APRESENTAÇÃO DO E-BOOK
Olá, Estrategista!
Estamos na reta final do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Neste momento, é
necessário ter estratégia para revisar os conteúdos do seu edital, buscando priorizar os
assuntos mais quentes, que possuem grande probabilidade de aparecerem na sua prova.
Foi pensando nisso que decidimos elaborar este e-book de APOSTAS FINAIS PARA PC-DF.
Nesse material, você encontrará MAIS DE 140 DICAS E APOSTAS dos nossos professores,
preparadas com muito cuidado por cada um deles, para que você fique atento aos temas mais
importantes das principais disciplinas do concurso PC-DF.
Ou seja, é uma excelente oportunidade para refinar a sua preparação e garantir a sua
aprovação!
Não vamos perder mais tempo...
BONS ESTUDOS!
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APOSTAS FINAIS PARA PC-DF
1.

Língua Portuguesa

1.1.

Profª. Adriana Figueiredo

DICA 1:
Atenção às expressões concessivas! Elas têm sido muito cobradas nas provas mais recentes da
banca Cebraspe. Lembre-se das conjunções e locuções conjuntivas, como “embora”, “mesmo
que”, “posto que”, “ainda que”, “conquanto”, mas também das locuções prepositivas “apesar
de”, “a despeito de” etc.

DICA 2:
Nas questões de tipologia textual, fique atento: quando a banca pedir a classificação de um
texto em sua predominância, lembre-se de que esse critério não tem a ver com número de
linhas. Classificar um texto significa identificar a intenção do autor, seu objetivo ao produzi-lo.
Normalmente ajuda muito olhar para o início e o fim do texto para identificar a tipologia
predominante.

DICA 3:
Para as questões de colocação pronominal, além das 3 proibições (próclise em início de frase e
ênclise com verbos no futuro ou particípio), 1 regra (palavra invariável é palavra atrativa) e 2
exceções (verbos no infinitivo ou diante conjunções coordenativas sempre aceitam próclise ou
ênclise), lembre-se do mantra: o que não é proibido está correto.

DICA 4:
Nas questões de reescrita, atente-se ao comando do item, se fala-se em correção gramatical
(respeito à norma culta), coerência (lógica) e/ou sentido (manutenção das ideias do texto).
1.2.

Profª. Janaína Arruda

DICA 5:
ORAÇÃO ADJETIVA
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Oração Subordinada Adjetiva
Exerce função sintática de adjunto adnominal.
É introduzida por pronome relativo. = QUE, O QUAL, QUEM, CUJO
Tipos: restritiva (SEM PONTUAÇÃO) e explicativa (COM PONTUAÇÃO).
Pode ser reduzida.
O homem que caminhava lentamente era o culpado. = RESTRITIVA
O homem, que é um ser social, vive em grandes comunidades. EXPLICATIVA

DICA 6:
PRONOME OU CONJUNÇÃO?

DICA 7:
VERBO E PREPOSIÇÃO
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HÁ x A
1) Há: indica tempo transcorrido (passado)
Há dois dias estou com febre.
2) Há: sentido de existir/ocorrer/acontecer.
Há muita gente que estuda para concursos.
Houve muitos acidentes durante o feriado.
3) A: indica futuro
As provas serão realizadas daqui a dois meses.

DICA 8:
Não podemos nos esquecer dos verbos impessoais. Os principais verbos impessoais são:
A) O verbo “haver” no sentido de existir. Ele não varia em número. Além de não trazer consigo
um sujeito, ou seja, a oração não possui sujeito.
EXEMPLO: Houve erros grosseiros.
B) O verbo “fazer” ligado a tempo decorrido. Ele também não varia em número. O sujeito da
oração também será inexistente.
EXEMPLO: Faz anos que não nos vemos.

DICA 9:
Quanto ao comando da questão que envolve crase, fique atento para verificar se de fato a
banca mencionou os termos corretos: Preposição e artigo! Não caia em pegadinha!

2.

Língua Estrangeira (Inglês)

2.1.

Prof. Roberto Witte

DICA 10:
Leia o título do texto (Não ler o texto). Dessa forma, você já saberá o assunto que será tratado
no texto. É bem provável que não haja título ou que o título seja difícil (isso é normal porque a
banca quer testar o seu lado psicológico. Se isso acontecer, passe para o próximo passo). Não
se desespere, passe para a recomendação 2 e “toque o barco”.
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DICA 11:
Passe os olhos sobre o texto e verifique se há palavras em negrito / grifadas/em itálico/lacunas
para serem preenchidas, número, siglas, nomes de pessoas/empresas/ órgãos/cidades/países
etc (qualquer coisa que chame sua atenção e que, pode ser cobrado nas
“questões/afirmações”). Caso haja esses elementos, isso significa que eles serão questionados
nas assertivas. Se isso acontecer (e tomara que aconteça), você já pode ir direto para as
afirmações e tentar “matar” essas questões (sem ter que ler o texto por completo), mas sim,
somente com os trechos que trazem esses elementos.

DICA 12:
Minha recomendação é: depois de passar os olhos sobre o texto, passe para as questões e
verifique quais questões podem ser respondidas somente com a leitura de pequenos trechos
do texto (esses trechos costumam vir identificados no próprio enunciado da questão). Se você
se deparar com enunciados do tipo “According to the text...”, “According to the atuthor..” ou
outro enunciado que exija que você saiba o texto inteiro para responder, deixe esse tipo de
pergunta para o final e vá para as outras questões.

DICA 13:
A prova de inglês costuma ser uma prova de “atualidades” disfarçada de prova de inglês. Em
outras palavras, as bancas escolhem os textos que irão colocar na prova 3 ou 4 meses antes do
edital. Dessa forma, fique “antenado (a)” sobre assuntos relevantes e que possam estar ligados
à PC-DF ou à vida cotidiana do Brasil e do mundo.

DICA 14:
É possível que você já tenha lido e conheça o assunto abordado na prova em alguma
reportagem em português e, assim, isso pode ajudar você a entender o texto da prova. Minhas
apostas sobre os temas que podem ser abordados na prova são:
1. Technology vocabulary (vocabulário tecnológico)
2. Employment (emprego)
3. Covid-19
4. Election (eleição)
5. Data security (segurança de dados)
6. Economy (economy)

DICA 15:
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Dica de Ouro:
Leia título do texto e verifique se há palavras em negrito/grifadas/lacunas/números/nomes
próprios/siglas. Responda as questões mais curtas. E depois me conta. Sucesso, você merece.

3.

Matemática e Raciocínio Lógico

3.1.

Prof. Brunno Lima

DICA 16:
CONCEITO DE PROPOSIÇÃO LÓGICA
É todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem uma ideia de sentido completo e que,
além disso, pode ser julgado como verdadeiro (V) ou falso (F).
Dica! Toda proposição apresenta VERBO.
Exemplos:
A: Daniel foi aprovado no concurso da Polícia Federal.
B: Antônio é professor e Manoela é analista de negócios.
C: 2⁴ > 3² + 1
D: Se Ana é professora de Língua Portuguesa, então ela é graduada em Letras.

DICA 17:
NÃO SÃO PROPOSIÇÕES
Frases imperativas e Proposições Lógicas
Sentenças imperativas apresentam ideia de ordem, conselho, pedido. Dessa forma, não faz
sentido avaliarmos sentenças desse tipo como verdadeiras ou falsas. Por esse motivo não são
consideradas proposições lógicas.
Exemplos:
a) “Arrume a bagunça”.
b) (CEBRASPE) “Em Vila Velha, visite o Convento da Penha”.
c) (CEBRASPE) “Traga o relatório contábil para a reunião dessa sexta para subsidiar nossa
decisão”.
Frases interrogativas
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Sentenças interrogativas não nos dão possibilidade de julgamento como verdadeiro ou falso.
Assim, não são consideradas proposições.
Exemplos:
a) “Qual é o número do seu telefone?”
b) (CESPE) “Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista, que permite que as
leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade: o presidente do
Banco Central ou o ministro da Fazenda?”
c) (CESPE) “Como não se indignar, assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos
estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo?”
Frases exclamativas
Sentenças exclamativas externam sentimentos, sensações, reações a determinados atos. Dessa
forma, não são passíveis de julgamento como verdadeiras ou falsas e como consequência não
podem ser classificadas como proposições.
Exemplos:
a) “Estou muito feliz!”
b) (CESPE) “Que dia maravilhoso!”
c) (CESPE) “Que excelente local de trabalho!”
Sentenças abertas
As sentenças abertas fazem parte do estudo da Lógica de 1ª Ordem. Usarei uma definição
apresentada pela banca CESPE extraída da prova de Analista Judiciário, TRT 5ª Região,
aplicada em novembro de 2008.
“Há expressões às quais não se pode atribuir um valor lógico V ou F, por exemplo: “Ele é juiz do
TRT da 5.ª Região”, ou “x + 3 = 9”. Nessas expressões, o sujeito é uma variável e pode ser
substituído por um elemento arbitrário, transformando a expressão em uma proposição que
pode ser valorada como V ou F. Expressões dessa forma são denominadas sentenças abertas,
ou funções proposicionais”.
Exemplos:
"x+y<5"
(CESPE) “A expressão algébrica x + y é positiva”.
(CESPE) “Ele é um advogado talentoso”.
Paradoxo
É um tipo de sentença que entra em contradição com ela mesma. Como forma de
exemplificar, analisemos a sentença “A frase dentro destas aspas é uma mentira” retirada de
uma prova aplicada pelo CESPE-UnB.
Imagine o que aconteceria se essa frase fosse verdadeira. Se ela fosse verdadeira, teríamos que
entender que é verdade que a frase dentro das aspas é mentira. Mas como assim? Não foi dito
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inicialmente que ela era verdadeira? Pois é... Por isso dizemos que é uma situação
contraditória.
O mesmo aconteceria ser imaginássemos que essa frase é falsa. Se ela fosse falsa, ou seja, uma
mentira, teríamos que entender que é mentira que a frase dentro destas aspas é uma mentira,
isto é, a frase é verdadeira. Mas não imaginamos inicialmente que ela era falsa? Novamente
temos uma contradição.
Sempre que temos situações parecidas com essa, dizemos que temos um paradoxo.
Exemplos:
“Estou mentindo agora”.
(CESPE) Esta frase é falsa.
(CESPE) “A frase dentro destas aspas é mentira”
DICA 18:
CONECTIVOS, SÍMBOLOS E OPERAÇÕES LÓGICAS
CONECTIVO SÍMBOLO OPERAÇÃO LÓGICA
1. Não

¬ ou ~

Negação

2. E, mas

∧

Conjunção

3. Ou

∨

Disjunção inclusiva

4. Ou..ou...

∨

Disjunção exclusiva

5. Se... então →

Condicional

6. Se e somente se...

Bicondicional

DICA 19:
TABELAS-VERDADE
Não
Se uma proposição P assumir valor lógico V, sua negação, a proposição ~P, assumirá valor
lógico F e se uma proposição P assumir valor lógico F, sua negação, a proposição ~P, assumirá
valor lógico V.
P ~P
V
F

F
V

“E”, “MAS”
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Uma proposição com conectivo “e” é verdadeira apenas quando todas as proposições
simples integrantes assumem valor lógico V. Se, ao contrário, a proposição com conectivo
“e” possuir pelo menos uma parte falsa, isso será suficiente para garantir que a proposição será
necessariamente F.
P Q P Q
V V
V
V F
F
F V
F
F F
F
Dica do autor!
Como forma de memorizar, lembre-se de que o conectivo “e” é exigente. Digo que ele é
exigente porque a sentença será verdadeira somente se a proposição for composta apenas de
verdades. O exigente não admite mentiras!
“OU”
Uma proposição com conectivo “ou” é verdadeira quando pelo menos uma das proposições
simples integrantes possuir valor lógico V. Se, ao contrário, todas as proposições simples
integrantes assumirem valor lógico F, a proposição com conectivo “ou” assumirá valor lógico F.
P Q P Q
V V
V
V F
V
F V
V
F F
F
Dica do autor!
Como forma de memorizar lembre-se de que o conectivo “ou” é “abOUbalhado”. Digo que ele
é um pouco “bobinho” porque para esse conectivo basta que seja dita uma verdade para que
ele aceite a frase como toda verdadeira. Mesmo que tenhamos mentiras, se pelo menos uma
parte for verdade, ele acredita nessa verdade, “finge que não vê as mentiras” e torna a sentença
toda verdadeira. Portanto, a única chance de irritar o “abOUbalhado” (tornar falsa toda a
sentença) é contar mentiras o tempo todo, ou seja, apresentar uma proposição composta
apenas por partes falsas.
“OU...OU...”
Uma proposição com conectivo “ou... ou...” é verdadeira quando uma e somente uma das
proposições simples integrantes assumir valor lógico V.
P Q P Q
V V
F
V F
V
F V
V
F F
F
Dica do autor!
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Como forma de memorizar lembre-se de que o conectivo “ou... ou...” gosta de exclusividade. E
quem gosta de exclusividade não gosta de coisas repetidas. Quem gosta de exclusividade quer
algo que seja único. Assim, numa proposição com o conectivo da exclusividade só podemos
ter uma única verdade. Observe que na 1ª e na 4ª linha da tabela temos combinações que
apresentam dois valores lógicos iguais, ou seja, isso não agrada ao conectivo “ou..ou...” Afinal
coisas iguais não marcam a ideia de exclusividade.
“SE.. ENTÃO...”
Uma proposição com conectivo “se... então... terá valor lógico F apenas se a 1ª parte
(antecedente) assumir valor lógico V e a 2ª parte (consequente) assumir valor lógico F. Em
todas as outras combinações a proposição condicional assume valor lógico V.
P Q P➝Q
V V
V
V F
F
F V
V
F F
V
Dica do autor!
Como forma de memorizar lembre-se da famosa e fantástica atriz Vera Fischer e use o
mnemônico “Vera Fischer Fantástica”. Para entender melhor observe que a segunda linha da
tabela do conectivo “se... então...” Perceba que é a única que apresenta valor lógico F (V → F =
F). Dessa forma destacamos a única exceção da tabela. Todas as outras combinações na tabela
desse conectivo terão valor lógico V.
“SE E SOMENTE SE”
Uma proposição com conectivo “se e somente se” assume valor lógico verdadeiro quando as
proposições simples integrantes possuírem valores lógicos iguais. Nos demais casos a
bicondicional será falsa.
P Q P⟷Q
V V
V
V F
F
F V
F
F F
V
Dica do autor!
Como forma de memorizar lembre-se de que o nome da operação lógica associada ao
conectivo “se e somente se” é BIcondicional. O prefixo BI remete à ideia de “dois”, “duplo”,
“duas vezes”. Guarde que na tabela desse conectivo sempre devemos ter DOIS valores iguais
para que a proposição seja verdadeira. Duas partes verdadeiras ou duas partes falsas, mas, na
bicondicional, sempre em dupla. Ah! Outro detalhe: o símbolo desse conectivo também é uma
seta o quê? Seta DUPLA!
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DICA 20:
NÚMERO DE LINHAS DE UMA TABELA-VERDADE OU NÚMERO DE VALORAÇÕES V OU F
DE UMA PROPOSIÇÃO
É dado por 2n, onde n é o número de proposições simples distintas.
Exemplos:
Como a fórmula
é composta por 5 proposições simples distintas (P,
Q, R, S e T), dizemos que ela admite 32 valorações V ou F, pois 25 = 32.
A fórmula
é composta por 4 proposições simples distintas (P,Q, R e S).
Logo, a sua tabela verdade deveria ter 16 linhas, pois 24 = 16.

DICA 21:
NEGAÇÕES DAS PROPOSIÇÕES CATEGÓRICAS
FORMA CANÔNICA
NEGAÇÃO
Todo A é B
Algum A não é B ou Nem todo A é B
Nenhum A é B
Algum A é B
Algum A é B
Nenhum A é B ou Todo A não é B
Algum A não é B Todo A é B ou Nenhum A não é B
DICA 22:
EQUIVALÊNCIAS IMPORTANTES
REGRA PARA SE ESCREVER UM “SE... ENTÃO...” COMO UM “OU” E VICE-VERSA
P→Q⇔

P

Q

1º) NEgar a 1ª parte
2º) Trocar o conectivo “se... então” pelo conectivo “ou”; ou trocar o conectivo “ou” pelo “se...
então...”
3º) MAnter a 2ª parte
Dica do autor!
Como forma de memorizar essa regra de equivalência, lembre-se do jogador Neymar e use o
mnemônico “Sentou Neymar”. Para entender melhor observe:
SENT/OU: forma de transformar o conectivo “se... então...” no “ou” e “ou” no “se...então”.
NEyMAr: observe os termos em destaque: “NE” e “MA”. Eles ajudarão você a memorizar que
nessa regra devemos NEgar a 1ª e MAnter a 2ª.
Exemplos:
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a) A proposição “Se Carlos é médico, então Ana é professora” é equivalente à proposição
“Carlos não é médico ou Ana é professora”.
b) A proposição “Jogo futebol ou não trabalho” é equivalente à proposição “Se não jogo
futebol, então não trabalho”.
REGRA PARA ESCREVER UM “SE...ENTÃO...” COMO UM OUTRO “SE...ENTÃO...”
(CONTRAPOSITIVA)
P→Q⇔

Q→

P

Devemos negar as duas partes e depois “inverter” as posições das proposições obtidas.
Dica do autor!
Como forma de memorizar essa regra uso duas sentenças apresentadas em algumas
campanhas publicitárias:
Se beber, não dirija.
Se dirigir, não beba.
Elas são o meu exemplo clássico de contraposição. Observe que negamos as duas partes e
depois invertemos as posições das proposições obtidas.
Exemplo:
A proposição “Se viajo, então acordo cedo” é equivalente a “Se não acordo cedo, então não
viajo”.
REGRA PARA ESCREVER UMA BICONDICIONAL COMO DUAS CONDICIONAIS
(P ⟷ Q) ⇔ (P → Q)

(Q → P)

Toda proposição com conectivo “se e somente se” pode ser reescrita a partir da conjunção de
duas condicionais (uma que “vai” de P para Q e outra que “volta” de Q para P).
Exemplo:
A proposição “Estudo se e somente se sou professor” é logicamente equivalente à proposição
“Se estudo, então sou professor e se sou professor, então estudo”.
DICA 23:
NEGAÇÕES IMPORTANTES
NEGAÇÃO DO “E” USANDO “OU”
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~ (P Q) ⇔ (~P)

(~Q)

(Lei de De Morgan)
Negar todas as partes e trocar o conectivo “e” pelo “ou”.

Exemplo:
A negação da proposição “ando e pulo” pode ser a proposição “não ando ou não pulo”.
NEGAÇÃO DO “E” USANDO O “SE... ENTÃO...”
~ (P Q) ⇔ P → (~Q)
1º) MAnter a 1ª parte
2º) Trocar o “e” pelo “se... então...”
3º) NEgar a 2ª parte.
Dica do autor!
Como forma de memorizar lembre-se de que a negação do “e” para o “se... então...” é feita
com base na regrinha do “MANÉ” (MAnter a 1ª / NEgar a 2ª)
Exemplo:
A negação da proposição “ando e pulo” pode ser a proposição “se ando, então não pulo”.
NEGAÇÃO DO “OU” USANDO “E”

~ (P Q) ⇔ (~P) (~Q)
(Lei de De Morgan)
Negar todas as partes e trocar o conectivo “ou” pelo “e”.

Exemplo:
A negação da proposição “Laura é alta ou Gael é moreno” é a proposição “Laura não é alta e
Gael não é moreno”.
NEGAÇÃO DO “SE... ENTÃO...” USANDO “E”
~ (P → Q) ⇔ P

(~Q)
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1º) MAnter a 1ª parte
2º) Trocar o “se... então...” pelo “e”
3º) NEgar a 2ª parte.
Dica do autor!
Como forma de memorizar lembre-se de que a negação do “se... então...” para o “e” é feita
com base na regrinha do “MANÉ” (MAnter a 1ª / NEgar a 2ª).
Exemplo:
A negação da proposição “Se surfo, então sou feliz” é a proposição “Surfo e não sou feliz”.

DICA 24:
TIPOS DE AGRUPAMENTO
ARRANJOS SIMPLES
São agrupamentos de n elementos distintos, tomados p a p, de tal forma que a ordem dos
elementos é importante.

Fórmula para cálculo:
Resumindo:
•
•
•

Elementos distintos.
Não usamos todos os elementos.
A ordem dos elementos É IMPORTANTE (faz diferença).

Exemplo:
(CESPE) 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.
A questão é de arranjos simples, pois:
•
•
•

Os elementos são distintos (3 juízes diferentes serão selecionados).
Não usamos todos os elementos (ao todo são 10 juízes, mas apenas 3 serão escolhidos).
A ordem dos elementos É IMPORTANTE (se o juiz A fica com o processo da área
trabalhista, B com o da área cível e C com o da área penal e depois trocamos a ordem,
deixando A com o processo da área penal, B com o da área trabalhista e C com o da
área cível, temos formas distintas de distribuir os processos)

Cálculo:
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Item CORRETO!
COMBINAÇÕES SIMPLES
São agrupamentos de n elementos distintos, tomados p a p, de tal forma que a ordem dos
elementos não é importante.

Fórmula para cálculo:
Resumindo:
•
•
•

Elementos distintos.
Não usamos todos os elementos.
A ordem dos elementos NÃO É IMPORTANTE (não faz diferença)

Casos clássicos envolvendo combinações simples:
•
•
•
•

Formação de equipes, grupos, comissões (desde que não se estabeleçam funções para
os elementos).
Número de partidas (em cada turno) num campeonato com “n” equipes. Cn,2
Número de cumprimentos em um evento com “n” pessoas. Cn,2
Número de jogos possíveis na Mega-Sena.

Exemplo:
(CESPE) Caso o 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.
A questão é de combinação simples, pois:
•
•
•

Os elementos são distintos (4 policiais diferentes serão selecionados para o plantão).
Não usamos todos os elementos (ao todo são 12 policiais, mas apenas 4 serão
escolhidos).
A ordem dos elementos NÃO É IMPORTANTE (se ficarem de plantão os policiais A, B, C
e D ou se ficarem de plantão os policiais D, A, B e C os grupos formados serão os
mesmos independentemente da ordem de escolha dos elementos).

Cálculo (passo a passo)
Item ERRADO!
PERMUTAÇÕES SIMPLES
São agrupamentos de n elementos distintos, tomados em grupos de n elementos.
Fórmula para cálculo:
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Resumindo:
•
•
•

Elementos distintos.
Usamos todos os elementos.
A ordem dos elementos É IMPORTANTE (faz diferença).

(CESPE) 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.
A questão é de permutação simples, pois:
•
•
•

Os elementos são distintos (5 passageiros diferentes uns dos outros).
Usamos todos os elementos (ao todo são 5 pessoas e o veículo tem 5 lugares. Logo, não
há sobra de lugares.).
A ordem dos elementos É IMPORTANTE (se colocarmos A e B na frente, sendo A o
condutor e, C, D e E atrás e depois, trocarmos, colocando, por exemplo C e E na frente,
sendo C o condutor e, A, B e D atrás teremos formas diferentes de dispormos esse grupo
dentro do veículo).

Cálculo:
P₅=5×4×3×2×1=120
Item CORRETO!
PERMUTAÇÕES COM REPETIÇÃO
São agrupamentos de n elementos, onde um dos elementos aparece repetido
vezes, outro

vezes, outro

vezes, etc...

Fórmula para cálculo:
Resumindo:
•
•
•

Pelo menos um elemento repetido.
Usamos todos os elementos.
A ordem dos elementos É IMPORTANTE (faz diferença).

Exemplo:
(CESPE) 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.
A questão é de permutação com repetição, pois:
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•
•
•

Temos elementos repetidos (faixas verdes e amarelas aparecerão mais de uma vez na
disposição da vitrine).
Usamos todos os elementos (precisamos montar a vitrine com 7 faixas e temos à
disposição exatamente 7 faixas, sendo 3 verdes, 3 amarelas e 1 branca).
A ordem dos elementos É IMPORTANTE (se montarmos uma vitrine com faixas dispostas
na ordem VVVAAAB e depois montarmos uma vitrine com faixas na ordem VAVAVAB,
perceberemos que serão vitrines diferentes).

Cálculo:
Item CORRETO!
PERMUTAÇÕES CIRCULARES
São agrupamentos de n elementos distintos, tomados em grupos de n elementos e dispostos
em volta de um círculo.
Fórmula para cálculo:
Resumindo:
•
•
•

Elementos distintos e dispostos em volta de um círculo
Usamos todos os elementos.
A ordem dos elementos É IMPORTANTE (faz diferença).

Exemplo:
(CESPE) 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 10 2.
A questão é de permutação circular, pois:
•
•
•

Os elementos são distintos (6 participantes diferentes uns dos outros).
Usamos todos os elementos (a mesa tem 6 lugares e 6 pessoas participarão da reunião.
Portanto, não há “sobra” de lugares).
A ordem dos elementos É IMPORTANTE.

Cálculo:
PC₆=(6-1)!=5!=5×4×3×2×1=120>10²
Item CORRETO!
COMBINAÇÕES COM REPETIÇÃO
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São agrupamentos de n elementos distintos ou não, tomados p a p, de tal forma que a ordem
dos elementos não é importante.
Fórmula para cálculo:
Observação: O cálculo de

, representa também o número de soluções inteiras não

negativas da equação
Resumindo:
•
•

Elementos distintos ou não.
A ordem dos elementos NÃO É IMPORTANTE (não faz diferença)

Exemplo:
(CESPE) A equação

possui mais de 200 soluções inteiras e não negativas.

A questão é de combinação com repetição. Exige do candidato conhecimento prévio sobre o
caso clássico envolvendo o número de soluções inteiras e não negativas de uma equação.
Como temos 3 incógnitas, usaremos n=3 e como a soma é igual a 18, usamos p=18.
Cálculo:

Item ERRADO!

DICA 25:
REPRESENTAÇÃO ATRAVÉS DE DIAGRAMAS
A: I e II
B: II e III
Somente A: I
1. Representações com 2
diagramas

Somente B: III
A e B: II
Nem A nem B: IV
Pelo menos um: I, II e III
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A: I, II, IV e V
B: II, III, V e VI
C: IV, V, VI e VII
Somente A e B: II
Somente A e C: IV
Somente B e C: VI
A e B: II e V
2. Representações com 3
diagramas

A e C: IV e V
B e C: V e VI
A, B e C: V
Pelo menos um: I, II, III, IV,
V, VI e VII
Pelo menos dois: II, IV, V e VI
Exatamente um: I, III e VII
Exatamente dois: II, IV e VI
Nem A, nem B nem C: VIII

DICA 26:
PORCENTAGEM
FATORES DE AUMENTO
São usados para determinar um novo valor já com o aumento. São valores, necessariamente,
maiores que 1.
Se o aumento apresentado for de x%, seu respectivo fator de aumento poderá ser obtido
assim:
100% + taxa percentual de aumento
Observação: No resultado obtido, deslocar a vírgula duas casas para a esquerda a fim de obter
a o fator de aumento escrito na sua forma unitária.
Exemplos:
Aumento de: Fator de aumento:
10%

100% + 10% = 110% = 1,1

45,6%

100% + 45,6% = 145,6% = 1,456

650%

100% + 650% = 750% = 7,5
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FATORES DE DESCONTO
São usados para determinar um novo valor já com o desconto. São valores, necessariamente,
maiores ou iguais a zero e menores que 1.
Se o desconto apresentado for de x%, seu respectivo fator de desconto poderá ser obtido
assim:
100% – taxa percentual de desconto
Observação: No resultado obtido, deslocar a vírgula duas casas para a esquerda a fim de obter
a o fator de aumento escrito na sua forma unitária.
Exemplos:
Desconto de: Fator de desconto:
8%

100% – 8% = 92% = 0,92

31,9%

100% – 31,9% = 68,1% = 0,681

98%

100% – 98% = 2% = 0,02

DICA 27:
FUNÇÃO DO 1º GRAU
DEFINIÇÃO

É a função f: R → R definida por y = f(x) = ax + b, com a ≠ 0
Exemplos:
a) f(x) = 2 x + 3
b) y = –x – 8
c) P(t) = 4 – 2t
d) L(v) = 5v
GRÁFICO DA FUNÇÃO DO 1º GRAU
É uma reta inclinada em relação ao eixo x.
Exemplos
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CRESCIMENTO E DECRESCIMENTO
Crescente: se a > 0
Decrescente: se a < 0
INTERSEÇÕES COM OS EIXOS COORDENADOS
Eixo x: A reta intercepta o eixo x (eixo das abscissas) na raiz da função. Toda função do 1º grau
admite uma única raiz.
Eixo y: A reta intercepta o eixo y (eixo das ordenadas) no ponto “b” da função.
TAXAS DE VARIAÇÃO DE GRANDEZAS
Numa função de 1º grau a taxa de variação corresponde ao coeficiente “a” da função. Ele é
chamado de coeficiente angular e, desde que, sejam conhecidos dois pontos A(x,y) e B(x ₀,y ₀)
pertencentes à função, é possível determina-lo através da relação abaixo:

DICA 28:
FUNÇÃO QUADRÁTICA
DEFINIÇÃO
É a função f: R → R definida por y = f(x) = ax2 + bx + c, com a ≠ 0
Exemplos:

GRÁFICO DA FUNÇÃO DO 2º GRAU
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É uma parábola.
Exemplo:

CONCAVIDADE
Para cima: se a > 0
Para baixo: se a < 0
RAÍZES OU ZEROS DA FUNÇÃO DO 2º GRAU
São os valores que anulam a função. Para determinarmos as raízes basta igualarmos a função a
zero. No caso da função do 2º grau sempre poderemos calcular as raízes através das fórmulas
abaixo:

NÚMERO DE RAÍZES DA FUNÇÃO DO 2º GRAU
Uma função do 2º grau pode admitir duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. O que vai
determinar o número de raízes é o valor do discriminante ( ).
• Se Δ > 0 a função admite duas raízes reais distintas.
• Se Δ = 0 a função admite uma raiz.
• Se Δ < 0 a função não admite raízes reais.
INTERSEÇÕES COM OS EIXOS COORDENADOS
Eixo x: A parábola intercepta o eixo x (eixo das abscissas) na(s) raiz(es) da função. O número de
interseções com o eixo x coincide, portanto, com o número de raízes da função.
Eixo y: A parábola intercepta o eixo y (eixo das ordenadas) no ponto “c” da função.
VÉRTICE DA FUNÇÃO DO 2º GRAU
O vértice da função do 2º grau é o ponto onde ocorre a mudança de crescimento para
decrescimento ou vice-versa. Ele pertence ao eixo de simetria da parábola (reta imaginária que
“divide a parábola ao meio”). Podemos determinar suas coordenadas pelas duas fórmulas
abaixo:

POSIÇÃO DO VÉRTICE EM RELAÇÃO AO EIXO Y
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•
•
•

Se b = 0, o vértice estará sobre o eixo y.
Se a e b tiverem sinais contrários, o vértice estará à direita do eixo y.
Se a e b tiverem sinais iguais, o vértice estará à esquerda do eixo y.

PONTO DE MÁXIMO E PONTO DE MÍNIMO
•
•

Ponto de máximo: se a < 0.
Ponto de mínimo: se a > 0.

VALOR MÁXIMO OU MÍNIMO
Coincide com o valor da coordenada yv.

DICA 29:
PROGRESSÃO ARITMÉTICA
DEFINIÇÃO
Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é
igual ao anterior adicionado a um número fixo, chamado razão da progressão.
Exemplos:

TERMO GERAL DE UMA P.A.

Na fórmula acima:
an =é o termo que está na posição n.
a1 = primeiro termo
n = número de termos
r = razão
SOMA DOS TERMOS DE UMA P.A.

Na fórmula acima:
Sn = soma dos n primeiros termos
a1= primeiro termo
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a n = último termo
n = número de termos

DICA 30:
PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
DEFINIÇÃO
Toda sequência numérica na qual, a partir do segundo, cada termo é igual ao produto de seu
antecessor por uma constante chama-se progressão geométrica. A constante é indicada pela
letra q e denomina-se razão da progressão geométrica.
Exemplos:
a) (1, 2, 4, 8, 16, ...)
b) (81, 27, 9, 3, 1)
c) (–4 , –12 , –36, ...)
d) (–5000, – 500, – 50, ...)
e) (–10, 200, – 4000, ...)
f) (7, 7, 7, 7, ...)
TERMO GERAL DE UMA P.G.

Na fórmula acima:
é o termo que está na posição n.
primeiro termo
número de termos
razão
SOMA DOS TERMOS DE UMA P.G. FINITA

Na fórmula acima:
soma dos n primeiros termos da P.G. finita
primeiro termo
razão
número de termos
SOMA DOS TERMOS DE UMA P.G. INFINITA

, desde que
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Na fórmula acima:
soma dos n primeiros termos da P.G. infinita
primeiro termo
razão

DICA 31:
PROBABILIDADE
DEFINIÇÃO DE PROBABILIDADE
É a razão entre o número de casos favoráveis à ocorrência do evento A (n(F)) e o número total de
resultados possíveis do espaço amostral (n(T)).

ADIÇÃO DE PROBABILIDADES
P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B)
Ou também:
P(A ou B)=P(A)+P(B)-P(A e B)

MULTIPLICAÇÃO DE PROBABILIDADES
P(A ∩ B)=P(A)∙P(B) – eventos independentes
P(A ∩ B)=P(A)∙P(B\A) – eventos dependentes

4.

Informática

4.1.

Prof. Rani Passos

DICA 32:
CONCEITOS SOBRE BANCO DE DADOS
Bancos de dados pode ser compreendido como um conjunto de pequenos textos, chamados
de arquivos, de tamanhos variados, que se relacionam de alguma forma e esses pequenos
arquivos são conhecidos como dados, podendo ser registros sobre pessoas, lugares, coisas,
acontecimentos, por exemplo. Em termo mais simples, podemos dizer que banco de dados é a
organização de um conjunto de pequenos textos (dados) que se relacionam de alguma forma
para criar sentido sobre a alguma coisa, que é a geração de uma informação.
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DICA 33:
BANCO DE DADOS RELACIONAL
Um banco de dados relacional (BDR) é a forma utilizada para representar um sistema de banco
de dados modelando os dados do banco de uma forma simples, onde o usuário identifique as
informações em forma de tabelas.

DICA 34:
CHAVES
Podemos considerar a chave como o identificador de cada entidade (tabela) e também para
definir relacionamento entre elas, pois as tabelas se relacionam umas às outras através de
chaves.
CHAVE PRIMÁRIA: (PK - Primary Key)
É um identificador único de cada tabela. A chave primária é um atributo de uma tabela onde
seu valor nunca se repetirá para outros registros, sendo assim, um identificador único.
CHAVE ESTRANGEIRA: (FK - Foreign Key)
Gerada através de um relacionamento com a chave primária de outra tabela. Por exemplo, ao
relacionar a entidade colaborador com a entidade setor, as duas entidades possuem chaves
primarias e a chave primária de setor será integrada na tabela colaborador, sendo chamada de
chave estrangeira, quando isso acontecer.

DICA 35:
TIPOS DE MALWARES
MALWARE
VÍRUS
WORM
SPYWARE

AÇÃO
Sua função é danificar o funcionamento do computador.
Não precisa ser executado para se replicar (auto executável).
Captura informações digitadas no teclado físico (Keylogger) e também
informações presentes na tela do usuário (Screenlogger).
TROJAN
Transporta outros Malwares para o computador. Se passa por um arquivo
HORSE
legítimo, sem despertar suspeita.
RANSOMWARE “Sequestra” os dados do usuário. Bloquear os arquivos do computador e
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exige pagamento para liberar o acesso aos arquivos novamente.

DICA 36:
REDES DE COMPUTADORES
INTERNET EXTRANET INTRANET
Comunicação Instantânea
✓
✓
✓
Compartilhar dados
✓
✓
✓
Comunicação externa
✓
✓
Acesso restrito
✓
✓
4.2.

Prof. Diego Carvalho

DICA 37:
Por conta da Pandemia de COVID-19, as ferramentas de videoconferência ganharam grande
notoriedade recentemente. Nesse contexto, apostamos em alguma questão envolvendo o
serviço de Voz sobre IP (VoIP). Deve-se lembrar que esse serviço é baseado no Protocolo UDP
(pertencente à camada de transporte do Modelo OSI), logo é um serviço não confiável. No
entanto, ele utiliza outros recursos para ser orientado à conexão.

DICA 38:
CESPE/CEBRASPE é a banca de concurso que mais explora o assunto de Nuvem de
Computadores (Cloud Computing). Nesse contexto, é importante saber as definições e
responsabilidades de cada modelo de nuvem conforme apresentado abaixo (em azul, temos as
responsabilidades do usuário; em laranja, temos as responsabilidades do provedor de nuvem).
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MODELO DE NUVEM
IaaS
Infrastructure as a
Service
PaaS
Platform as a Service
SaaS
Software as a Service

DESCRIÇÃO
Trata-se da capacidade que o provedor tem de oferecer uma infraestrutura de processamento e
armazenamento de forma transparente.
Trata-se da capacidade oferecida pelo provedor para o desenvolvimento de aplicativos que serão
executados e disponibilizados na nuvem.
Trata-se de aplicativos de internet, armazenados em nuvem, que fornecem uma série de serviços sob
demanda com potencial de escala global via navegador web.
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DICA 39:
A última prova da Polícia Federal trouxe questões sobre UTM (Unified Threat Management); já
a última prova da Polícia Rodoviária Federal trouxe questões sobre NGFW (Next Generation
Firewall). No contexto de ferramentas de proteção e segurança, apostamos em uma questão
sobre a diferença entre IDS e IPS.
IDS
(INTRUSION
DETECTION
SYSTEM)
IPS
(INTRUSION
PREVENTION
SYTEM)

Em português, Sistema de Detecção de Intrusão – trata-se de um
dispositivo passivo que monitora a rede, detecta e alerta quando
observa tráfegos potencialmente mal-intencionados, mas não os
bloqueia.
Em português, Sistema de Prevenção de Intrusão – trata-se de um
dispositivo reativo ou proativo que monitora a rede, detecta e
bloqueia quando observa tráfegos potencialmente mal
intencionados.

DICA 40:
No contexto de Mineração de Dados (Data Mining), é importante entender a diferença entre as
principais técnicas de mineração assim como suas classificações em relação ao tipo de
aprendizado – supervisionado ou não-supervisionado.
Técnicas
Classificação
Regressão
Regras de
associação
agrupamento

DESCRIÇÃO
Cria uma hierarquia de classes com base em um conjunto existente de
eventos ou transações.
Aplicação especial da regra de classificação em busca de uma função
que mapeie registros de um banco de dados.
Busca descobrir relacionamentos entre variáveis correlacionando a
presença de um item com uma faixa de valores para outro conjunto de
variáveis
Particiona dados em segmentos previamente desconhecidos com
características semelhantes.

DICA 41:
No contexto de programação, é interessante destacar que o Python identifica e delimita blocos
diferentes por meio do recurso de indentação. Indentar é o recuo do texto em relação a sua
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margem. Todos os blocos são delimitados pela profundidade da indentação e, por conta disso,
sua organização é vital para o programa escrito nessa linguagem. A sua má utilização acarretará
a não execução ou no mal funcionamento do software. Conforme mostra a imagem abaixo,
temos dois códigos diferentes porque a indentação da Linha 7 é diferente.

4.3.

Prof. Renato da Costa

DICA 42:
Em arquitetura de computadores devemos conhecer as principais diferenças entre os
processadores RISC e CISC. Lembrar que o R de RISC representa um processador com um
número REDUZIDO de instruções e que o C de CISC remete a um processador com instruções
complexas.

DICA 43:
Não tem como deixar de falar do RANSOMWARE, o malware que mais cai em provas do Cespe
na atualidade, programa malicioso que ao infectar a máquina criptografa arquivos da máquina
do usuário na expectativa de um pagamento de RESGATE para liberar a senha de acesso.

DICA 44:
Saiba que os navegadores Chrome e Edge possibilitam hoje a criação de QR Codes (códigos
de barra bidimensionais) a partir da seleção de qualquer URL em uso, bastando para isso
posicionar o cursor na barra de endereços e clicar no botão
ou ainda clicar com o botão
direito sobre a página e no menu de contexto que é aberto decorrente desta ação clicar
em

.

DICA 45:
Lembre-se que a arquitetura TCP/IP é composta por 5 camadas: física, enlace, rede, transporte
e aplicação enquanto o modelo OSI é composto por 7 camadas: física, enlace, rede, transporte,
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sessão, apresentação e aplicação. Comparando o TCP/IP com o OSI, aquele possui 2 camadas
a menos que (sessão e apresentação) foram agrupadas na camada de aplicação.

Camada
Aplicação

Informação
Mensagem

Transporte Segmento
Rede
Pacote ou
Datagrama
Enlace
Quadros ou
Frames
Física
Bits

Endereço
Protocolos
URL
HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, SFTP,
FTPS, TFTP, TELNET, SSH, DHCP, DNS...
Porta
TCP e UDP
IP
IP, ICMP, ARP, RARP...
MAC

Ethernet, WiFI…

5.

Conhecimentos sobre o Distrito Federal

5.1.

Prof. Leandro Signori

DICA 46:
A ideia de transferência da capital brasileira para o interior do país é antiga. Período colonial e
Império - principal argumento era o da segurança (capital litorânea vulnerável ao ataque de
uma potência naval hostil). República – prevalecia a defesa da interiorização do
desenvolvimento, incorporando-se aos centros dinâmicos da economia nacional extensas
regiões até então relegadas a um plano secundário.

DICA 47:
Os inconfidentes mineiros defenderam em 1789 que a capital se mudasse para São João delRei (MG).

DICA 48:
José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da Independência, propôs na Assembleia
Constituinte do Império, 1823, que a capital fosse transferida para a comarca de Paracatu do
Príncipe (MG), sugeriu para a nova cidade os nomes de “Brasília ou Petrópole”.

DICA 49:
Comissão Exploradora do Planalto Central (Missão Cruls) demarcou uma área de 14.400 km²,
no Planalto Central, destinada a construção da futura capital, conforme o art. 3º da Constituição
de 1891.
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DICA 50:
4/04/1955 – Comício em Jataí – Goiás. Ante a pergunta de Antônio Soares Neto, Toniquinho da
Farmácia, Juscelino Kubitschek respondeu que cumpriria o que estava escrito na Constituição
de 1946 e transferiria a capital para o Planalto Central.

DICA 51:
Bacias hidrográficas do DF: rio Maranhão (Tocantins/Araguaia), rio Preto (São Francisco), Lago
Paranoá, rios São Bartolomeu, Descoberto, Corumbá e São Marcos (Paraná).

DICA 52:
Nas últimas décadas, em virtude do forte crescimento demográfico e intensificação das
atividades econômicas, vêm ocorrendo uma forte pressão sobre os recursos hídricos do DF
colocando em risco sua manutenção e sustentabilidade.

DICA 53:
Bacia do Rio Descoberto: responsável pelo abastecimento da maior parte da população do DF.
Bacia do Rio São Bartolomeu: maior área. Bacia do Lago Paranoá: única totalmente inserida no
DF, grande contingente populacional, lago Santa Maria - segundo manancial de maior
importância para o abastecimento de água do DF. Bacia do Maranhão: potencial turístico com
cachoeiras, cânions e áreas de vegetação preservada. Bacia do Rio Preto: Destaca-se pela
produção agrícola. Bacia do Rio São Marcos: menor área no DF. Bacia do Rio Corumbá: alta
declividade e solos susceptíveis aos processos erosivos.

DICA 54:
Bioma Cerrado (tipo savana). Formações florestais, savânicas e campestres. Mata Ciliar e Mata
de Galeria - ocorrem associadas aos cursos d’água.

DICA 55:
Agricultura de alta produtividade no DF. Destaques: produção de sementes para o plantio de
lavouras, alta tecnologia em monoculturas com irrigação (pivô central). Principais grãos em área
plantada e volume de produção: soja, milho e feijão.

DICA 56:
DF não é um estado e nem um município, constitui-se em uma unidade da federação singular.
Acumula as competências executivas e legislativas destinadas aos estados e aos municípios
pela Constituição Federal. Constituição Federal de 1988 veda sua divisão em municípios.
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DICA 57:
RAs mais novas, criadas em 2019. RA XXXII – Sol Nascente/Pôr do Sol. RA XXXIII – Arniqueira.
Comunidade do Sol Nascente - segunda maior favela do Brasil (aglomerado subnormal).
Número de domicílios (IBGE/2020).

DICA 58:
DF: maior IDH, rendimento domiciliar per capita e PIB per capita, significativa desigualdade na
distribuição da renda (Gini), na comparação com os estados. Desigualdade socioespacial entre
as RAs do DF.

DICA 59:
Há uma dinâmica metropolitana na RIDE-DF, sendo a metrópole de Brasília o centro da
aglomeração urbana. Brasília é uma metrópole nacional, conforme a REGIC (IBGE).

DICA 60:
Com uma expansão urbana dispersa e desigual, a RIDE demanda políticas públicas de
interesse comum em diferentes áreas visando a redução das desigualdades entre o DF, mais
desenvolvido, e os municípios goianos e mineiros.

6.

Legislação

6.1.

Prof. Marcos Girão

DICA 61:
De acordo com o art. 12-B da Lei Federal nº 9.264/96, a cessão dos integrantes das carreiras da
PC DF somente será autorizada para:
- Presidência da República e Vice-Presidência da
República
- Ministério ou órgão equivalente

para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança

- 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
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- 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)
- órgãos 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
- demais órgãos da administração pública do
Distrito Federal considerados estratégicos, a
critério do Governador do Distrito Federal

para o exercício de cargo em comissão cuja
remuneração seja igual ou superior à de
cargo DAS-101.4 ou equivalente

DICA 62:
De acordo com o Regimento Interno da PC DF, o Conselho Superior da Polícia Civil do Distrito
Federal tem atribuições consultivas, opinativa, normativa, de deliberação colegiada, é
presidido pelo Diretor-Geral da Polícia Civil e tem na sua composição membros natos (DiretorGeral da Polícia Civil, Diretor-Geral Adjunto da Polícia Civil, Corregedor-Geral de Polícia Civil,
Diretores dos Departamentos e Diretor da Academia de Polícia Civil, Ex-Diretor-Geral da Polícia
Civil e Ex-Corregedor Geral de Polícia Civil) e membros escolhidos (um representante de cada
um dos cargos das duas carreiras da PC DF, todos da classe especial).

DICA 63:
Segundo a Lei nº 4.878/65, a suspensão preventiva regra geral não poderá não exceder de
noventa dias e será ordenada, no caso da PC DF, pelo Secretário de Segurança Pública do
Distrito Federal, desde que o afastamento do funcionário policial seja necessário, para que êste
não venha a influir na apuração da transgressão disciplinar. Mas não esqueça: nas faltas em que
a pena aplicável seja a de demissão, o policial poderá ser afastado do exercício de seu cargo,
em qualquer fase do processo disciplinar, até decisão final.

DICA 64:
O Agente de Polícia da PC DF investiga atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar
infrações penais, dirigindo veículos automotores em serviços, ações e operações policiais. Já o

DICA 65:
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Escrivão de Polícia pode até acompanhar a autoridade policial nas diligências externas, mas
quando necessário ao desenvolvimento de atividades cartoriais (Regimento Interno PC DF, art.
99, I e V e art. 100, IV).

DICA 66:
[PARA AGENTE, APENAS]
De acordo com a Lei de Abuso de Autoridade a inabilitação para o exercício de cargo,
mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e a perda do cargo, do
mandato ou da função pública são efeitos da condenação pelos crimes nela previstos. No
entanto, só poderão ser aplicados em caso de reincidência em crime de abuso de autoridade e
não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

DICA 67:
De acordo com o Regimento Interno da PC DF, só há na estrutura da PC DF três órgãos de
direção superior: a Direção-Geral de Polícia Civil, a Corregedoria-Geral de Polícia Civil e o
Departamento de Administração Geral.

7.

Direito Constitucional

7.1 Profª. Adriane Fauth
DICA 68:
DIREITOS INDIVIDUAIS – MANDADOS DE CRIMINALIZAÇÃO
•

Crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia:

8.

Direito Administrativo

8.1.

Prof. Antonio Daud

DICA 69:
Lei 8.112/1990
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Requisitos básicos para investidura

DICA 70:
Prazos de prescrição da Lei 8.112
Prazo

Penalidade

180 dias

Advertência

2 anos

Suspensão

5 anos

demais penalidades

Prazos da lei penal Infrações disciplinares também tipificadas como crime
Prazos contados a partir da data em que o fato se tornou conhecido.

DICA 71:
Sindicância X PAD
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DICA 72:
Improbidade Administrativa
Sanções por improbidade administrativa

Enriquecimento ilícito

Prejuízo ao erário

Violação a princípio

Concessão
indevida de
benefício
tributário e
fiscal

Perda dos bens
acrescidos ilicitamente

Perda dos bens
acrescidos ilicitamente
(se ocorrer esta
circunstância)

-

-

ressarcimento integral
do dano (quando
houver)

ressarcimento integral
do dano

ressarcimento integral
do dano (quando
houver)

-

perda da função pública

perda da função
pública

perda da função
pública

perda da função
pública

suspensão dos direitos
políticos de 8 a 10 anos

suspensão dos direitos
políticos de 5 a 8 anos

suspensão dos
direitos políticos de 3
a 5 anos

suspensão dos
direitos políticos
de 5 a 8 anos
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multa civil de até 3 vezes
o valor do acréscimo
patrimonial

multa civil de até 2
vezes o valor do dano
ao erário

multa civil de até 100
vezes a remuneração
percebida pelo
agente

multa civil de até
3 vezes o valor
do benefício
concedido

proibição de contratar
com o Poder Público ou
receber benefícios por
10 anos

proibição de contratar
com o Poder Público
ou receber benefícios
por 5 anos

proibição de contratar
com o Poder Público
ou receber benefícios
por 3 anos

-

DICA 73:
Sanções que exigem trânsito em julgado

DICA 74:
Ação judicial por improbidade

8.2.

Prof. Herbert Almeida - PCDF - AGENTE

DICA 75:
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O poder disciplinar trata da aplicação de penalidades a servidores públicos e a particulares
sujeitos à sua disciplina interna, enquanto o poder de polícia envolve os particulares “em
geral”.

DICA 76:
LEI 8.112/1990 – ESTATUTO DOS SERVIDORES
PROVIMENTO
•

Provimento originário no cargo efetivo ou em comissão

•

Posse:

Nomeação
•

•

Investidura no cargo

•

Momento da comprovação dos requisitos

•

Pode ocorrer por procuração específica

Prazos:
•

Nomeação até a posse: até 30 dias

•

Posse até o exercício: até 15 dias

Dica: (N30P15E)

Promoção
Readaptação

Reversão

•

Servidor “sobe” os níveis da carreira

•

Não interrompe o tempo de exercício

•

Limitação da capacidade física ou mental

•

Retorno à atividade do servidor aposentado

•

De ofício (compulsória), insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez

•

No interesse da Administração (a pedido): solicitação, voluntária, estável, 5 anos
anteriores, cargo vago

•

Limite de idade: 70 anos
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Aproveitamento

Reintegração

Recondução

•

Retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade

•

Retorno ao cargo por invalidação (anulação) da demissão

•

Decisão judicial ou administrativa

•

Indenização de todas as vantagens que deixou de perceber

•

Retorno ao cargo anteriormente ocupado em virtude de:
•

Reintegração do anterior ocupante

•

Inabilitação ou desistência em estágio probatório para novo cargo

REGIME DISCIPLINAR

Responsabilidades

Advertência

Suspensão

Demissão

Cassação de aposentadoria ou
disponibilidade

Destituição cargo em comissão

•

Civil, penal e administrativa

•

Independentes e cumuláveis entre si

•

Esfera penal vincula as demais: absolvição por ausência do fato ou da
autoria

•

Por escrito

•

Violação dos deveres e infrações “leves”.

•

Reincidência de faltas puníveis com advertência

•

Caráter residual: proibições que não ensejem advertência ou demissão

•

Até 90 dias

•

Será de até 15 dias quando se recusar a cumprir inspeção médica

•

Conversão em multa na ordem de 50% /dia: decisão da autoridade
competente

•

Gera a perda do vínculo com a Administração

•

Crime contra a Administração, improbidade, corrupção, etc.

•

Violação das proibições do art. 117, incisos IX a XVI.

•

Faltas puníveis com demissão, quando na atividade

•

Não entrar em exercício no prazo legal, quando aproveitado

•

Exclusivamente ocupante cargo em comissão

•

Faltas puníveis com suspensão ou demissão

Destituição função comissionada (a Lei não explica como funciona)

Prescrição

•

5 anos: demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo em comissão

•

2 anos: suspensão

•

180 dias: advertência
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•

Se também é crime: prazo da Lei Penal;

•

Conta da data em que o fato se tornou conhecido.

DICA 77:
Organização Administrativa

ENTIDADE
ADMINISTRATIVA

CRIAÇÃO

NATUREZA
JURÍDICA

TIPO DE ATIVIDADE

Autarquias

Criadas por lei

Direito público

Típicas de Estado

Fundações públicas direito
público

Criadas por lei

Direito público

Fundações públicas direito
privado

Autorizadas p/
lei

Direito privado

Empresas públicas

Autorizadas p/
lei

Direito privado

Sociedades de economia
mista

Autorizadas p/
lei

Direito privado

Atividades de interesse social (educação,
desporto, pesquisa, previdência)

Exploração de atividade econômica e
prestação de serviços públicos

Diferenças entre EP e SEM
Dimensões

Empresa Pública

Sociedade de Economia Mista

Forma Jurídica

Qualquer forma

Sempre sociedade anônima (S/A).

Capital

Totalmente público.

Capital público + privado,

Foro (entidades federais)

Em regra: Justiça Federal.

Em regra: justiça estadual.

-
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DICA 78:
Atos administrativos
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DICA 79:
Poderes Administrativos
Poder vinculado: única solução possível / sem margem de liberdade
Poder discricionário: mais de uma solução possível / mérito / conveniência e oportunidade
Poder hierárquico: dar ordens; atos normativos internos; fiscalização; delegação (regra) e
avocação; sanções (somente nos servidores)
Poder disciplinar: apurar infrações; punir internamente: (i) servidores; (ii) particulares sujeitos à
disciplina interna.
Poder regulamentar: expedir regulamentos para dar fiel execução às leis.
Poder de polícia: condicionar e restringir direitos em prol da coletividade.
POST ESTÁTICO: ESQUEMA ABAIXO
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DICA 80:
Licitações Públicas
MODALIDADES
Procedimento adotado

Obras e serviços
engenharia

Compras e demais
serviços

+ 3,3 milhões

+ 1,43 milhão

Até 3,3 milhões

Até 1,43 milhão

Até 330 mil

Até 176 mil

Concorrência

•

Habilitação preliminar

Tomada de
preços

•
•

Cadastrados
Até 3º anterior para cadastrar

Convite

•
•

Convidados: mínimo 3
Fixação cópia: outros (24h)

Concurso

•
•
•

Trabalho técnico, científico ou artístico
Prêmio ou remuneração
Divulgação edital: no mínimo 45 dias antes

Leilão

•
•
•

Alienação de bens
Móveis (regra): inservíveis, apreendidos, penhorados
Imóveis (exceção): origem dação em pagamento ou proc. Judicial

Pregão

•
•
•
•

Lei 10.520/2002
Bens e serviços comuns
Não importa valor
Lances

CONTRATAÇÃO DIRETA

Inexigibilidade

•

Inviabilidade de competição

•

Rol exemplificativo

•

Exemplos (art. 25)
• Exclusividade de fornecedor
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• Serviços técnicos (art. 13), natureza singular, notória especialização (não pode publicidade

e divulgação)
• Artista consagrado
•

Discricionariedade: pode licitar ou contratar diretamente

•

Rol exaustivo (art. 24)

•

Exemplos:
• Baixo valor
• Emergência, calamidade pública, guerra

Dispensa

• Licitação deserta
• Regulação de preços e abastecimento
• Rescisão contratual anterior (remanescente)
• Organização social
• Construção, reforma, ampliação sistema prisional

DICA 81:
Responsabilidade civil do Estado:
•
•

PJs direito público;
PJs direito privado: prestadoras de serviços públicos

Direito de regresso: contra o agente público, nos casos de dolo ou culpa.
Responsabilidade por ações (risco administrativo):
•
•
•

Resp. objetiva (independe de dolo ou culpa);
Requisitos: dano, conduta, nexo de causalidade;
Admite excludentes: caso fortuito* e força maior; culpa exclusiva da vítima; ato exclusivo
de terceiros.

Responsabilidade por omissões:
•

•

Regra (omissão genérica):
• Resp. subjetiva / teoria da culpa administrativa;
• Requisitos: omissão ilícita (negligência); dano; nexo de causalidade;
Exceção (omissão específica): resp. objetiva / risco administrativo.

DICA 82:
Agentes Públicos
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CARGO, EMPREGO, FUNÇÃO
Cargo

•
•
•

Servidores públicos
Regime estatutário
Entidades de direito público (adm. direta, autarquias e fundações públicas)

Emprego

•
•
•

Empregados públicos
Vínculo contratual / CLT
Entidades de direito privado (EP e SEM) (regra)

Função

•
•
•

Conjunto de atribuições
Não corresponde necessariamente a um cargo/emprego
Função autônoma: função temporária / função de confiança

NORMAS CONSTITUCIONAIS

Concurso
público

•

Obrigatório p/ cargos efetivos e empregos públicos

•

Provas ou provas e títulos

•

Validade: até 2 anos, prorrogável 1x p/ igual período

•

Não se aplica: cargo em comissão, cargo eletivo, temporários, ex-combatentes, agentes
comunitários de saúde ou de combate a endemias (ACS e ACE)

•

Regra: vedação

•

Exceção (desde que haja compatibilidade de horários):

Acumulação de
cargos

Estabilidade

•

2 cargos de professor

•

1 professor + 1 técnico ou científico

•

2 profissionais de saúde regulamentada

•

outros casos (CF): magistrado ou membro MP + magistério; vereador + cargo; militar
saúde + outro saúde; militar dos estados ou do DF (aplicam-se as “acumulações
regulares”).

•

somente servidores efetivos (não se aplica empregados e cargo em comissão)

•

requisitos: concurso público (cargo efetivo) + 3 anos exercício + avaliação especial

•

após estável, só pode perder o cargo:
• sentença judicial transitada em julgado
• PAD com ampla defesa
• avaliação periódica (lei complementar)
• excesso de despesa com pessoal.

Dica: nas avaliações: a “especial” é de “estabilidade”; a “periódica” é de perda do cargo.

DICA 83:
Improbidade Administrativa
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A.

Espécies de atos de improbidade
ESPÉCIE

DEFINIÇÃO

ELEMENTO
SUBJ.

Enriquecimento ilícito (art.
9º)

“auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial INDEVIDA em razão do exercício
de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade”

Dolo

Lesão ao erário (art. 10)

“qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres”

Dolo ou
culpa

Concessão ou aplicação
indevida de benefício
financeiro ou tributário

“conceder, aplicar ou manter benefício
financeiro ou tributário contrário ao que
dispõem” a legislação do ISS (alíquota menor
do que 2%).

Dolo

Atentam contra os
princípios da
Administração

“qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições”

Dolo

B. Sanções de improbidade
Ato

Perda dos
bens

Ressarc.

Perda da
função

Suspensão D.
Políticos

Multa

EI

X

Se
houver

X

8 – 10

3 Acrésc.

10

LE

Se
concorrer

X

X

5–8

2 Dano

5

CI

-------

-------

X

5–8

3 Benef.

-------

AP

-------

Se
houver

X

3–5

100
Remun.

3

8.3.

(323100)

Proib. rec.
benefícios

Prof. Herbert Almeida - PCDF - ESCRIVÃO

DICA 84:
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As responsabilidades civil, penal e administrativa são cumuláveis e independentes entre si.
Porém, a absolvição penal por ausência do fato ou da autoria vinculará as demais instâncias.

DICA 85:
Lei 8.112/1990 – Estatuto dos Servidores
PROVIMENTO

Nomeação

•

Provimento originário no cargo efetivo ou em comissão

•

Posse:

•

•

Investidura no cargo

•

Momento da comprovação dos requisitos

•

Pode ocorrer por procuração específica

Prazos:
•

Nomeação até a posse: até 30 dias

•

Posse até o exercício: até 15 dias

Dica: (N30P15E)

Promoção
Readaptação

Reversão

•

Servidor “sobe” os níveis da carreira

•

Não interrompe o tempo de exercício

•

Limitação da capacidade física ou mental

•

Retorno à atividade do servidor aposentado

•

De ofício (compulsória), insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez

•

No interesse da Administração (a pedido): solicitação, voluntária, estável, 5 anos anteriores,
cargo vago

•

Limite de idade: 70 anos
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Aproveitament
o

Reintegração

•

Retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade

•

Retorno ao cargo por invalidação (anulação) da demissão

•

Decisão judicial ou administrativa

•

Indenização de todas as vantagens que deixou de perceber

•

Retorno ao cargo anteriormente ocupado em virtude de:

Recondução

•

Reintegração do anterior ocupante

•

Inabilitação ou desistência em estágio probatório para novo cargo

REGIME DISCIPLINAR

Responsabilidades

Advertência

Suspensão

Demissão

Cassação de aposentadoria ou
disponibilidade

Destituição cargo em comissão

•

Civil, penal e administrativa

•

Independentes e cumuláveis entre si

•

Esfera penal vincula as demais: absolvição por ausência do fato ou da
autoria

•

Por escrito

•

Violação dos deveres e infrações “leves”.

•

Reincidência de faltas puníveis com advertência

•

Caráter residual: proibições que não ensejem advertência ou demissão

•

Até 90 dias

•

Será de até 15 dias quando se recusar a cumprir inspeção médica

•

Conversão em multa na ordem de 50% /dia: decisão da autoridade
competente

•

Gera a perda do vínculo com a Administração

•

Crime contra a Administração, improbidade, corrupção, etc.

•

Violação das proibições do art. 117, incisos IX a XVI.

•

Faltas puníveis com demissão, quando na atividade

•

Não entrar em exercício no prazo legal, quando aproveitado

•

Exclusivamente ocupante cargo em comissão

•

Faltas puníveis com suspensão ou demissão

Destituição função comissionada (a Lei não explica como funciona)
•

5 anos: demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo em comissão

•

2 anos: suspensão

Prescrição
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•

180 dias: advertência

•

Se também é crime: prazo da Lei Penal;

•

Conta da data em que o fato se tornou conhecido.

DICA 86:
Improbidade Administrativa
A. Espécies de atos de improbidade
ESPÉCIE

DEFINIÇÃO

ELEMENTO
SUBJ.

Enriquecimento ilícito (art.
9º)

“auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial INDEVIDA em razão do exercício
de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade”

Dolo

Lesão ao erário (art. 10)

“qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres”

Dolo ou
culpa

Concessão ou aplicação
indevida de benefício
financeiro ou tributário

“conceder, aplicar ou manter benefício
financeiro ou tributário contrário ao que
dispõem” a legislação do ISS (alíquota menor
do que 2%).

Dolo

Atentam contra os
princípios da
Administração

“qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições”

Dolo

B. Sanções de improbidade (POST ESTÁTICO)
Ato

Perda dos
bens

Ressarc.

Perda da
função

Suspensão D.
Políticos

Multa

EI

X

Se
houver

X

8 – 10

3 Acrésc.

10

LE

Se
concorrer

X

X

5–8

2 Dano

5

CI

-------

-------

X

5–8

3 Benef.

-------

(323100)

Proib. rec.
benefícios
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AP

8.4.

-------

Se
houver

X

3–5

100
Remun.

3

Prof. Thállius Moraes

DICA 87:
LEI 8.112/90 - FORMAS DE PROVIMENTO
São Formas de PROVIMENTO de cargo público (7 hipóteses - rol taxativo):
1. NOMEAÇÃO - única forma originária (única em que há posse)
2. PROMOÇÃO – cargos escalonados em carreira
3. READAPTAÇÃO – servidor sofrer limitação física ou mental
4. REVERSÃO – retorno do aposentado
5. APROVEITAMENTO – do servidor em disponibilidade
6. REINTEGRAÇÃO – demissão invalidada
7. RECONDUÇÃO – retorno ao cargo anterior
DICA 88:
ATRIBUTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
• Os fatos narrados presumem-se verdadeiros e os atos praticados de acordo com a lei, mas
cabe prova em contrário (presunção relativa).
• O ônus da prova, contudo, é do administrado.
• Todo ato administrativo possui esse atributo.

DICA 89:
ATRIBUTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
AUTOEXECUTORIEDADE
• Possibilidade de executar o ato imediatamente, sem que seja necessária a intervenção
do Poder Judiciário.
•
Exemplos: Interdição; apreensão e demolição.
• Esse atributo não está presente em todos os atos (como na multa, por exemplo).

DICA 90:
ATRIBUTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
TIPICIDADE
• Os atos devem corresponder aos tipos que foram previamente definidos pela lei como
aptos para gerar determinados efeitos.
• É uma decorrência do princípio da legalidade.
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DICA 91:
ATRIBUTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
IMPERATIVIDADE
• Os atos são praticados e devem ser cumpridos, independente da anuência do
administrado.
• Alguns atos não possuem essa característica, como os atos negociais, os atos enunciativos
e os atos de gestão.
DICA 92:
EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
ANULAÇÃO ou INVALIDAÇÃO (controle de legalidade)
• vícios de ilegalidade (ato ilegal)
• Feita pela Administração que praticou o ato ou pelo Poder Judiciário (se
provocado)
• Alcança atos vinculados ou discricionários
• Efeitos: Retroativos ("ex tunc")
• Prazo (decadencial): Atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao destinatário → 5
anos (salvo comprovada má-fé)
DICA 93:
EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
REVOGAÇÃO (controle de mérito)
• Mérito administrativo: juízo de conveniência e oportunidade (ato legal)
• Feita apenas pela Administração que praticou o ato
• Alcança apenas atos discricionários
• Efeitos: não retroativos ("ex nunc")
• Prazo: em regra a qualquer momento, mas alguns atos não podem ser revogados
(como os atos vinculados e os atos que produziram direitos adquiridos, por
exemplo).
DICA 94:
ACUMULAÇÃO DE CARGOS
É VEDADA a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, apenas nos seguintes casos:
1. Professor + Professor
2. Professor + Técnico ou Científico
3. Saúde + Saúde
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9.

Direito Penal

9.1.

Profª. Priscila Silveira

DICA 95:
São princípios relacionados à aplicação da lei penal no tempo: Legalidade (Art. 5º, XXXIX, CF):
“não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”;
Anterioridade e Reserva Legal: Art. 22, inc. I, CF, bem como Irretroatividade da lei penal mais
gravosa e a retroatividade da lei penal benéfica (Art. 5º, XL, CF).

DICA 96:
“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. NÃO ESQUEÇA: A lei
posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que
decididos por sentença condenatória transitada em julgado (art. 2º CP).

DICA 97:
Há causa de aumento de pena quando os autores dos crimes previstos cometidos por
funcionários públicos contra a administração pública forem ocupantes de cargos em comissão
ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de
economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público (art. 312, §2º CP).

DICA 98:
No peculato culposo, a reparação do dano até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade.
A reparação do dano após o trânsito em julgado permite a redução da pena pela metade.

DICA 94:
Quando o desvio de verba se dá em proveito da própria administração, com utilização diversa
da prevista em sua destinação, temos configurado o crime do Emprego irregular de verbas ou
rendas públicas art. 315 do CP (bola foi dividida). No peculato por erro de outrem, O erro do
ofendido deve ser espontâneo, pois, se provocado pelo funcionário, poderá configurar o crime
de estelionato.
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DICA 100:
Na corrupção passiva privilegiada (art. 317, §2º, Código Penal) o funcionário público “deixa
de praticar, retarda ou pratica ato de ofício, atendendo pedido ou influência de terceiro”. Na
prevaricação, ela realiza as mesmas ações nucleares, porém busca satisfazer um sentimento ou
interesse pessoal.

9.2.

Prof. Renan Araújo

DICA 101:
A nova lei penal abolitiva se aplica aos fatos anteriores, ainda que já decididos por sentença
condenatória transitada em julgado, fazendo cessar a pena e os efeitos PENAIS da condenação.

DICA 102:
O feminicídio é uma qualificadora no crime de homicídio. Trata-se do homicídio praticado
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Não basta, portanto, que a vítima
seja mulher, devendo haver as “razões da condição do sexo feminino”, que se verificam no caso
de:
•
•

Violência doméstica e familiar contra a mulher; ou
Menosprezo ou discriminação à condição de mulher

DICA 103:
Nos termos da súmula 511 do STJ, é possível aplicar o privilégio previsto no § 2º do art. 155 do
CP aos casos de furto qualificado, desde que presentes a primariedade do agente, o pequeno
valor da coisa (até um salário mínimo) e desde que a qualificadora seja de ordem objetiva.
Prevalece o entendimento de que qualificadora do abuso de confiança seria de natureza
subjetiva e, portanto, incabível o privilégio.

DICA 104:
O CP traz escusas absolutórias (causas pessoais de isenção de pena) em relação aos crimes
patrimoniais. Será isento de pena o agente que praticar crime patrimonial contra:
• O cônjuge, na constância da sociedade conjugal
• Ascendente ou descendente
Porém, não haverá isenção de pena:
• Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave
ameaça ou violência à pessoa
• Ao estranho que participa do crime
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•

Se o crime é praticado contra pessoa idosa (60 anos ou +)

DICA 105:
Na concussão (art. 316 do CP) o agente público EXIGE vantagem indevida em razão da função;
na corrupção passiva (art. 317 do CP) o agente SOLICITA, RECEBE ou ACEITA PROMESSA de
vantagem indevida em razão da função. O simples ato de “exigir” já consuma o crime de
concussão, ainda que o agente não receba a vantagem. Da mesma forma, o simples ato de
“solicitar” ou “aceitar promessa” de vantagem indevida já consuma o delito de corrupção
passiva.

DICA 106:
A conduta de acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem,
configura crime de autoacusação falsa, ainda que o agente tenha praticado o crime por
compaixão, para beneficiar um parente próximo.

DICA 107:
Há favorecimento pessoal quando o agente presta auxílio a criminoso para que este consiga se
subtrair à ação da autoridade (fugir/não ser pego). Caso quem preste o auxílio seja cônjuge,
ascendente, descendente ou irmão do auxiliado, ficará isento de pena. No favorecimento real,
o agente presta auxílio ao criminoso destinado a tornar seguro o proveito do crime, e não há
isenção de pena em razão de parentesco.

10. Direito Processual Penal
10.1. Profª. Priscila Silveira
DICA 108:
Em relação à aplicação da lei processual penal, a lei nova será aplicada sem prejuízo da
validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior (Art. 2º CPP).

DICA 109:
O inquérito policial possui características no sentido de dar diretriz ao procedimento
administrativo, são as principais, quais sejam: inquisitivo, escrito (art. 9 CPP) sigiloso (art. 20
CPP e Súmula Vinculante 14 STF), indisponível (art. 17 CPP), dispensável para o titular da ação
penal (art. 12 CPP), oficialidade (art. 4º CPP), discricionário (art. 14 CPP) e temporário (art. 10
CPP).
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DICA 110:
O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem
ela ser iniciado. E sendo de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a
inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la (ofendido/ representante
legal e no caso de morte do ofendido ou se ele for declarado ausente por decisão judicial, o
cônjuge, ascendente, descendente e ou irmão).

DICA 111:
A prisão preventiva e a prisão temporária necessitam de ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, a qual não pode decidir de ofício, pois a decretação de
referidas prisões depende de provocação das partes.

DICA 112:
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 (art. 61 da Lei 9099/95).

10.2. Prof. Renan Araújo
DICA 113:
Considera-se em flagrante delito quem:
• Está cometendo a infração ou acaba de cometê-la (flagrante PRÓPRIO);
• É perseguido, logo após a infração, e então é capturado em situação que faça presumir
ser ele o autor da infração (flagrante IMPRÓPRIO ou QUASE-FLAGRANTE);
• É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele o infrator (flagrante PRESUMIDO ou FICTO).

DICA 114:
Em caso de prisão em flagrante, deverá a autoridade policial comunicar imediatamente a
prisão e o local em que o preso se encontre:
• Ao Juiz competente
• Ao MP
• À família do preso ou pessoa por ele indicada
No prazo de 24h, deverá a autoridade policial:
• Enviar o APFD ao Juiz
• Enviar cópia do APFD à Defensoria Pública (se o preso não indicar advogado)
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•

Entregar ao preso a nota de culpa (com o motivo da prisão e o nome do condutor e das
testemunhas)

DICA 115:
A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração penal cuja pena
máxima não seja superior a 04 (quatro) anos. Nos demais casos, somente o Juiz poderá
conceder fiança. Porém, cuidado com os crimes inafiançáveis (racismo, tráfico, tortura,
hediondos e outros): nestes não se admite arbitramento de fiança, mas isso não impede a
concessão de liberdade provisória SEM FIANÇA.

DICA 116:
O inquérito policial somente pode ser instaurado de ofício nos casos de crime de ação penal
pública incondicionada: sendo crime de ação penal pública condicionada à representação ou
ação penal privada, a manifestação da vítima será indispensável para a abertura do inquérito
policial.

DICA 117:
O defensor do investigado tem direito de acesso amplo aos elementos de convicção já
documentados nos autos do inquérito policial (súmula vinculante 14). O defensor não terá
acesso, porém, às diligências que ainda estão sendo realizadas e cuja ciência pela defesa possa
frustrar a eficácia da diligência (ex.: interceptação telefônica em curso).

DICA 118:
Nos casos de infração de menor potencial ofensivo, não se imporá prisão em flagrante nem se
exigirá fiança, caso o infrator seja encaminhado ao Juizado ou assuma o compromisso de a ele
comparecer. Além disso, ao invés da instauração do inquérito policial, será lavrado termo
circunstanciado de ocorrência, peça meramente informativa, contendo a descrição detalhada
dos fatos e a identificação dos envolvidos.

DICA 119:
Nos termos do entendimento do STJ, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
não pode ser realizada pelo Juiz “ex officio”, ou seja, sem provocação.

11. Estatística
11.1. Prof. Carlos Henrique
DICA 120:
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A variância populacional pode ser calculada de duas formas.
Primeira forma: variância é a média dos quadrados dos desvios em relação à média aritmética.
Segunda forma: variância é a média dos quadrados menos o quadrado da média aritmética.
Se a variância for amostral, realizamos qualquer um dos cálculos anteriores e multiplicamos o
resultado pelo fator n/n-1, onde n é o tamanho da amostra.
Esse fator é conhecido como fator de correção de Bessel.

DICA 121:
Como reconhecer uma distribuição de probabilidade binomial?
1) DUALIDADE (SUCESSO E FRACASSO);
2) OS EVENTOS SUCESSO E FRACASSO SÃO COMPLEMENTARES;
3) AS PROBABILIDADES NÃO MUDAM COM A OCORRÊNCIA DAS REPETIÇÕES, PORTANTO,
RETIRADAS DEVEM SER FEITAS COM REPOSIÇÃO;
4) A ORDEM NÃO É ESPECIFICADA.

DICA 122:
Futuro policial, o procedimento diante de uma distribuição é normal é o seguinte:
1) O enunciado cita uma distribuição normal que tradicionalmente assumiremos como sendo
de variável x.
2) Faremos a padronização que consiste em transformar a variável x em uma variável z através
de uma fórmula que está logo abaixo.

Onde μ é a média da variável x e σ é o desvio padrão da variável x.
3) Consulta-se a tabela normal padrão e o problema está resolvido.

DICA 123:
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Na amostragem por conglomerados, dividiremos a população em grupos, chamados
conglomerados, e escolheremos aleatoriamente alguns conglomerados. A pesquisa será feita
em TODOS os elementos dos conglomerados escolhidos.

12. Contabilidade
12.1. Prof. Gilmar Possati
DICA 124:
Use o raciocínio contábil a seu favor: o princípio da competência
Se ligue que o impacto financeiro das operações (juros, descontos) devem ser reconhecidos
por competência, conforme o fato gerador. Logo, quando aparece:
No momento da aquisição (compras a prazo), no momento do desconto... no reconhecimento
inicial de um financiamento/ empréstimo... juros decorrentes de uma aplicação financeira...
No momento/na aquisição = fato permutativo... a despesa será reconhecida posteriormente!
Exemplo:
(PF/2018) A empresa, no momento do desconto do título, contabilizou despesa com encargos
financeiros de R$ 3.000. Errado
Despesas são reconhecidas no momento do fato gerador = competência

DICA 125:
Leia atentamente o comando da questão, ou seja, a base de análise (Exemplo: Lei 6.404,
CPCs, “normatização contábil em vigor” --> deixa amplo segue o CPCs.
Uma mesma questão pode estar certa ou errada a depender da base de análise!
Exemplo: classificação das características em fundamentais e de melhoria
Na NBC TSP não há essa classificação! Se liga na questão 120 da prova da PF 2018:
Com base no disposto na Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações e na Norma Brasileira de
Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual/2016, julgue os itens subsecutivos.
120 Relevância, materialidade e fidedignidade são as características qualitativas fundamentais
da informação contábil útil.
Se fosse reescrita assim:
Relevância e representação fidedigna são as características qualitativas fundamentais da
informação contábil útil. ERRADO!!
Essa mesma questão se a análise fosse sob a ótica do CPC 00 (R2) estaria certa!!
A maioria certamente marcaria correto. Porém, não há essa classificação!
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DICA 126:
Saiba o que entra no custo de aquisição (estoques, imobilizado, intangível)
Custos de Aquisição (reconhecidos no ativo)
Preço de Compra
(+) impostos não recuperáveis (caso não esteja incluso no preço de compra)
(+) custos de transporte (frete), seguro, manuseio
(+) outros custos diretamente atribuíveis
(-) Descontos comerciais (incondicionais), abatimentos e outros itens semelhantes
(-) Impostos recuperáveis (caso esteja incluso no preço de compra)

DICA 127:
Definição de Passivo NBC TSP EC x CPC 00 (R2)
NBC TSP EC → Um passivo DEVE envolver uma saída de recursos da entidade para ser
liquidado ou extinto.
CPC 00 (R2) → “POTENCIAL DE EXIGIR”. É necessário somente que a obrigação já exista e
que, em pelo menos uma circunstância, exigirá que a entidade transfira um recurso econômico.

12.2. Prof. Julio Cardozo
DICA 128:
Natureza das contas.
Ativo e as despesas possuem natureza devedora, pois os saldos aumentam com débitos e
diminuem com créditos. As contas do passivo, PL e as receitas são de natureza credora, pois
o saldo aumenta com créditos e diminui com débitos.

DICA 129:
Fatos Contábeis são aqueles que geram alterações no patrimônio e possuem três
classificações.
Fatos Permutativos: são os fatos que não alteram o Patrimônio Líquido;
Fatos Modificativos: são os fatos que alteram o Patrimônio Líquido, podendo ser aumentativos
ou diminutivos;
Fatos Mistos ou Compostos: são os fatos que envolvem simultaneamente um fato permutativo
e um fato modificativo;
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DICA 130:
De acordo com o Art. 178, § 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de
grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: I – ativo circulante; e II
– ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e
intangível.

DICA 131:
Contas de despesas antecipadas, como adiantamento a empregados, são classificadas
inicialmente no ativo e apropriadas como despesas por competência.

DICA 132:
Depreciação. A depreciação se inicia quando o ativo está pronto para uso. Então, em regra, o
mês de aquisição vai entrar no cálculo. Você deve procurar, nas questões, a data em que o
ativo está pronto para ser utilizado. Não confundir despesas de depreciação – conta de
resultado, natureza devedora – com contas de depreciação acumulada – conta patrimonial,
natureza credora.
12.3. Prof. Silvio Sande
DICA 133:
Passivo a Descoberto é quando as obrigações(passivo) são maiores que os bens e
direitos(ativo) implicando um patrimônio líquido negativo, sendo também utilizada o termo
direitos dos sócios negativos.

DICA 134:
BALANÇO PATRIMONIAL
O balanço patrimonial é um relatório financeiro estático que representa, quantitativa e
qualitativamente, a situação patrimonial e financeira da empresa no dia do balanço.
O balanço patrimonial é dividido em ativo e passivo, cujos totais são sempre iguais. O ativo
deve ser dividido em circulante e não circulante, e este apresenta os grupos realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O passivo é dividido em circulante,
não circulante e patrimônio líquido.
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DICA 135:
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
A DRE é um relatório financeiro dinâmico que evidencia o desempenho da empresa
(situação econômica), confronta receita e despesa em obediência ao regime de
competência.
O modelo de demonstração do resultado do exercício previsto na Lei n.º 6.404/1976 iniciase pela Receita Bruta, apurando-se a receita líquida a partir das deduções das devoluções,
descontos incondicionais, abatimentos e tributos sobre vendas, não são deduções os
descontos condicionais, o IPI e o Frete sobre vendas.
12.4. Prof. William Notário
DICA 136:
Demonstrações contábeis obrigatórias, segundo a Lei nº 6.404/76: BP, DRE, DLPA, DFC e
DVA. Cuidados com os pontos de observações para a DLPA (poderá ser desobrigada caso a
empresa publique a DMPL), para a DVA (se CIA aberta) e para a DFC (obrigatória para as CIA’s
abertas e fechadas com PL superior a R$ 2 milhões na data do BP).

DICA 137:
O balanço patrimonial é uma demonstração estática que apresenta a posição patrimonial e
financeira da companhia em determinado momento, sendo composto apenas por contas
patrimoniais e suas retificadoras.

DICA 138:
A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração dinâmica que apresenta a
posição econômica (desempenho) da companhia, sendo composta apenas por contas de
resultado.

DICA 139:
O balancete de verificação é um relatório auxiliar, não obrigatório, mas amplamente
recomendado com periodicidade mensal, apresentado em colunas (2, 4, 6 e 8), para verificar a
correta aplicação do método das partidas dobradas.
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DICA 140:
As fórmulas de lançamento irão analisar a quantidade de débitos e créditos que o lançamento
contábil apresenta, da seguinte forma:
1ª FÓRMULA
2ª FÓRMULA
3ª FÓRMULA
4ª FÓRMULA

D/C
D/CC
DD/C
DD/CC

11
12
21
22

DICA 141:
•
•

Balanço patrimonial: estático, posição patrimonial e financeira.
Demonstração do resultado do exercício: dinâmica e posição econômica (desempenho).

13. Direitos Humanos
13.1. Prof. Ricardo Torques
DICA 142:
 DIREITOS HUMANOS VERSUS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
 DIREITOS HUMANOS: conjunto de valores e direitos na ordem internacional para a proteção
da dignidade da pessoa
 DIREITOS FUNDAMENTAIS: conjunto de valores e direitos positivados na ordem interna de
determinado país para a proteção da dignidade da pessoa.

DICA 143:
 FUNDAMENTOS

 CORRENTES HISTÓRICAS
•

FUNDAMENTO JUSNATURALISTA: normas anteriores ou divinas e superiores ao direito
estatal posto, decorrente de um conjunto de ideias, fruto da razão humana.

•

FUNDAMENTO RACIONAL: normas extraíveis da razão inerentes à condição humana.

•

FUNDAMENTO POSITIVISTA: são Direitos Humanos os valores e os juízos condizentes
com a dignidade positivados no ordenamento.
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•

FUNDAMENTO MORAL: os direitos humanos podem ser considerados direitos morais
que não aferem sua validade por normas positivadas, mas diretamente de valores morais
da coletividade humana.

 FUNDAMENTO DA DIGNIDADE: o ponto em comum de todas os fundamentos debatidos
pela doutrina está no sentido de que existe um núcleo de direitos que realizam os direitos
mais básicos dos seres humanos, os direitos de dignidade.

DICA 144:
AFIRMAÇÃO HSTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS
Constitui a análise dos principais eventos históricos que, de algum modo, contribuíram para o
desenvolvimento e para a afirmação dos Direitos Humanos. Tais eventos, em regra estão relacionados a:
o Atrocidades, guerras e surtos de violência; ou
o Descobertas científicas ou invenções técnicas.
PERÍODO

OBSERVAÇÕES
Marca a passagem do pensamento filosófico, que passa a ser

PERÍODO AXIAL

centrado no ser humano, reconhecendo que o homem é o centro
das atenções.
Constituem formas políticas nas quais o poder político encontra-se

REINO DAVÍDICO, DEMOCRACIA

subordinado à lei, seja por interesse divino (Reino de Davi), por

ATENIENSE E REPÚBLICA ROMANA

interesse democrático (Atenas) ou pela estrutura segmentada e
organizada da sociedade (Roma).
Marca a reação de setores da sociedade contra a retomada do

BAIXA IDADE MÉDIA

poder, exigindo o respeito a direitos de liberdade.
- Declaração das Cortes de Leão de 1188; e
- Magna Carta de 1215.
Marca o renascimento de ideais republicanos e democráticos, com
destaque para o sentimento de liberdade e de resistência a

SÉCULO XVII

governos absolutistas:
- criação do habeas corpus
- Bill Of Rights
Período que marca o nascimento dos Direitos Humanos, com

INDEPENDÊNCIA AMERICANA E
REVOLUÇÃO FRANCESA

despontamento da legitimidade democrática, resguardo aos
direitos de cidadania e valorização da dignidade.
- Declaração de Independência dos EUA; e
- Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

RECONHECIMENTO DOS DIREITOS

Marca a reação da classe operária e difusão do pensamento
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HUMANOS SOCIAIS DE ECONÔMICOS
E SOCIAIS

PRIMEIRA FASE DE
INTERNACIONALIZAÇÃO DOS

DIREITOS HUMANOS
EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
A PARTIR DE 1945

socialista,

que

viabilizou

o

reconhecimento

dos

direitos

econômicos e sociais como Direitos Humanos.
Marca o surgimento do Direito Humanitário (Cruz Vermelha) –
vertente dos Direitos Humanos – a luta contra a escravidão (Ato
Geral da Conferência de Bruxelas), bem como a regulação dos
direitos trabalhistas (criação da OIT)
Marca a efetiva internacionalização dos Direitos Humanos, com o
reconhecimento da dignidade da pessoa como valor supremo.

DICA 144:
 TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS
Os tratados internacionais podem assumir diferentes posições, perante a organização
hierárquica das normas no direito brasileiro. Conforme atual posicionamento do STF:
•

•

•

tratados internacionais de Direitos Humanos aprovados com quórum de emenda
constitucional: possuem status de emenda constitucional, no mesmo patamar
hierárquico da Constituição Federal;
tratados internacionais de Direitos Humanos aprovados com quórum de norma
infraconstitucionais: possuem status de norma supralegal, em ponto intermediário,
acima das leis, abaixo da Constituição Federal.
demais tratados internacionais, independentemente do quórum de aprovação:
possuem status de norma infraconstitucional.

DICA 146:
 INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA

•
•
•

somente o PGR poderá ingressar com o incidente;
a petição deverá ser apresentada perante o STJ; e
o expediente processual tem por finalidade deslocar o julgamento de determinado
processo da justiça especializada ou justiça estadual para a justiça federal.

DICA 147:
 PNDH: EIXO ORIENTADOR IV

Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência:
Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de segurança pública;
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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;
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;
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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