigatório/compulsório e Facultativo (art. 301, CPP);

 Próprio/real/perfeito: a captura é feita quando o agente está cometendo a
infração (art. 302, I, CPP) ou ao acabar de cometer a infração (art. 302, II, CPP);

 Impróprio/irreal/imperfeito/quase flagrante: o agente é perseguido em situação
que faça presumir ser ele autor da infração (art. 302, III, CPP);

 Presumido/ficto: o agente é encontrado logo depois, com instrumentos, armas,
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (art. 302, IV,
CPP);

Prisão em Flagrante
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Modalidades (...) :

 Forjado: aquele realizado para incriminar inocente. A prisão é ilegal e deve ser
relaxada (art. 310, I, CPP);

 Preparado/provocado por obra do agente provocador: próprio/real/perfeito:

Prisão em Flagrante

Súmula 145 do STF: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia 
torna impossível a sua consumação. “

Procedimento do Flagrante

1º

Captura

2º

Condução 
até a 

autoridade

3º

Lavratura do 
auto (art. 
304, CPP)

4º

Recolhiment
o ao cárcere

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de
infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro)
anos.
Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá
em 48 (quarenta e oito) horas.
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Desdobramentos:

CPP, Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério
Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Obrigações do delegado dentro de 24 horas, contadas da prisão:

1 – Remeter o auto ao juiz (art. 
306, §1º, CPP)

2 – Enviar cópia do auto para a
Defensoria, se não houver
advogado (art. 306, §1º, CPP)

3 – Entregar nota de culpa ao 
preso (art. 306, §2º, CPP)

O juiz pode entender que é:
1– Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2– Legal: homologa o auto. (i) Se
necessária, converte em preventiva
(requisitos do art. 312, CPP); (ii)
Desnecessária: liberdade provisória, com
ou sem fiança (art. 310, III)

Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP)

Prazo: sem prazo estabelecido*

Requisitos: art. 312, CPP

Hipóteses: art. 313, CPP

Substituição: art. 317 a 318-B, CPP
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Prisão Preventiva
Infrações que comportam preventiva (313, CPP):

Regra: crime doloso com pena máxima superior a 4 anos;

Outras hipóteses: a pena máxima é irrelevante, cabendo nas seguintes
situações:

- ausência de identificação civil

- reincidência em crime doloso

- descumprimento de medida protetiva na violência doméstica

Substituição da preventiva por domiciliar (317 a 318-B do CPP)

Prisão Temporária – Lei 7.960/89

Temporária

Cabimento: fase investigativa

Decretação: requerimento do MP ou
representação do delegado

Prazo: crime comum (5+5); hediondos e 
assemelhados (30+30)

Requisitos: art. 1o da Lei

Infrações: art. 1o, III, da Lei
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Lei 9.099/95

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo,
para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei
comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com
multa.

MENOR 
POTENCIAL 
OFENSIVO

CONTRAVENÇÕES

CRIMES PPL não exceda 2 anos

Lei 9.099/95

• Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo 
lugar em que foi praticada a infração penal.

• TEORIA DA ATIVIDADE

COMPETÊNCIA

• Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado,
sempre que possível, ou por mandado. Parágrafo único. Não
encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as
peças existentes ao Juízo comum para adoção do
procedimento previsto em lei

CITAÇÃO
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Da Fase preliminar

TERMO CIRCUNSTANCIADO INQUÉRITO POLICIAL

CONTRAVENÇÃO PENAL
E

CRIMES DE MENOR POTENCIAL 
OFENSIVO

DEMAIS CRIMES

X

Da Fase preliminar

Efeitos da 
Composição

CIVIL

PENAL

EFICÁCIA DE TÍTULO 
EXECUTIVO, QUE SERÁ 

EXECUTADO NO JUÍZO CÍVEL

RENÚNCIA DO DIREITO A 
REPRESENTAÇÃO

OU DEDUZIR A QUEIXA-CRIME
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OBRIGADA!
Profa. Priscila Silveira

PORTUGUÊS

Profa. Janaina Arruda
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REVISÃO DE VÉSPERA – PC DF

Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos. E o futuro de um país
não é obra do acaso ou da fatalidade. Uma nação se constrói. (4) E constrói-se no meio de embates
muito intensos — e, às vezes, até violentos — entre grupos com visões de futuro, concepções de
desenvolvimento e interesses distintos e (7) conflitantes.

Para muitos, os carros de luxo que trafegam pelos bairros elegantes das capitais ou os
telefones celulares não (10) constituem indicadores de modernidade.

Modernidade seria assegurar a todos os habitantes do país um padrão de vida compatível
com o pleno exercício (13) dos direitos democráticos. Por isso, dão mais valor a um modelo de
desenvolvimento que assegure a toda a população alimentação, moradia, escola, hospital,
transporte coletivo, (16) bibliotecas, parques públicos. Modernidade, para os que pensam assim, é
sistema judiciário eficiente, com aplicação rápida e democrática da justiça; são instituições públicas
(19) sólidas e eficazes; é o controle nacional das decisões
econômicas.

Plínio Arruda Sampaio. O Brasil em construção. In: Márcia Kupstas (Org.). Identidade nacional em 
debate. São Paulo: Moderna, 1997, p. 27-9 (com adaptações).
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Considerando a argumentação do texto acima bem como as estruturas linguísticas nele utilizadas,
julgue os itens a seguir.

Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos.

1. Na linha 2, mantendo-se a correção gramatical do texto, pode-se empregar em que ou onde em
lugar de “no qual”.

GABARITO: CERTO 

2. Infere-se da leitura do texto que o futuro de um país seria “obra do acaso” (R.3) se a
modernidade não assegurasse um padrão de vida democrático a todos os seus cidadãos.

GABARITO: ERRADO 
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3. Para evitar o emprego redundante de estruturas sintático-semânticas, como o que se identifica
no trecho “Uma nação se constrói. E constrói-se no meio de embates muito intensos” (R.3-4),
poder-se-ia unir as ideias em um só período sintático — Uma nação se constrói no meio de embates
—, o que preservaria a correção gramatical do texto, mas reduziria a intensidade de sua
argumentação.

GABARITO: CERTO 

Para muitos, os carros de luxo que trafegam pelos bairros elegantes das capitais ou os telefones
celulares não (10) constituem indicadores de modernidade. Modernidade seria assegurar a
todos os habitantes do país um padrão de vida compatível com o pleno exercício (13) dos direitos
democráticos. Por isso, dão mais valor a um modelo de desenvolvimento que assegure a toda a
população alimentação, moradia, escola, hospital, transporte coletivo, (16) bibliotecas, parques
públicos. Modernidade, para os que pensam assim, é sistema judiciário eficiente, com aplicação
rápida e democrática da justiça; são instituições públicas (19) sólidas e eficazes; é o controle
nacional das decisões econômicas.

4. O trecho “os que pensam assim” (R.16-17) retoma, por coesão, o referente de “muitos” (R.8),
bem como o sujeito implícito da oração “dão mais valor a um modelo de desenvolvimento” (R.13-
14).

GABARITO: CERTO 
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Modernidade, para os que pensam assim, é sistema judiciário eficiente, com aplicação rápida e
democrática da justiça; são instituições públicas (19) sólidas e eficazes; é o controle nacional das
decisões econômicas.

5. O emprego do sinal de ponto-e-vírgula, no último período sintático do texto, apresenta a dupla
função de deixar claras as relações sintático-semânticas marcadas por vírgulas dentro do período e
deixar subentender “Modernidade” (R.16) como o sujeito de “é sistema” (R.17), “são instituições”
(R.18) e “é o controle” (R.19).

GABARITO: CERTO 

Na verdade, o que hoje definimos como democracia só foi possível em sociedades de tipo
capitalista, mas não necessariamente de mercado. De modo geral, a (4) democratização das
sociedades impõe limites ao mercado, assim como desigualdades sociais em geral não contribuem
para a fixação de uma tradição democrática. Penso que temos (7) de refletir um pouco a respeito do
que significa democracia. Para mim, não se trata de um regime com características fixas, mas de um
processo que, apesar de constituir formas (10) institucionais, não se esgota nelas. É tempo de voltar
ao filósofo Espinosa e imaginar a democracia como uma potencialidade do social, que, se de um
lado exige a criação (13) de formas e de configurações legais e institucionais, por outro não permite
parar. A democratização no século XX não se limitou à extensão de direitos políticos e civis. O tema
(16) da igualdade atravessou, com maior ou menor força, as chamadas sociedades ocidentais.

Renato Lessa. Democracia em debate. In: Revista Cult, n.º 137, ano 12, jul./2009, p. 57 (com 
adaptações).
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Com base nas estruturas linguísticas e nas relações argumentativas do texto acima, julgue os itens
seguintes.

De modo geral, a (4) democratização das sociedades impõe limites ao mercado...

6. Seria mantida a coerência entre as ideias do texto caso o segundo período sintático fosse
introduzido com a expressão Desse modo, em lugar de “De modo geral” (R.3).

GABARITO: ERRADO 

Penso que temos (7) de refletir um pouco a respeito do que significa democracia.

7. Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual ao se optar pela determinação do
substantivo “respeito” (R.7), juntando-se o artigo definido à preposição “a”, escrevendo-se ao
respeito.

GABARITO: ERRADO 
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Para mim, não se trata de um regime com características fixas, mas de um processo que, apesar de
constituir formas (10) institucionais, não se esgota nelas.

8. Na linha 8, a flexão de singular em “não se trata” deve-se ao emprego do singular em “um
regime”.

GABARITO: ERRADO 

9. Depreende-se da argumentação do texto que o autor considera as instituições como as únicas
“características fixas” (R.8-9) aceitáveis de “democracia” (R.1 e 7).

GABARITO: ERRADO 
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A democratização no século XX não se limitou à extensão de direitos políticos e civis.

10. Pela acepção usada no texto, o emprego da forma verbal pronominal “se limitou” (R.15) exige a
presença da preposição a no complemento verbal; a substituição pela forma não-pronominal — não
limitou a extensão —, sem uso da preposição, preservaria a correção gramatical, mas mudaria o
efeito da ideia de “democratização” (R.14).

GABARITO: CERTO

A visão do sujeito indivíduo — indivisível — pressupõe um caráter singular, único, racional e
pensante em cada um de nós. Mas não há como pensar que existimos (4) previamente a nossas
relações sociais: nós nos fazemos em teias e tensões relacionais que conformarão nossas
capacidades, de acordo com a sociedade em que vivemos. (7) A sociologia trabalha com a
concepção dessa relação entre o que é “meu” e o que é “nosso”. A pergunta que propõe é: como
nos fazemos e nos refazemos em nossas relações (10) com as instituições e nas relações que
estabelecemos com os outros? Não há, assim, uma visão de homem como uma unidade fechada em
si mesma, como Homo clausus. (13) Estaríamos envolvidos, constantemente, em tramas complexas
de internalização do “exterior” e, também, de rejeição ou negociação próprias e singulares do
“exterior”. (16) As experiências que o homem vai adquirindo na relação com os outros são as que
determinarão as suas aptidões, os seus gostos, as suas formas de agir.

Flávia Schilling. Perspectivas sociológicas. Educação & psicologia. In: Revista Educação, vol. 1, p. 47 
(com adaptações)
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Julgue os seguintes itens, a respeito das estruturas linguísticas e do desenvolvimento argumentativo
do texto acima.

A visão do sujeito indivíduo — indivisível — pressupõe um caráter singular, único, racional e
pensante em cada um de nós. Mas não há como pensar que existimos (4) previamente a nossas
relações sociais: nós nos fazemos em teias e tensões relacionais que conformarão nossas
capacidades, de acordo com a sociedade em que vivemos.

11. Ao ligar dois períodos sintáticos, o conectivo “Mas” (R.3) introduz a oposição entre a ideia de um
sujeito único e indivisível e a ideia de um sujeito moldado por teias de relações sociais.

GABARITO: CERTO

12. A inserção do sinal indicativo de crase em “existimos previamente a nossas relações sociais”
(R.3-4) preservaria a correção gramatical e a coerência do texto, tornando determinado o termo
“relações”.

GABARITO: ERRADO
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Mas não há como pensar que existimos (4) previamente a nossas relações sociais: nós nos fazemos
em teias e tensões relacionais que conformarão nossas capacidades, de acordo com a sociedade em
que vivemos.

13. Na linha 4, para se evitar a sequência “nós nos”, o pronome átono poderia ser colocado depois
da forma verbal “fazemos”, sem que a correção gramatical do trecho fosse prejudicada,
prescindindo-se de outras alterações gráficas.

GABARITO: ERRADO

A sociologia trabalha com a concepção dessa relação entre o que é “meu” e o que é “nosso”. A
pergunta que propõe é: como nos fazemos e nos refazemos em nossas relações (10) com as
instituições e nas relações que estabelecemos com os outros?

14. O emprego do sinal de dois-pontos, na linha 9, anuncia que uma consequência do que foi dito é
explicitar a pergunta proposta pela sociologia.

GABARITO: CERTO
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A sociologia trabalha com a concepção dessa relação entre o que é “meu” e o que é “nosso”. A
pergunta que propõe é: como nos fazemos e nos refazemos em nossas relações (10) com as
instituições e nas relações que estabelecemos com os outros? Não há, assim, uma visão de homem
como uma unidade fechada em si mesma, como Homo clausus. (13) Estaríamos envolvidos,
constantemente, em tramas complexas de internalização do “exterior” e, também, de rejeição ou
negociação próprias e singulares do “exterior”.

15. O emprego das aspas nos termos das linhas 8, 14 e 15 ressalta, no contexto, o valor significativo
não usual desses termos.

GABARITO: CERTO

Estaríamos envolvidos, constantemente, em tramas complexas de internalização do “exterior” e,
também, de rejeição ou negociação próprias e singulares do “exterior”. (16) As experiências que o
homem vai adquirindo na relação com os outros são as que determinarão as suas aptidões, os seus
gostos, as suas formas de agir.

16. O uso da forma verbal flexionada na primeira pessoa do plural “Estaríamos” (R.13) inclui autor e
leitores no desenvolvimento da argumentação, de tal modo que seria coerente e gramaticalmente
correto substituir “o homem vai adquirindo” (R.16) por vamos adquirindo, no período seguinte.

GABARITO: ERRADO
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Estaríamos envolvidos, constantemente, em tramas complexas de internalização do “exterior” e,
também, de rejeição ou negociação próprias e singulares do “exterior”. (16) As experiências que o
homem vai adquirindo na relação com os outros são as que determinarão as suas aptidões, os seus
gostos, as suas formas de agir.

17. Na linha 15, a flexão de plural em “próprias e singulares” estabelece relações de coesão tanto
com “rejeição” quanto com “negociação” e indica que esses substantivos têm referentes distintos e
não podem ser tomados como sinônimos.

GABARITO: CERTO

O uso do espaço público nas grandes cidades é um desafio. Sobretudo porque algumas regras
básicas de boa convivência não são respeitadas. Por exemplo, tentar sair de (4) um vagão do metrô
com a multidão do lado de fora querendo entrar a qualquer preço, sem esperar e dar passagem aos
demais usuários. Ou andar por ruas sujas de lixo, com fezes (7) de cachorro e cheiro de urina. São
situações que transformam o convívio urbano em uma experiência ruim. A saída é a educação.
Convencidos disso, empresas e governos estão (10) bombardeando a população com campanhas de
conscientização — e multas, quando só as advertências não funcionarem. Independentemente da
estratégia, o senso de (13) urgência para uma mudança de comportamento na sociedade brasileira
veio para ficar.

As iniciativas são louváveis. Caso a população, (16) porém, se sinta apenas punida ou obrigada
a uma atitude, e não parte da comunidade, os benefícios não se tornarão duradouros.

Suzane G. Frutuoso. Vai doer no bolsão. In: Istoé, 22/7/2009, p. 74-5 (com adaptações).



19 /0 8 /2 0 2 1

98

O uso do espaço público nas grandes cidades é um desafio.

18. Respeitam-se a coerência da argumentação do texto e a sua correção gramatical, se, em vez de
se empregar “do espaço público” (R.1), no singular, esse termo for usado no plural: dos espaços
públicos.

GABARITO: CERTO

Por exemplo, tentar sair de (4) um vagão do metrô com a multidão do lado de fora querendo entrar
a qualquer preço, sem esperar e dar passagem aos demais usuários. Ou andar por ruas sujas de lixo,
com fezes (7) de cachorro e cheiro de urina.

19. Na relação entre as ideias do texto, subentende-se ao imediatamente antes de “tentar” (R.3) e
de “andar” (R.6); por isso, a inserção de ao nessas posições tornaria o texto mais claro, além de
manter a sua correção gramatical.

GABARITO: ERRADO 
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Convencidos disso, empresas e governos estão (10) bombardeando a população com campanhas de
conscientização — e multas, quando só as advertências não funcionarem.

20. Na linha 11, a presença da conjunção “e” torna desnecessário o uso do travessão, que tem
apenas a função de enfatizar a aplicação de “multas”; por isso, a retirada desse sinal de pontuação
não prejudicaria a correção nem a coerência do texto.

GABARITO: ERRADO 

Caso a população, (16) porém, se sinta apenas punida ou obrigada a uma atitude, e não parte da
comunidade, os benefícios não se tornarão duradouros.

21. A substituição de “Caso” (R.15) pela conjunção Se preservaria a correção gramatical da oração
em que se insere, não demandaria outras modificações no trecho e respeitaria a função condicional
dessa oração.

GABARITO: ERRADO 
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READING TECHNIQUES

E, se você prestar atenção no contexto e quebrar o hábito de querer 
traduzir palavra por palavra, essas técnicas levarão você à resposta com 
agilidade e sem tradução. Quer ver um exemplo de leitura rápida sem 
saber algumas palavras? Let’s go!

SCANNING

• VOCABULARY SELECTIVITY
• KEEP AN EYE ON THE TEXT
• DATES/TIME/TITLE/IMAGE
• SPECIFIC DETAILS
• CONCENTRATION/FOCUS

SKIMMING

• FAST READING
• GENERAL TEXT IDEA
• TEXT GOALS
• VISUAL CONTACT 
• SUBJECT INFORMATION

SKIMMING

Araras azuis foram 
resgatadas pelo IBAMA 
ontem, haviam sido 
kampadas e estavam 
presas em pequenas 
treps na casa de um 
lenhador no interior de 
SP. A denúncia foi feita 
por um fazendeiro 
vizinho, que provenou o 
ato como “covardia” do 
lenhador. 

O que houve com 
as araras azuis?

O que são 
treps?

O que 
possivelmente 

seja provenou?

Lendo apenas uma vez, você 
entendeu esse texto? A história fez 
sentido, mesmo com palavras 
desconhecidas ao fazer uma leitura 
rápida? Você provavelmente 
atribuiu sentidos às palavras novas 
(kampadas: capturadas/roubadas; 
treps: jaulas/gailolas; provenou: = 
declarou/anunciou etc).
Esse é o SKIMMING, é a “chave da 
questão” em língua inglesa –
atribuir significado aos vocábulos 
que você não sabe. É conectando 
ideias e deduzindo o assunto, que 
se chega ao sentido geral e coloca 
você no caminho da resposta.
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SCANNING

Araras azuis foram 
resgatadas pelo IBAMA 
ontem, haviam sido 
kampadas e estavam 
presas em pequenas 
treps na casa de um 
lenhador no interior de 
SP. A denúncia foi feita 
por um fazendeiro 
vizinho, que provenou o 
ato como “covardia” do 
lenhador. 

O que houve com 
as araras azuis?

O que são 
treps?

O que 
possivelmente 

seja provenou?

Suponhamos que a questão do concurso fosse:
QUESTÃO – Onde as araras azuis estavam?
A) Em uma casa clandestina.
B) Em um local desconhecido.
C) Presas em uma fazenda abandonada.
D) Em uma casa provavelmente na mata.

Você talvez teria que voltar ao texto 
para conferir, mesmo que se 
lembrasse da história toda, não é 
verdade? Ao praticar o Scanning, 
você lê a informação procurando o 
que você precisa - vestígios, palavras 
particulares - aquilo que revela a 
resposta da questão.

Vamos falar dos Falsos Cognatos. O que é um Cognato: Palavras que se assemelham a palavras 
em Português. 

CELL PHONE MICROPHONE SALAD

CELULAR MICROFONE SALADA
False Cognates ou False Friends, aparecem muito nas provas e são palavras que se diferem 

completamente no significado, apesar de serem similares na ortografia: tricky words – palavras 

“enganosas”, “pegadinhas”, pois você acha que é algo quando o significado é muito diferente do 

que parece ser. Veja:

PREJUDICE = preconceito (não é prejudicial, que seria HARMFUL)

LEGEND = lenda (não é legenda, que seria SUBTITLES)

PRETEND = fingir (não é pretender, que seria TO INTEND)

FALSOS COGNATOS
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PRESENT
EM PORTUGUÊS: Eu pesquiso, Tu pesquisas, Ele/Ela pesquisa, Nós pesquisamos, Vós pesquisais, Eles pesquisam
EM INGLÊS: I research, You research, He/She/It researches, We research, You research, They research

PAST
EM PORTUGUÊS: Eu pesquisei, Tu pesquisaste, Ele/Ela pesquisou, Nós pesquisamos, Vós pesquisastes, Eles pesquisaram
EM INGLÊS: I researched, You researched, He/She/It researched, We researched, You researched, They researched

PAST (IRREGULAR)
EM PORTUGUÊS: Eu dirigi, Tu dirigiste, Ele/Ela dirigiu, Nós dirigimos, Vós dirigistes, Eles dirigiram
EM INGLÊS: I drove, You drove, He/She/It drove, We drove, You drove, They drove

FUTURE
EM PORTUGUÊS: Eu pesquisarei, Tu pesquisarás, Ele/Ela pesquisará, Nós pesquisaremos, Vós pesquisareis, Eles pesquisarão
EM INGLÊS: I will research, You will research, He/She/It will research, We will research, You will research, They will research

SIMPLE/CONTINUOUS/PERFECT

VERBS

Imperative Tense é o tempo verbal em inglês usado para expressar ordens, pedidos, oferecer 

instruções e também para aconselhar alguém. 

Para elaborar frases no Imperativo, basta usar os verbos em Inglês no infinitivo (sua forma 

original sem conjugação) sem a preposição “to”. O “to” é usado para mostrar os verbos 

separados, ou seja, fora das frases, não contextualizados. 

E, para expressar negação, usa-se o Don’t no início das frases, como por exemplo Don’t 

repeat that. (Não repita isso). Vejamos exemplos de frases no modo Imperativo.

Turn on the TV, please. (Ligue a TV, por favor).

Don’t turn on. (Não ligue)

 Look at the book now, please. (Olhe para o livro agora, por favor).

IMPERATIVE TENSE
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MODAL VERBS

 CAN é usado para expressar, na maioria das vezes, capacidade ou habilidade. Mas pode aparecer 
em frases também demonstrando possibilidade, alguma permissão informal ou fazendo um 
pedido informal.

 COULD é usado quase que nas mesmas situações em que usamos can. Porém, com um “tom” mais 
educado. Expressa expressar capacidade, habilidade, possibilidade, permissão formal e pedido 
formal. Geralmente está presente em perguntas com um pouco de formalidade, já que haverá 
outros modais para casos de formalidade de fato.

MAY é usado para indicar permissão e possibilidade. Pode também ser usado para expressar 
ações e acontecimentos que serão possíveis no futuro e no presente. Pode expressar deduções, 
fazer um pedido, pedir ou dar permissão. Pode oferecer ajuda.

MIGHT é usado para indicar permissões mais formais, possibilidades remotas. Também pode ser 
usado para descrever ações e acontecimentos possíveis em um momento futuro ou presente, 
pode expressar deduções, às vezes fazer pedidos ou dar permissão. É importante destacar que, 
might passa uma ideia de frases mais polida, ou seja, mais formal e por isso é menos usado que os 
demais.

MUST é usado para exprimir obrigações e deduções (se for na afirmativa) e expressar proibição 
(na negativa) – must not/mustn’t. Bom, como must não tem forma específica para o tempo 
passado, usamos had to para expressar uma obrigação no passado. Em frases afirmativas, o must
também pode ser substituído por have to para expressar obrigação. Significarão dever, ter que 
fazer algo, must e have to com a mesma função e tradução.

 SHOULD ou OUGHT TO são modais usados na mesma função, com o mesmo significado. São 
ambos usados para aconselhar, exprimir expectativas ou obrigações menos intensas. Shall é usado 
para formar orações que remetem a ações futuras, que ainda vão acontecer. Shall só é usado na 
primeira pessoa do singular (I) e do plural (We). Este modal é visto com mais frequência em 
perguntas ou quando se oferece algo, sugerindo alguma coisa ou fazendo algum convite É 
considerado bem formal, expressa polidez.

 SHALL é similar ao auxiliar will, mas é usado apenas para I e WE.

MODAL VERBS
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A: Usamos o artigo indefinido "A" quando as palavras possuem uma 
consoante como letra inicial e, além da grafia, sua pronúncia também 
deve ser de consoante.

AN: Usamos o artigo indefinido "AN" quando as palavras possuem uma 
vogal como letra inicial e, além da grafia, sua pronúncia deve ser de uma 
das vogais também.

THE: Usamos o artigo definido "THE" para palavras contáveis e 
incontáveis, femininas e masculinas e, tanto para o singular como para o 
plural, já que apenas THE significa "o, a, os, as".  

ARTICLES

ADJECTIVES AND ADVERBS

EM PORTUGUÊS: Que pessoa elegante! > adjetivo após o substantivo “pessoa”
EM INGLÊS: What an elegant person! > adjetivo antes do substantivo “person”

ADJETIVO “LENTO” = SLOW
ADVÉRBIO “LENTAMENTE” = SLOWLY

Exemplo: Bethy is slow and she drives slowly. (Bethy é lenta e ela dirige lentamente.)

Adjetivo (qualidade) Advérbio (modo)
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ADJETIVOS GRAU COMPARATIVO

Adjetivos com 1 ou 2 sílabas: -ER
Exemplo: tall
“JOHN IS TALLER THAN TOM.”
(John é mais alto do que Tom.)

Adjetivo com final em “Y”: -ER ou MORE
Exemplo: funny
“JOHN IS FUNNIER/MORE FUNNY THAN TOM.”
(John é mais engraçado do que Tom.)

Adjetivos com 2 sílabas ou mais: more
Exemplo: sociable
“JOHN IS MORE SOCIABLE THAN TOM.”
(John é mais sociável do que Tom.)

Adjetivos irregulares: se transformam
Exemplo: good
“READING IS BETTER THAN WATCHING TV.”
(Ler é melhor do que assistir TV.)

PERSONAL 
PRONOUNS

OBJECT 
PRONOUNS

POSSESSIVE 
PRONOUNS

POSSESSIVE 
PRONOUNS

I ME MY MINE
YOU YOU YOUR YOURS
HE HIM HIS HIS

SHE HER HER HERS
IT IT ITS ITS

WE US OUR OURS
YOU YOU YOUR YOURS
THEY THEM THEIR THEIRS

PRONOUNS
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Os relative pronouns – pronomes relativos, são palavras que exercem a função de sujeito 
ou de objeto nas frases.

PARA PESSOAS WHO WHO ou WHOM
PARA COISAS WHICH WHICH

PARA PESSOAS OU COISAS THAT THAT

PRONOUNS

PRONOUNS

Do you have any money?

 Yes, I have some money.

 No, I don’t have any money.
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PREPOSITIONS

IN

ON

AT

PASSIVE VOICE

Quando falamos em voz passiva, é preciso entender a voz ativa e, para estudar ambas, estamos nos 

referindo à estrutura de frases, ou seja, a ordem das palavras. Frases na active voice (voz ativa) são 

aquelas em que o sujeito que pratica alguma ação está em evidência, enquanto na passive voice (voz 

passiva) o objeto que recebe a ação é que está em evidência. Uma frase na voz ativa é composta por 

sujeito + verbo auxiliar + verbo principal + objeto. Por exemplo, na frase:

“I cleaned the garage this morning.” (Eu limpei a garagem esta manhã.)

Já na voz passiva, queremos dar ênfase para o objeto que está sofrendo a ação, e não para o sujeito. Veja:

“The garage was cleaned this morning by me.” (A garagem foi limpa esta manhã por mim.) 
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TEXTO DA PROVA PC DF, SOCORRO, TEACHER – HELP!

Ages ago, I acquired two recordings that inspire a feeling of weirdness whenever I listen to them, or even think about them. Both 

are performances of the great Lerner and Loewe musical My Fair Lady in languages other than English. Each of them has a special 

twist of irony. At the core of the original story is how the coarse Cockney girl Liza Doolittle is as a challenge, taken in by the 

insufferably smug but utterly enthralled professor Henry Higgins, and through painful exercises — “The rain in Spain falls mainly in 

the plain” — acquires such an impeccably upper-class Oxbridge way of speaking English that at her (and his) ultimate test, a posh 

ball that she attends incognito, drifting among the cream of British society, the keenest linguistic sleuth in the land dances with 

this mysterious beauty and in the end declares her too good to be true, and hence not English elite at all, but Hungarian! The 

whole idea of de-anglicizing this story strikes me as really nutty — and yet there they are, those recordings on my shelf. And so, on 

what wet plains do those heavy, drenching rains mainly fall, in Mi Bella Dama? Of course, the truly strange part in both cases is 

that the whole time she is speaking Spanish or Hungarian, the charade is maintained that she is actually speaking English, and, 

unlike most plays or movies where one language is made to pass for another, the linguistic medium here is not just an incidental

fact, but the very crux of the entire plot. (…)

New York: Basic Books, 1997, p. 198 (adapted)

Ages ago, I acquired two recordings that inspire a feeling of weirdness whenever I listen to them, or even think about them. Both 

are performances of the great Lerner and Loewe musical My Fair Lady in languages other than English. Each of them has a special 

twist of irony. At the core of the original story is how the coarse Cockney girl Liza Doolittle is as a challenge, taken in by the

insufferably smug but utterly enthralled professor Henry Higgins, and through painful exercises — “The rain in Spain falls mainly in

the plain” — acquires such an impeccably upper-class Oxbridge way of speaking English that at her (and his) ultimate test, a posh 

ball that she attends incognito, drifting among the cream of British society, the keenest linguistic sleuth in the land dances with 

this mysterious beauty and in the end declares her too good to be true, and hence not English elite at all, but Hungarian! The

whole idea of de-anglicizing this story strikes me as really nutty — and yet there they are, those recordings on my shelf. And so, 

on what wet plains do those heavy, drenching rains mainly fall, in Mi Bella Dama? Of course, the truly strange part in both cases is 

that the whole time she is speaking Spanish or Hungarian, the charade is maintained that she is actually speaking English, and, 

unlike most plays or movies where one language is made to pass for another, the linguistic medium here is not just an incidental 

fact, but the very crux of the entire plot. (…)

New York: Basic Books, 1997, p. 198 (adapted)

PAST SIMPLE SIMPLE PRESENT NOUNS PRONOUNS PREPOSITIONS ARTICLES

TEXTO DA PROVA PC DF, SOCORRO, TEACHER – HELP!
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QUESTÕES

QUESTÃO INÉDITA
Some good news on covid-19

The best hope for ending the covid-19 pandemic is a vaccine. There is no shortage of candidates. The World Health 

Organisation is tracking 34 in various stages of development. How well they will work, though, is another matter. On 

September 9th AstraZeneca, a drug firm, announced it was pausing its trials after a participant fell ill. Such pauses are 

common in vaccine development, a discipline in which effort does not always bring reward. Despite much research, only an 

imperfect vaccine is available for dengue fever (it has limited efficacy and can cause nasty side-effects). In 1987 the first 

trial of an HIV vaccine began in Maryland. Three decades later, the cupboard remains bare.

The news about covid-19 in two new papers is more encouraging. The first, written by a team of scientists at decode 

genetics, an Icelandic company, and published in the New England Journal of Medicine, reports antibody levels in 1,200 

Icelanders who had been infected with the SARS-CoV-2 virus and recovered (...)The news about covid-19 in two new 

papers is more encouraging. The first, written by a team of scientists at decode genetics, an Icelandic company, and 

published in the New England Journal of Medicine, reports antibody levels in 1,200 Icelanders who had been infected with 

the SARS-CoV-2 virus and recovered (...)

(The Economist: July 18th,2020)
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QUESTÃO INÉDITA
On the previous text and the vocabulary used in it, judge the items below:

QUESTÃO – In the text, the sentence “There is no shortage of candidates" can be 
replaced by "There is no scarcity of people to try it on" without changing the meaning.

(    ) Certo (    ) Errado 

Comentário: As duas frases “There is no shortage of candidates" e "There is no scarcity of people to 
try it on" são sinônimas, portanto, uma pode substituir a outra sem alterar o significado, porque 
ambas querem dizer que não faltam candidatos para a vacina, com as palavras “shortage” e 
“scarcity” (escassez), que têm o mesmo significado.

GABARITO: CERTO

QUESTÃO INÉDITA
On the previous text and the vocabulary used in it, judge the items below:

QUESTÃO – In the first paragraph,  “after a participant fell ill” can be replaced by 
“after someone got sick”.

(    ) Certo (    ) Errado 

Comentário: A afirmativa está correta pois, a palavra “ill” é um sinônimo da palavra “sick”, 
portanto “after a participant fell ill” é ‘depois que um participante adoeceu’ e “after someone
got sick” é ‘depois que alguém ficou doente’ e assim, significam a mesma coisa.

GABARITO: CERTO
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QUESTÃO INÉDITA
On the previous text and the vocabulary used in it, judge the items below:

QUESTÃO – In the text, “nasty” is used as another way to say something is unpleasant.

(    ) Certo (    ) Errado 

Comentário: A palavra “nasty”, no texto, significa ‘desagradável’, assim como a palavra 
“unpleasant”, que também demonstra algo que causa desprazer, que é desagradável. 
Portanto, uma pode ser usada como outra forma de dizer algo similar.

GABARITO: CERTO

QUESTÃO INÉDITA
China’s monetary stimulus is unusually restrained

Yi gang, the head of China’s central bank, is fond of saying that he wants to run “normal” monetary policy. 

By that he means keeping interest rates well above zero, ensuring that the yield curve slopes upwards 

and avoiding direct purchases of the government’s bonds—much of which, in fact, make the People’s 

Bank of China (pboc) a highly abnormal central bank these days. The clearest sign of this is its balance-

sheet. In terms of its assets, the pboc has gone from the undisputed heavyweight to a middleweight. Its 

restraint is a combination of two different strands in its pursuit of policy normality: an avoidance of the 

unusual manoeuvres that have become common elsewhere and a reversal of some of the unusual 

manoeuvres that used to be common in China. Starting in the early 2000s, the pboc accumulated assets 

at a prodigious rate, almost entirely in the form of foreign-exchange reserves. The build-up was a result of 

its policy of limiting the yuan’s appreciation at a time when China was running a giant trade surplus.

(The Economist: August 2ndh,2020)
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QUESTÃO INÉDITA
On the previous text and the vocabulary used in it, judge the items below:

QUESTÃO – The term “monetary policy” is used to express that the sme police 
officers can interfeer in China finances.

(    ) Certo (    ) Errado 

Comentário: O termo “monetary policy” significa política monetária pois, apesar de ‘policy’ 
parecer a palavra ‘polícia’, significa ‘política’. É um falso cognato. Polícia, em inglês, seria 
‘police’, portanto, cuidado com os falsos cognatos. Estude-os para sua prova!

GABARITO: ERRADO

QUESTÃO INÉDITA
On the previous text and the vocabulary used in it, judge the items below:

QUESTÃO – In the text, “avoiding direct purchases” is used to say sales can be 
avoided.

(    ) Certo (    ) Errado 

Comentário: No texto, quando diz “avoiding direct purchases”, significa exatamente que 
está evitando vendas diretas, porque  a palavra ‘purchases’ pode ser vendas, assim como o 
nosso enunciado diz. Portanto, está correta.

GABARITO: CERTO
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QUESTÃO INÉDITA
The future of the oil industry

Oil, it has been said, is the blood coursing through the veins of the world economy. In 
2020 the economy is bleeding red. As covid-19 keeps workers at home and planes on the 
ground, demand for oil has fallen faster and further than at any point in its history. 
Amplifying the shock, a furious row between Saudi Arabia and Russia set off a price war 
in early March. Last month oil prices fell by more than half, leaving a giant industry 
reeling.

On April 12th the world’s energy superpowers broke bread and reached a new deal to try 
to prop up prices. The Organisation of the Petroleum Exporting Countries (opec) and its 
allies, including Russia, said they would slash production by 9.7m barrels a day from May 
to the end of June, a record, and restrain output for two years. In the 20th century Uncle 
Sam was keen to undermine opec, but in 2018 America became the biggest oil producer, 
(…)

(The future of the oil industry. In: The Economist, 18/04/2020)

QUESTÃO INÉDITA
On the previous text and the vocabulary used in it, judge the items below:

QUESTÃO – In the excerpt taken from The Guardian, we can say that the text bring 
movies, series and entertainement date to invite the audience.

(    ) Certo (    ) Errado 

Comentário: Na primeira linha do texto,“Bleeding red” sangrando vermelho, ou seja, a 
economia está em uma situação ruim. Portanto, correto.

GABARITO: CERTO



19 /0 8 /2 0 2 1

11 5

QUESTÃO INÉDITA
On the previous text and the vocabulary used in it, judge the items below:

QUESTÃO – In the sentence “further than any point in its history”, its refers to 
covid-19.

(    ) Certo (    ) Errado 

Comentário: O pronome “its” se refere ao petróleo, à demanda que caiu (demand for oil has 
fallen...), sobre a queda da demanda por causa do Covid. Portanto, errado.

GABARITO: ERRADO

QUESTÃO INÉDITA
On the previous text and the vocabulary used in it, judge the items below:

QUESTÃO – In the text, “prop up” can be replaced by “buttress”.

(    ) Certo (    ) Errado 

Comentário: O phrasal verb “prop up” significa subsidiar, dar suporte, assim como o verbo 
“to buttress”, sustentar/apoiar. Portanto, correto.

GABARITO: CERTO
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THANK YOU!

@teacherandreabelo@teacherandreabelo Teacher Andrea BeloTeacher Andrea Belo Teacher Andrea BeloTeacher Andrea Belo

Direitos Humanos
Prof. Ricardo Torques

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS: 1 Teoria geral dos direitos 
humanos. 1.1 Conceitos, terminologia, estrutura normativa, 

fundamentação. 2 Afirmação histórica dos direitos humanos. 3
Direitos humanos e responsabilidade do Estado. 4 Direitos 

humanos na Constituição Federal. 5 Política Nacional de Direitos 
Humanos. 6 A Constituição brasileira e os tratados internacionais 

de direitos humanos.
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Teoria Geral dos Direitos Humanos

 Fundamentos:

 jusnaturalista;

 racional;

 positivista;

moral;

 da dignidade.

PMAL/2018
O princípio da dignidade humana pode ser considerado um superprincípio:
ele rege os direitos humanos no âmbito tanto do direito internacional,
quanto do direito interno, com positivação dos direitos humanos em cada
nação.
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Características
 Universalismo X Relativismo;

 Historicidade e vedação ao retrocesso;

Características

1ª Dimensão dos Direitos 
Humanos 
2ª Dimensão dos Direitos 
Humanos
3ª Dimensão dos Direitos 
Humanos
4º Dimensão dos Direitos 
Humanos
5ª Dimensão dos Direitos 
Humanos

direitos civis e políticos

direitos sociais, econômicos e 
culturais

direitos difusos e coletivos

democracia, bioética, 
informação e pluralismo

paz
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Internacionalização dos Direitos 
Humanos
1ª fase: Direito Humanitário (Cruz Vermelha), Ato Geral da Conferência de
Bruxelas, OIT.

 1ª GM

 Ligas das Nações;

 deflagração da 2ª GM.

2ª fase: criação dos organismos internacionais (ONU, OEA).

Responsabilização
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Responsabilização
Sistemas de Proteção

máxima efetividade dos direitos humanos

relação de complementariedade

princípio pro homine de dos Direitos Humanos 
(norma mais favorável)

Sistema Contencioso

sistemas internacionais subsidiário

responsabilidade primária do Estado

atuação internacional na omissão ou mora do 
Estado

Política Nacional de Direitos 
Humanos
 PNDH-3:

 preocupação com as vulnerabilidades;

 indivisibilidade e interdependência (3 gerações);

 estrutura:

• Eixo Orientador;

• Diretrizes;

• Objetivos Estratégicos; e

• Ações Programáticas
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Política Nacional de Direitos 
Humanos

EO I:

EO II

• Universalizar direitos em um contexto de desigualdadesEO III:

• Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à ViolênciaEO IV:

• Educação e Cultura em Direitos HumanosEO V:

• Direito à Memória e à VerdadeEO VI:

• Interação democrática entre Estado e sociedade civil

• Desenvolvimento e Direitos Humanos

Política Nacional de Direitos 
Humanos
 Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à

Violência:

 Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de
segurança pública;

 Diretriz 12: Transparência e participação popular no sistema de
segurança pública e justiça criminal;

 Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade e
profissionalização da investigação de atos criminosos;
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Política Nacional de Direitos 
Humanos
 Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à

Violência:

 Diretriz 14: Combate à violência institucional, com ênfase na
erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e
carcerária;

 Diretriz 15: Garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção
das pessoas ameaçadas;

Política Nacional de Direitos 
Humanos
 Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à

Violência:

 Diretriz 16: Modernização da política de execução penal, priorizando
a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade
e melhoria do sistema penitenciário; e

 Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e
efetivo, para o conhecimento, a garantia e a defesa de direitos;
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Direitos Humanos na CF
 IDC:

 responsabilidade do Estado Federal;

 titularidade: PGR;

 órgão judicial: STJ;

 finalidade: deslocar a competência para a JF;

 fase: inquisitorial ou processual.

Direitos Humanos na CF
 TIDH:

CF e TIDH aprovados com o quórum de 
emenda

TIDH aprovados com quórum de normas 
infraconstitucionais

Atos normativos primários

Atos normativos secundários

2 Casas
2 turnos;
3/5 dos votos.
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PRF/2021
A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência possui
status supraconstitucional no ordenamento pátrio, sendo um exemplo de
instrumento normativo internacional de caráter inclusivo adotado pelo
Brasil para promover a acessibilidade e a autodeterminação de pessoas
com deficiência.

DEPEN/2021
Desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, os tratados
internacionais de direitos humanos em que o Brasil seja signatário
equivalem às emendas constitucionais.
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OBRIGADO
Prof. Ricardo Torques

Matemática e Raciocínio Lógico

Prof. Brunno Lima
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Click to edit Master title style
Suponha que a afirmação “Carlos pagará o imposto ou Ana não
comprará a casa.” seja falsa. Nesse caso, é correto concluir que
Ana comprará a casa.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Click to edit Master title style
O valor lógico da proposição Q → (P ∨ Q) é sempre verdadeiro.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Click to edit Master title style
P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram
prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C
é a conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

A proposição P2 é equivalente a “Se as falhas construtivas não foram corrigidas,
os mutuários tiveram prejuízos”.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Click to edit Master title style
Considerando esse argumento, julgue o item seguinte.
A negação da proposição “Os servidores públicos que atuam
nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados
por esse setor padecem.” é corretamente expressa por “Os
servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os
beneficiários dos serviços prestados por esse setor não
padecem”.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Click to edit Master title style
Considerando que P e Q sejam, respectivamente, as
proposições “Ausência de evidência de um crime não é
evidência da ausência do crime.” e “Se não há evidência, não há
crime.”, julgue o item a seguir.

A negação da proposição Q pode ser corretamente expressa
por “Não há evidência, mas há crime”
( ) CERTO ( ) ERRADO

Click to edit Master title style
P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram
prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C
é a conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

O argumento apresentado não é válido.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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Click to edit Master title style
O valor de máximo para a função f(x) = –2x2 + 96x + 440 ocorre
em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Click to edit Master title style
Em um tribunal, o desembargador tem a sua disposição 10
juízes para distribuir 3 processos para julgamento: um da área
trabalhista, outro da área cível e o terceiro da área penal.
Nesse tribunal, todos os juízes têm competência para julgar
qualquer um dos 3 processos, mas cada processo será
distribuído para um único juiz, que julgará apenas esse
processo. Nessa situação, o desembargador tem mais de 700
formas diferentes para distribuir os processos.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Click to edit Master title style
Caso um comando local disponha de 12 policiais e 4 deles
devam estar de plantão a cada dia, então, nesse caso, haverá
mais de 500 maneiras distintas de se escolher a equipe que
trabalhará no primeiro dia.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Click to edit Master title style
A quantidade de maneiras distintas de se organizar uma equipe
dentro de um veículo com cinco lugares — motorista e mais
quatro passageiros — será superior a 100.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Click to edit Master title style
Considere que um decorador deva usar 7 faixas coloridas de
dimensões iguais, pendurando-as verticalmente na vitrine de
uma loja para produzir diversas formas. Nessa situação, se 3
faixas são verdes e indistinguíveis, 3 faixas são amarelas e
indistinguíveis e 1 faixa é branca, esse decorador conseguirá
produzir, no máximo, 140 formas diferentes com essas faixas.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Click to edit Master title style
Uma mesa circular tem seus 6 lugares que serão ocupados
pelos 6 participantes de uma reunião. Nessa situação, o
número de formas diferentes para se ocupar esses lugares com
os participantes da reunião é superior a 102.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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OBRIGADO
Prof. Brunno Lima

Conhecimentos sobre o Distrito 
Federal

Prof. Leandro Signori
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Realidade Histórica do 
Distrito Federal

Fatores que levaram a transferência da capital

 Segurança nacional. Capital litorânea vulnerável.
 Interiorização do povoamento e do desenvolvimento e

integração nacional.
 Afastar os governantes (a capital) da concentração de atividades

e das pressões populares.
 Condições insalubres do Rio Janeiro.
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Inconfidência Mineira

 1789

 Inconfidentes defenderam a tese de mudança da capital
para São João del-Rei (MG).

Ideário Mudancista

 1823 - Constituinte do Império Brasileiro.

 José Bonifácio de Andrada e Silva, Patriarca da Independência,

apresenta projeto para mudança da capital e sugere o nome

“Brasília” ou “Petrópole” para a nova cidade.

 Propôs que a nova capital se instalasse na comarca de Paracatu do

Príncipe (MG).
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Constituição 1891 e Missão Cruls
 1891 – Primeira Constituição republicana.

Art. 3º Fica pertencente à União, no Planalto Central, uma zona de
14.400 km², que será oportunamente demarcada, para nela
estabelecer-se a futura Capital Federal.

 1892/1893 - Comissão Exploradora do Planalto Central, Missão
Cruls (Luís Cruls), demarcação de uma área de 14.400 km².

Constituição 1946

Art. 4º - A Capital da União será transferida para o planalto central do
Pais.

§ 1 º - Promulgado este Ato, o Presidente da República, dentro em
sessenta dias, nomeará uma Comissão de técnicos de reconhecido
valor para proceder ao estudo da localização da nova Capital.
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Ideário Mudancista
 1946-1948 - Comissão de Estudos para a Localização da Nova

Capital do Brasil.
 Missão ou Comissão Poli Coelho..
 08/06/1953 – Getúlio Vargas institui a Comissão de Localização da

Nova Capital Federal, presidida pelo general Aguinaldo Caiado de
Castro, posteriormente pelo Marechal José Pessoa (outubro de
1954).

 Escolhido o Sítio Castanho.

Toniquinho da Farmácia

 4/04/1955 – Comício em Jataí –

Goiás.

 Antônio Soares Neto,

Toniquinho da Farmácia

 Morreu 21/11/2019.
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Construção de Brasília
 Criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital

(NOVACAP).
 Presidente: Israel Pinheiro

 Bernardo Sayão Carvalho Araújo – morreu em janeiro de 1959,
nas obras da Transbrasiliana (Belém-Brasília), no Pará.

 Projeto urbanístico: Lúcio Costa. Projetos arquitetônicos:
Oscar Niemeyer.

 Candangos – trabalham na construção de Brasília, vieram
principalmente do Nordeste.

Construção de Brasília
 Data da inauguração da nova capital: 21 de abril de 1960 - Lei nº

3.273, de 1/10/1957 - autoria do deputado federal goiano Emival
Caiado.

 JK – Plano de Metas. 31º meta, meta-síntese, construção da nova
capital.
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Realidade Política, Urbana, Étnica, Social, 
Geográfica e Econômica do Distrito Federal

Organização do DF

 Não pode ser dividido em municípios.

 DF está organizado (dividido) em 33 RAs.

 RA XXXII – Sol Nascente/Pôr do Sol, desmembrada de
Ceilândia.

 RA XXXIII – Arniqueira, desmembrada de Águas Claras.
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Brasília – Patrimônio Cultural
 Brasília ou Plano Piloto de Brasília - Patrimônio Cultural da

Humanidade
 Título concedido pela Organização das Nações Unidas para a

Cultura, Ciência e Educação (UNESCO) – 1987
 Tombamento do Plano Piloto de Brasília – SPHAN (IPHAN) – 1990
 Objetivo de preservar as características essenciais que caracterizam

o seu projeto urbanístico.

Desigualdade no DF e RIDE

 Alta desigualdade na distribuição social da renda - DF um
dos piores Índice de Gini do Brasil.

Maior renda domiciliar per capita, PIB per capita e IDH –
comparativamente aos estados brasileiros.

 Elevada desigualdade espacial da renda e do IDH entre as
RAs do DF e entre o DF e os municípios da RIDE.

 DF/Brasília – mercado consumidor expressivo.
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RIDE

RIDE do DF e Entorno
 Primeira RIDE a ser criada no Brasil.
 Criada para efeitos de articulação da ação administrativa da União,

dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal.
 Constituída pelo Distrito Federal e 33 municípios, sendo 29 de

Goiás e quatro de Minas Gerais.
 Alteração em 2018: Foram acrescidos 12 municípios, sendo 10 de

Goiás e 2 de Minas Gerais.
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RIDE DF e Entorno
 Municípios que vierem a ser constituídos a partir de

desmembramento de território de Município integrante da RIDE
passarão a compor, automaticamente, a Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.

Socioeconomia
 Predomínio do setor terciário, seguido do secundário e primário.
 Distrito Federal concentra 89,90% do PIB, sobretudo no setor de

serviços, mas tem participação expressiva também nos demais
setores.

 Desigualdades na RIDE-DF, entre o DF e municípios. Exemplos:
emprego, infraestrutura, saúde, educação, renda, segurança, etc.
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OBRIGADO
Prof. Leandro Signori

LEI ORGÂNICA DO 
DISTRITO FEDERAL
PROFESSOR: RODRIGO FRANCELINO
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Segundo à LODF à Polícia Civil, órgão permanente dirigido por delegado de polícia de
carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e
a apuração de infrações penais, exceto as militares, assim julgue o item a seguir.

É obrigatória a comprovação dos pré-requisitos objetivos e determinados exigidos de
cada função para lotação pelo concurso de remoção.

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2 
São princípios institucionais da Polícia Civil unidade, indivisibilidade, legalidade,
moralidade, impessoalidade, eficiência, hierarquia funcional, disciplina e unidade de
doutrina e de procedimentos.
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Aos integrantes das categorias de agente de polícia, agente policial de custódia e
escrivão de polícia é garantida a autonomia funcional na elaboração e no conteúdo dos
atos legais delegados ou próprios sob sua responsabilidade.

QUESTÃO 3

Nesta Sexta-feira o Senhor Silvio Sande foi nomeado Diretor do Instituto de Criminalística
da Polícia Civil do DF, neste mesmo ato também foi nomeado o Senhor William Notário
como Diretor-Geral da PCDF. Os nomeados são professores de contabilidade do
Estratégia Concursos e receberam essa missão, em virtude da alta taxa de aprovação de
seus alunos no certame da Polícia Federal. Embora a razão seja verdadeira infelizmente
a nomeação não será possível, uma vez que Sande não integra ao quadro funcional do
respectivo instituto, bem como o Notário não é um Delegado de polícia de carreira do
Distrito Federal.

QUESTÃO 4
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Estabelece a LODF que as atividades desenvolvidas nos institutos de Criminalística, de
Medicina Legal e de identificação não são consideradas de natureza técnico cientifica,
mas sim investigatórias periciais.

QUESTÃO 5 

É garantida a independência funcional na elaboração de laudos periciais para os peritos
criminais, médicos-legistas e datiloscopistas policiais.

QUESTÃO 6 - Universa – PCDF -
PERITO



19 /0 8 /2 0 2 1

14 6

QUESTÃO 7 
As atividades desenvolvidas nos institutos de criminalística, de medicina legal e de 
identificação são considerados de natureza onírica.

QUESTÃO 8 
O Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal inaugurou a unidade
especializada na custódia de presos provisórios e bens apreendidos, na região
administrativa do Gama. Durante a inauguração o Diretor-Geral informou que o
Agente Policial de Custódia Marcos Girão será o Diretor da nova unidade. Neste caso
o ato contraria a LODF.
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@rodrigofrancelino

OBRIGADO
Prof. Nome do Professor
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Prof. Renato da Costa:.

Informática
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Internet Intranet Extranet VPN

Legenda da tabela

Conceitos de Internet e Intranet

Sefaz CE – 15/08/21

Redes VPN permitem a troca segura de dados entre dois pontos
por meio do tunelamento por criptografia, que cria um túnel
seguro dentro de uma rede pública.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Depen - 2021

As intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de
Internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus
clientes ou fornecedores, por meio de VPNs (virtual private
network).
( ) CERTO ( ) ERRADO

Utilização de tecnologias

HTTP
HTTPS
FTP
SMTP
POP3
IMAP4
TELNET
SSH
DNS
DHCP
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Navegação

* Cookies
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Acesso à distância

Telnet
SSH
TeamViewer
Anydesk

PRF - 2018

Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é
capaz de acessar e controlar outro computador,
independentemente da distância física entre eles, desde que
ambos os computadores estejam conectados à Internet.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Windows 10

Multitarefa
Multiprocessamento
NTFS
Novos recursos (Cortana e Visão de Tarefas)
Atalhos com a tecla Windows

Word

Atalhos
Apostas finais???
* Referência Cruzada
* Estilos
* Macros
* Mala direta
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Excel

Apostas finais???
PROCV e PROCH

PROCV
Use PROCV quando precisar encontrar coisas em uma tabela ou
um intervalo por linha. Por exemplo, procure um preço de uma
parte automotiva pelo número da parte ou encontre um nome
de funcionário com base na ID do funcionário.

Excel

PROCH
Localiza um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de
valores e retorna um valor na mesma coluna de uma linha
especificada na tabela ou matriz. Use PROCH quando seus
valores de comparação estiverem localizados em uma linha ao
longo da parte superior de uma tabela de dados e você quiser
observar um número específico de linhas mais abaixo. Use
PROCV quando os valores de comparação estiverem em uma
coluna à esquerda dos dados que você deseja localizar.
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PM AL – 15/08/21

No Excel a função PROCV é utilizada para procurar valores em
linhas de uma tabela
( ) CERTO ( ) ERRADO

SEFAZ DF - 2020

A função PROCV permite localizar itens em qualquer posição de
uma tabela ou em um intervalo por coluna, pesquisando-se a
partir de determinado valor para se obter o valor de retorno.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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PM AL – 15/08/21

No Excel a função PROCV é utilizada para procurar valores em
linhas de uma tabela
( ) CERTO ( ) ERRADO

Malwares

Replicáveis
vírus
worm
bot
ransomware

Não-Replicáveis
trojan
spyware
backdoors
rootkit
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Malwares

Replicáveis
vírus
worm
bot
ransomware

Não-Replicáveis
trojan
spyware
backdoors
rootkit

Polícia Federal - 2012

A fim de se proteger do ataque de um spyware — um tipo de
vírus (malware) que se multiplica de forma independente nos
programas instalados em um computador infectado e recolhe
informações pessoais dos usuários —, o usuário deve instalar
softwares antivírus e antispywares, mais eficientes que os
firewalls no combate a esse tipo de ataque.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Polícia Federal - 2012

A fim de se proteger do ataque de um spyware — um tipo de
vírus (malware) que se multiplica de forma independente nos
programas instalados em um computador infectado e recolhe
informações pessoais dos usuários —, o usuário deve instalar
softwares antivírus e antispywares, mais eficientes que os
firewalls no combate a esse tipo de ataque.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Polícia Federal - 2018

Cavalos de Troia são exemplos de vírus contidos em programas
aparentemente inofensivos e sua ação danosa é mascarada pelas
funcionalidades do hospedeiro.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Depen - 2021

Os vírus do tipo cavalo de Troia, também conhecidos como
trojans, podem ser instalados por outros vírus e programas, mas
também podem infectar o ambiente por meio de links durante a
navegação na Internet ou até mesmo por meio de emails falsos
(phishing).
( ) CERTO ( ) ERRADO

Depen - 2021

Os vírus do tipo cavalo de Troia, também conhecidos como
trojans, podem ser instalados por outros vírus e programas, mas
também podem infectar o ambiente por meio de links durante a
navegação na Internet ou até mesmo por meio de emails falsos
(phishing).
( ) CERTO ( ) ERRADO
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PM AL – 15/08/2021

Uma infecção por trojan pode ser recebida automaticamente
pela rede, sem que nenhum usuário tenha efetuado o envio.
( ) CERTO ( ) ERRADO

PM AL – 15/08/2021

Um worm é um programa capaz de se propagar enviando cópias
de si mesmo para outros computadores em uma rede.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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PM AL – 15/08/2021

Para prevenir ações de programas que, de forma maliciosa,
monitoram atividades de um sistema e enviam as informações
coletadas a tarceitos, o usuário deve utilizar um software de anti-
spyware.
( ) CERTO ( ) ERRADO

PM AL – 15/08/2021

Considere que uma empresa que possui uma rede de
computadores tenha conseguido identificar que uma ação
maliciosa contra a sua rede estava acontecendo, com tráfego
vindo de fora da sua rede. Nesse caso, a ação maliciosa poderia
ter sido controlada e parada a partir de um equipamento de
firewall que controlasse o acesso à rede da empresa.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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OBRIGADO
Prof. Renato da Costa

Instagram @prof.renatodacosta

Redação

Prof. Rodolfo Gracioli
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O que não pode faltar no texto?

 Aprofundamento (detalhamento dos tópicos analisados)
 Encadeamento de ideias / tópicos
Objetividade e clareza
 Exemplificações / Dados estatísticos / Explicações “sólidas”
 “Abordagem jurídica”

O que não pode faltar no texto?

 Constituição Federal de 1988
 ECA
 Código Penal
 SUSP
 Estatuto do Idoso
 Declaração Universal dos Direitos Humanos
 Lei de Execução Penal
 Lei Maria da Penha
 Lei do Feminicídio
 Lei de Drogas
 Lei Geral de Proteção de Dados
Marco Civil da Internet
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O que não pode faltar no texto?
 Cidadania

 Direitos Humanos

 Liberdades individuais

 Democracia

 Dignidade humana

 Direitos fundamentais

 Atuação policial

 Judicialização

O que surpreenderia?

 Problemática da corrupção na realidade brasileira
 60 anos de Brasília
 Tráfico de pessoas
Questão das pessoas desaparecidas
 Invisibilidade social da população em situação de rua
 Era da “condominização” / segregação socioespacial
 Problemática das fake News
 Desafios ambientais do século XXI
 Era da superexposição da privacidade
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Datas simbólicas

 15 anos da Lei Maria da Penha

 15 anos da Lei de Drogas

 20 anos da Lei do Assédio Sexual

 *30 anos do ECA

MPDFT recebeu 504 denúncias de crimes raciais em 2020

Ao longo do ano, foram registradas 490 ocorrências de injúria racial e 14 de racismo.
MPDFT quer aperfeiçoar combate contra o preconceito

Metrópoles
24/03/2021
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De 391 denúncias de violência contra LGBTs no DF, apenas 39 
foram investigadas como homotransfobia em 2020, aponta 

pesquisa

Por Walder Galvão, G1 DF
17/05/2021

O Distrito Federal registrou 391 denúncias de violência contra pessoas LGBT (lésbicas,
gays, bissexuais e transsexuais) em 2020, segundo estudo inédito do Centro
Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos (Centrodh). Entretanto, de acordo com a
Secretaria de Segurança Pública (SSP), apenas 39 ocorrências foram investigadas
como homotransfobia na capital, ou seja, 10% do total.
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TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA

1) Problemática do tráfico de drogas e o crime organizado
2) Persistência da violência contra a mulher em tempos de pandemia
3) Vulnerabilidade da comunidade LGBTQIA+ em discussão
4) Crise no sistema prisional: ressocialização e colapso dos estabelecimentos penais
5) Problemática das drogas no Brasil: entre a repressão e a prevenção
6) Tráfico de animais em debate e os crimes ambientais
7) Crimes virtuais em pauta no contexto brasileiro
8) Reconhecimento facial na área da segurança: proteção ou imprecisão?
9) Tecnologia policial: reflexos para a eficiência investigativa
10) Megassaltos e o alcance da atividade criminosa

TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA
1) Invisibilidade do tráfico de pessoas na contemporaneidade

2) Emergência da saúde mental no contexto da segurança pública

3) Redução da maioridade penal em discussão

4) Flexibilização do porte de armas: garantia da segurança ou violência cíclica?

5) Violência contra criança e o adolescente em tempos de pandemia

6) Racismo e injúria racial: como interromper a violência contra a população negra?

7) Papel da polícia civil na garantia dos direitos humanos

8) Atuação policial, democracia e a garantia da cidadania

9) Vitimização e letalidade policial em pauta no Brasil: a realidade da segurança pública

10) Inteligência policial, ações integradas e a descapitalização do crime organizado
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VIOLÊNCIA / PROBLEMÁTICA DAS DROGAS

PREVENÇÃO X REPRESSÃO
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Entorno de capitais do Nordeste tem 8 das 10 cidades mais 
violentas do país

Carlos Madeiro
Colaboração para o UOL, em Maceió

15/07/2021

Lei regulamenta uso da tecnologia de reconhecimento facial em 
áreas públicas do DF

Placas devem informar existência do sistema. Norma veda uso para vigilância contínua de
pessoas; tecnologia já foi usada, por meio de drones, no Carnaval 2020.

Por G1 DF
12/11/2020
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Oito das dez cidades com maiores taxas de mortes violentas intencionais do país
ficam em regiões metropolitanas no entorno de quatro capitais do Nordeste.

O dado consta no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O ranking inclui apenas os municípios
brasileiros com mais de 100 mil habitantes e é referente aos registros de 2020.
Dos 20 municípios com maiores taxas, 18 são da região Nordeste.
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https://www.pcdf.df.gov.br/informacoes/cartilhas
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GDF marca presença na atuação em prol dos direitos 
humanos

Secretaria de Justiça e Cidadania promove conferência e faz balanço das ações

Agência Brasília
13/08/2021
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Enfrentamento à violência contra a mulher

Desenvolvido pela Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), o
programa da Pró-Vítima que oferece atendimento com suporte psicológico e de
assistência social a pessoas em situação de violência.

Crianças e adolescentes

A Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes atua para garantir às 700
mil crianças e adolescentes do DF o acesso a todos os seus direitos.

Enfrentamento às drogas
A Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas (Subed) trabalha em três eixos:
prevenção, tratamento e reinserção social, a fim de reduzir a demanda, os danos e
a oferta de substâncias psicoativas.

Respeito aos direitos dos idosos
A Sejus conta com o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal (CDI),
órgão de caráter paritário, consultivo e deliberativo, que tem por finalidade
elaborar as diretrizes para a formulação e implementação da Política Distrital do
Idoso, bem como acompanhar, fiscalizar, participar da coordenação,
supervisionar, avaliar e deliberar sobre as políticas e ações voltadas para a pessoa
idosa no Distrito Federal.
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Defesa da população LGBTQIA+
A Sejus orienta a toda a população LGBTQIA+ que, em caso de agressão por
motivação LGBTfóbica, a denúncia seja feita de forma presencial na Delegacia
Especializada de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por
Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

Cidadania Trans
Para promover a conscientização sobre a diversidade de gênero, a Sejus lançou o
site Cidadania Trans, o primeiro portal governamental voltado à comunidade de
travestis, transexuais e transgêneros no Distrito Federal.

Guia Friendly LGBT
A Sejus lançou neste ano uma portaria conjunta com a Secretaria de Turismo
(Setur) que firma parceria para elaboração e publicação do Guia Friendly LGBT. A
publicação será direcionada às instituições e turistas LGBT estrangeiros e
brasileiros, assim como familiares, amigos, cônjuges e acompanhantes, pessoas
jurídicas voltadas ao comércio e turismo e instituições públicas. Entre os objetivos
estabelecidos para esse trabalho, estão ações de sensibilização e articulação com
atores estratégicos relacionados ao tema “turismo LGBT”.
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Casos de violência contra idosos aumentam em relação ao ano 
passado

Violência psicológica lidera os atendimentos da Central Judicial do Idoso no
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)

Correio Braziliense
15/06/2021

A Central Judicial do Idoso (CJI) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios (TJDFT) atendeu a 166 casos de violência contra o idoso entre janeiro e
maio deste ano. O número equivale a 72% dos casos registrados durante todo o
ano passado. Entre os casos atendidos, 56 foram relativos à violência psicológica,
37 a violência financeira, 32 são negligência e 25, de violência física.

Nos últimos três anos, os casos de violência psicológica predominaram nos
atendimentos feitos pela CJI. Em 2018, foram 83 dos 248 casos acolhidos; em
2019, 71 de 261 e em 2020 foram 70 dos 230 registros. Casos de violência
financeira apresentaram decréscimo. Em 2018, foram listadas 67 ocorrências; 60
são de 2019 e 48, de 2020. Os registros de negligência saltaram de 40, em 2018,
para 62 em 2019, mas caíram para 46 em 2020. Já violência física manteve-se
estável em 2019 e 2020 - foram 34 em ambos os anos, e 39 casos em 2018.



19 /0 8 /2 0 2 1

18 8

A Central Judicial do Idoso lançou, em 2019, a cartilha Pessoa Idosa, com direitos,
dicas e informações sobre o tema. De acordo com esse material, a violência física
ou maus-tratos é caracterizada por ferimentos, provocação de dor e pelo uso da
força física na intenção de fazer com que o idoso faça o que não deseja. Por outro
lado, a violência psicológica consiste em agressões verbais com o objetivo de
aterrorizar, humilhar ou restringir a liberdade para convívio social de pessoas
idosas.

Já a negligência diz respeito à rejeição ou omissão, por parte de responsáveis
legais, de cuidados necessários às pessoas idosas. A cartilha ainda salienta que o
abuso financeiro e econômico consiste na “exploração imprópria ou ilegal de
pessoas idosas, ou ao uso não consentido por elas de seus recursos financeiros ou
patrimoniais”

Estudo inédito revela fatores de risco que causaram feminicídios 
no DF

Nos 15 anos da Lei Maria da Penha, um estudo obtido em primeira mão pelo
Correio mostra que o ciúme excessivo, o controle e a perseguição da vítima estão
presentes em 88,2% dos casos

Correio Braziliense
16/08/2021
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No Distrito Federal, um estudo liderado por um promotor de Justiça do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), recebido em primeira mão pelo
Correio, mostra que há fatores de risco que, geralmente, são um prenúncio de
crimes contra a vida de mulheres. Segundo o documento, o ciúme excessivo, o
controle e a perseguição da vítima estão presentes em 88,2% dos casos.

O estudo “Fatores de risco de feminicídio no Distrito Federal” foi liderado pelo
promotor de Justiça do MPDFT Thiago Pierobom de Ávila. Segundo a pesquisa,
realizada entre 2016 e 2017, na capital federal houve 34 casos de feminicídios.
Entre eles, após o ciúme em excesso, o fator que mais apareceu foi o de ameaça
ou tentativa de matar ou agredir fisicamente a vítima. Essas características
estavam presentes em 73,5% dos casos (veja Fatores de Risco).

Em 2021, durante os três primeiros meses, de acordo com dados da Secretaria de
Segurança Pública do Distrito Federal, o número de violência doméstica contra
mulheres caiu em 9,2%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

O registro de violência sexual também sofreu uma queda, de 19,5%. Porém, a
quantidade de feminicídios cresceu 100%, passando de oito, em 2020, para 16, em
2021.
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Subnotificação de crimes contra LGBTQI+ preocupa direitos 
humanos

Avanços institucionais para mapear a incidência desse crime são lentos

Agência Brasil
20/07/2021
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O aumento de mais 20% em crimes violentos contra lésbicas, gays, bissexuais,
transexuais, travestis e intersexuais (LGBQTI+) em 2020, divulgado na semana
passada no Anuário Brasileiro da Segurança Pública, é apenas uma fração da
violência contra essa população, alertam ativistas dos direitos humanos e
defensores dos direitos das minorias, que apontam a alta de subnotificação dos
casos e problemas na disponibilidade dos dados.

Apesar da equiparação da LGBTQIfobia ao crime de racismo por parte do
Supremo Tribunal Federal (STF), em 2019, os avanços institucionais para mapear
a incidência desse crime ainda são considerados lentos.

Segundo a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve, em
2020, um crescimento de 20,9% nas lesões corporais dolosas, de 20,5% nos
estupros e de 24,7% nos homicídios dolosos de LGBTQI+.

Os pesquisadores responsáveis pelo levantamento ponderam que "a baixa
qualidade dos registros não permite afirmar com precisão se o aumento é de
fato um aumento do número de casos ou um aumento na capacidade e nos
esforços de identificação e notificação".
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Em um ano, mundo registra 50 mil casos de tráfico de pessoas

Redação Observatório 3º Setor
17/08/2021

O Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas, lançado pelo Escritório da ONU sobre
Drogas e Crime (Unodc) em fevereiro deste ano, aponta que 50 mil vítimas foram
detectadas em 148 países durante o ano de 2018. Para a organização, o número
real pode ser ainda maior, por conta da natureza oculta deste crime.
A Organização das Nações Unidas (ONU), no Protocolo de Palermo (2003), define
tráfico de pessoas como o “recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou
recebimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso da força ou outras formas de
coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição de
vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o propósito
de exploração“.
No Brasil, a lei de número 13.344, de 6 de outubro de 2016, aprimorou o
enfrentamento a esse crime no Brasil.
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O tráfico de pessoas movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano no mundo,
sendo que a maioria das vítimas são mulheres e meninas (72%), utilizadas para
exploração sexual, trabalho escravo ou venda no mercado ilegal de órgãos e
tecidos. Entre as mulheres vítimas do tráfico de pessoas, 83% são traficadas com
fins de exploração sexual, 13% para trabalho forçado e 4% para outras finalidades.

Já entre os homens, 82% são traficados para trabalhos forçados, 10% com fins de
exploração sexual, 1% para remoção de órgãos e 7% para outros objetivos. A
questão racial também deve ser levada em consideração quando se fala em tráfico
de pessoas. De acordo com dados do Relatório Nacional sobre Tráfico de
Pessoas, 72% das vítimas desse tipo de crime no Brasil são negras.

Operação de combate à pornografia infantil cumpre 176 
mandados de busca em 18 estados e cinco países

Oitava fase da Luz na Infância é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública. Ao todo, 73 pessoas foram presas em flagrante no Brasil, Paraguai, Argentina e
Estados Unidos.

Por Wellington Hanna, TV Globo
09/06/2021
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As penalidades para os crimes investigados variam de 1 a 8 anos de prisão. Quem
armazena material de pornografia infantil pode cumprir pena de 1 a 4 anos de
reclusão.

Já para quem compartilha, a pena prevista é de 3 a 6 anos. A punição para quem
produz esse tipo de material é de 4 a 8 anos de prisão.

Veja os balanços das fases anteriores da Operação Luz na Infância:

Luz na Infância 1: Realizada em 20 de outubro de 2017, cumpriu 157 mandados de busca e
apreensão. Foram presas 108 pessoas.
Luz na Infância 2: Realizada em 17 de maio de 2018, cumpriu 579 mandados de busca e
apreensão. Foram presas 251 pessoas.
Luz na Infância 3: Realizada em 22 de novembro de 2018, cumpriu 110 mandados de busca e
apreensão no Brasil e na Argentina. Foram presas 46 pessoas pela Polícia Civil.
Luz na Infância 4: Realizada em 28 de março de 2019, cumpriu 266 mandados de busca e
apreensão. Foram presas 141 pessoas.
Luz na Infância 5: Realizada em 04 de setembro de 2019, cumpriu 105 mandados de busca e
apreensão. Foram presas 51 pessoas. Além do Brasil, a operação foi realizada nos Estados
Unidos, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai e Chile.
Luz na Infância 6: Realizada em 18 de fevereiro de 2020, cumpriu 112 mandados de busca e
apreensão e prendeu em flagrante 43 pessoas no Brasil e quatro no exterior.
Luz na Infância 7: Realizada em 6 de novembro de 2020, cumpriu 189 mandados de busca e
apreensão e prendeu em flagrante 74 pessoas no Brasil e 35 no exterior.
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Polícia Civil do DF registra recorde de apreensão de drogas em 
2020

No ano passado, 8,2 toneladas de maconha foram retiradas de circulação, contra duas
toneladas em 2019. Segundo corporação, números têm relação com período de pandemia.

Por TV Globo
28/01/2021

Saúde tem atendimento especializado para 
idosos

Dados do Disque 100 revelam que a pandemia aumentou o
número de casos de violência contra a pessoa idosa em todo
o Brasil

Agência Brasília
29/06/2021
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O Junho Violeta foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e alerta
para conscientização e combate a atos de violência contra os idosos. O objetivo da
campanha é despertar a sociedade como um todo no processo de sensibilização
para coibir, diminuir e amenizar o sofrimento da pessoa idosa contra a violência
que essa população vem sofrendo, em especial neste período de pandemia e
isolamento social.

Em 2020, dos 2.763 casos de violência interpessoal notificados no DF, 94 (3,4%)
foram relativos a pessoas idosas - 44,7% de 60 a 69 anos; 27,7% de 70 a 79 anos; e
27,7% de 80 e mais anos de idade

ATUALIDADES
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OBRIGADO
Prof. Rodolfo Gracioli
@profrodolfogracioli

www.rodolfogracioli.com.br
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Estatística
Prof. Carlos Henrique

Suponha que o número de divórcios em uma grande cidade, seja uma 
variável aleatória X com distribuição de Poisson com média de λ divórcios. 
Sabe-se que a probabilidade de ocorrerem, mensalmente, 3 divórcios é igual 
a probabilidade de ocorrerem 4 divórcios. 

Julgue o item seguinte: 

 Nessas condições, a probabilidade de, em um determinado mês, ocorrer 
pelo menos 2 divórcios é inferior a 90% 
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O número X de realizações de determinado experimento 
necessárias para obter o primeiro sucesso segue a distribuição 
geométrica. 

Julgue o item subsequente. 

 Se, após realizadas cinco séries do experimento, cada série 
tiver terminado com o primeiro sucesso e os números de 
experimentos, em cada série, tiverem sido 5, 6, 6, 4 e 4, 
então o estimador de máxima verossimilhança para p é 
igual a 0,2. 



19 /0 8 /2 0 2 1

21 2

Na Strategy Land, a probabilidade p de um professor engordar é igual a 0,25. Essa 
estimativa foi obtida com base em um levantamento por amostragem aleatória simples 
de 1.875 professores. 
Sabendo que P(Z < - 2) = 0,025, em que Z representa a distribuição normal padrão, julgue 
os itens que seguem, em relação a essa situação hipotética. 

 Em um grupo formado aleatoriamente por 5 professores, com reposição, estima-se 
que a probabilidade de que apenas um deles engorde, seja inferior a 40%. 

 Se X seguir uma distribuição binomial com parâmetros n = 500 e probabilidade de 

sucesso p, a estimativa da variância será superior a 100. 
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 A estimativa intervalar de 95% de confiança do parâmetro populacional p possui 
amplitude inferior a 0,05. 
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Uma amostra aleatória de 9 valores de salários extraída de uma população, 
considerada normal e de tamanho infinito, apresentou uma média igual a R$ 800,00 
com um desvio padrão igual a R$ 120,00. Os registros históricos indicam que a média 
dos salários da população é igual a R$ 740,00. Deseja-se testar a hipótese, ao nível de 
significância 𝛼, se o valor da média verificada na amostra difere do valor de R$ 
740,00. Seja H0 a hipótese nula do teste (𝝁= 740), H1 a hipótese alternativa (𝝁 ≠740) 
e 𝒕𝜶/𝟐 > 0 o quantil da distribuição “t” de Student, no nível de significância , para 
testes bicaudais com 8 graus de liberdade. Sabendo-se que H0 foi rejeitada, julgue os 
itens seguintes: 
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 o valor da variável do teste (t calculado) obtido através da amostra e necessário para 
comparação com - 𝒕𝜶/𝟐 e 𝒕𝜶/𝟐 é inferior a 2 

 Podemos inferir que 𝒕𝜶/𝟐 ≤ 1,5 

 A um nível de significância 𝜷, 𝜷 < 𝜶, H0 não teria sido rejeitada
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(PERITO – PF) O tempo gasto (em dias) na preparação para determinada operação 
policial é uma variável aleatória X que segue distribuição normal com média M, 
desconhecida, e desvio padrão igual a 3 dias. A observação de uma amostra aleatória 
de 100 outras operações policiais semelhantes a essa produziu uma média amostral 
igual a 10 dias. 
Com referência a essas informações, julgue o item que segue, sabendo que P(Z > 2) = 
0,025, em que Z denota uma variável aleatória normal padrão. 

Com referência a essas informações, julgue os itens que seguem, sabendo que P(Z > 2) 
= 0,025, em que Z denota uma variável aleatória normal padrão. 
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 A expressão 10 dias ± 6 dias corresponde a um intervalo de 95% de confiança para a 
média populacional M. 

 O erro padrão é inferior a 0,5 dias

 Considerando-se o teste da hipótese nula H0: M ≤ 9,5 dias contra a hipótese 
alternativa H1: M > 9,5 dias, adotando-se o nível de significância igual a 1%, não 
haveria evidências estatísticas contra a hipótese H0. 
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Uma fabricante de móveis afirma que os móveis que ele produz duram em média 50 
meses. Para testar essa hipótese, foram selecionados ao acaso 16 móveis produzidos pelo 
fabricante, registrados seus tempos de duração X1, X2, ..., X16 e calculados os valores 

Σ𝑥𝑖 = 640 e Σ𝑥𝑖2 = 29440. 

Julgue o item seguinte 

 O valor da estatística teste é superior a – 2. 
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José da Silva, um diligente servidor público, realizou uma pesquisa entre a relação 
do número de faltas ao serviço (x) e o número de jogos do Flamengo em um 
campeonato qualquer (y). José da Silva descobriu que o coeficiente de correlação 
linear de Pearson das duas variáveis é 0,8, enquanto que os desvios padrões das 
variáveis x e y são, respectivamente, 4 e 5. 

Julgue o item seguinte 

O desvio padrão da diferença entre as variáveis x e y está entre 2 e 4 



19 /0 8 /2 0 2 1

22 1



19 /0 8 /2 0 2 1

22 2

OBRIGADO
PROF. CARLOS HENRIQUE



19 /0 8 /2 0 2 1

22 3

DIREITO ADMINISTRATIVO

Prof. Thállius Moraes

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

PERSONALIDADE 
JURÍDICA CRIAÇÃO FINALIDADES RESPONSABILIDADE CIVIL REGIME DE 

PESSOAL

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA
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DISTINÇÕES CAPITAL SOCIAL FORMA JURÍDICA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA

DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

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

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

4) (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.
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5) (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.

6) (CESPE) Em razão do exercício da sua prerrogativa de
autotutela, a administração poderá revogar seus atos
administrativos válidos, com efeitos ex tunc.
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7) (CESPE) A administração pública pode revogar ato próprio
discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente
pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno.

8) (CESPE) O ato administrativo discricionário não é passível de
controle judicial.
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9) (CESPE) A imperatividade do ato administrativo prevê que a
administração pública, para executar suas decisões, não
necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário.

10) (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.
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11) (CESPE) O poder de polícia é indelegável.

12) (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.
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13) (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.

14) (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.
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15) (CESPE) A existência de fornecedor exclusivo de determinado
produto é hipótese de inexigibilidade de licitação.

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

18) (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.
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19) (CESPE) A culpa recíproca da vítima é causa excludente da
responsabilidade do Estado.

20) (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.
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21) (CESPE) O Estado não é civilmente responsável por danos
causados por seus agentes se existente causa excludente de
ilicitude penal.

22) (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.
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23) (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.

24) (CESPE) O controle judicial dos atos administrativos é
restrito a aspectos de legalidade, sendo vedada a análise do
mérito administrativo pelo Poder Judiciário.
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25) (CESPE) A autotutela assegura que a administração pública
reveja seus atos quando ela os entender como ilegais,
inoportunos ou inconvenientes.

OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes
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