


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

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

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

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

de Véspera PC AL. Serão muitas 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.  

Bons estudos! 
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DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

1) (CESPE) O conceito de administração pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função 
administrativa que é exercida pelo Poder Executivo.
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2) (CESPE) A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a 
inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas.

3) (CESPE) Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta 
sejam criadas ou autorizadas por leis específicas e a de que, no caso das fundações, leis complementares 
definam suas áreas de atuação.
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4) (CESPE) Desconcentração administrativa consiste na distribuição do exercício das funções administrativas 
entre pessoas jurídicas autônomas.

5) (CESPE) A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por 
meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a 
titularidade do serviço.
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6) (CESPE) A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 

7) (CESPE) A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial.
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8) (CESPE) Apesar de as instâncias administrativa e penal serem independentes entre si, a eventual 
responsabilidade administrativa do servidor será afastada se, na esfera criminal, ele for beneficiado por 
absolvição que negue a existência do fato ou a sua autoria.

9) (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.
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10) (CESPE) Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, a administração poderá revogar seus 
atos administrativos válidos, com efeitos ex tunc.

11) (CESPE) A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, 
simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno.
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12) (CESPE) O ato administrativo discricionário não é passível de controle judicial. 

13) (CESPE) A imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas 
decisões, não necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário.  
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14) (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.

15) (CESPE) O poder de polícia é indelegável.
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16) (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.

17) (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.
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18) (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. 

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



27 /0 8 /2 0 2 1

13

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

21) (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.
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22) (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.

23) (CESPE) A culpa recíproca da vítima é causa excludente da responsabilidade do Estado.
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24) (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.

25) (CESPE) O Estado não é civilmente responsável por danos causados por seus agentes se existente causa 
excludente de ilicitude penal.
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26) (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.

27) (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.



27 /0 8 /2 0 2 1

17

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

29) (CESPE) A autotutela assegura que a administração pública reveja seus atos quando ela os entender como 
ilegais, inoportunos ou inconvenientes.
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30) (CESPE) A supervisão ministerial exercida sobre as autarquias é exemplo de controle administrativo 
hierárquico.

OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes
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REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

Profa. Janaina Arruda

A previsão de asfaltamento de rodovias na região amazônica estimulará ainda mais a expansão
da fronteira agrícola e a da exploração madeireira, o que poderá acarretar (4) conversão de
florestas em pastagens e áreas agrícolas, e, consequentemente, profunda perda do patrimônio
genético de vários ecossistemas da Amazônia — ainda pouco conhecido — (7) e redução
regional das chuvas, com resultante aumento da flamabilidade de suas paisagens e extensiva
savanização. Somam-se a isso as contribuições dessas mudanças para o
(10) aquecimento global, tendo em vista que o desmatamento representa, hoje, cerca de 75%
das emissões de gás carbônico brasileiras, e suas conexões climáticas — alterações no clima (13)
de outras regiões —, como a diminuição de chuvas no Sudeste brasileiro e o agravamento do
período de estiagem no meio-oeste americano. Por conseguinte, grandes mudanças na (16)
cobertura florestal têm importantes implicações quanto à perda de biodiversidade e à
prosperidade da sociedade da Amazônia, a longo prazo. Nessa perspectiva, um importante
desafio para (19) a comunidade científica consiste em simular os efeitos da infraestrutura de
transporte nos padrões regionais de mudanças de uso e cobertura do solo. A avaliação dos
impactos indiretos (22) dessas mudanças é de particular interesse tanto para planejadores
regionais como para cientistas que estudam as mudanças climáticas. O desenho de uma
estratégia de (25) conservação para a floresta amazônica dependerá do rápido avanço na nossa

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL
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1. Trata-se de texto de divulgação científica em que se descreve um modelo de pavimentação de
rodovias na região amazônica, com enfoque em seus aspectos positivos relativamente a
investimentos de infraestrutura, ainda bastante indeterminados na região.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

A previsão de asfaltamento de rodovias na região amazônica estimulará ainda mais a expansão
da fronteira agrícola e a da exploração madeireira, o que poderá acarretar (4) conversão de
florestas em pastagens e áreas agrícolas, e, consequentemente, profunda perda do patrimônio
genético de vários ecossistemas da Amazônia — ainda pouco conhecido — (7) e redução regional
das chuvas, com resultante aumento da flamabilidade de suas paisagens e extensiva
savanização.

2. A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso o trecho “o que poderá
acarretar conversão de florestas em pastagens e áreas agrícolas” (R.3-4) fosse reescrito da
seguinte forma: acarretando que os pastos cultivados e a agricultura convertam as florestas.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO
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Nessa perspectiva, um importante desafio para (19) a comunidade científica consiste em simular
os efeitos da infraestrutura de transporte nos padrões regionais de mudanças de uso e cobertura
do solo.

3. Sem contrariar o sentido do texto e a norma gramatical, o trecho “Nessa perspectiva, (...)
cobertura do solo” (R.18-21) poderia ser assim reescrito: Nessa perspectiva, distingue-se, na
comunidade científica, o desafio da simulação dos efeitos da infraestrutura de transporte nos
padrões regionais de mudanças de uso e cobertura do solo, como importante desafio.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

A previsão de asfaltamento de rodovias na região amazônica estimulará ainda mais a expansão
da fronteira agrícola e a da exploração madeireira, o que poderá acarretar (4) conversão de
florestas em pastagens e áreas agrícolas, e, consequentemente, profunda perda do patrimônio
genético de vários ecossistemas da Amazônia — ainda pouco conhecido — (7) e redução regional
das chuvas, com resultante aumento da flamabilidade de suas paisagens e extensiva
savanização.

4. A expressão “ainda pouco conhecido” (R.6) tem como referência o segmento “o que poderá
acarretar” (R.3), o que explica o emprego da forma de particípio em “conhecido”.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO
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5. Seriam mantidos a correção e o sentido do texto se o trecho “para cientistas que estudam as
mudanças climáticas” (R.23-24) fosse reescrito da seguinte forma: para pesquisadores que
investigam as alterações do clima.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: CERTO

A previsão de asfaltamento de rodovias na região amazônica estimulará ainda mais a expansão
da fronteira agrícola e a da exploração madeireira, o que poderá acarretar (4) conversão de
florestas em pastagens e áreas agrícolas, e, consequentemente, profunda perda do patrimônio
genético de vários ecossistemas da Amazônia — ainda pouco conhecido — (7) e redução regional
das chuvas, com resultante aumento da flamabilidade de suas paisagens e extensiva
savanização. Somam-se a isso as contribuições dessas mudanças para o
(10) aquecimento global....

6. O termo “isso” (R.9) retoma a expressão “previsão de asfaltamento de rodovias” (R.1).

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO
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A avaliação dos impactos indiretos (22) dessas mudanças é de particular interesse tanto para
planejadores regionais como para cientistas que estudam as mudanças climáticas.

7. Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido do texto caso o trecho “é de particular
interesse tanto para planejadores regionais como para cientistas” (R.22-23) fosse reestruturado
do seguinte modo: são particularmente interessantes para planejadores regionais tanto como
cientistas.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

O desenho de uma estratégia de (25) conservação para a floresta amazônica dependerá do
rápido avanço na nossa compreensão das conexões da floresta com seus ecossistemas nativos e
vida silvestre, clima regional, em (28) conjunto com a economia e com o bem-estar da sociedade
local.

8. O trecho “em conjunto com a economia e com o bem-estar da sociedade local” (R.27-29) é
complemento do termo nominal “compreensão” (R.26).

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO
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9. Infere-se do texto que as taxas atuais de emissão de gás carbônico brasileiras, na visão dos
autores, deram origem a outras grandes mudanças ambientais.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

Por conseguinte, grandes mudanças na (16) cobertura florestal têm importantes implicações
quanto à perda de biodiversidade e à prosperidade da sociedade da Amazônia, a longo prazo.

10. O período “Por conseguinte, (...) a longo prazo” (R.15-18) estaria igualmente correto se a
expressão adverbial “a longo prazo” fosse deslocada para o início desse período, da seguinte
maneira: A longo prazo, por conseguinte, (...).

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO
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Se você quiser, compre um carro; é um conforto admirável. Mas não o faça sem conhecimento
de causa, a fim de evitar desilusões futuras. Desde que o compra, o carro passa (4) a interessar
aos outros, muito mais que a você mesmo. É uma espécie de indústria às avessas, na qual você
monta um engenho não para obter lucros, mas para distribuir seu dinheiro. (7) Já na compra do
carro, você contribui para uma infinidade de setores produtivos, que podemos encolher, ao
máximo, nos seguintes itens: a indústria automobilística propriamente dita; (10) os vendedores
de automóveis; a siderurgia; a petroquímica; as fábricas de pneus e as de artefatos de borracha;
as fábricas de plásticos, couros, tintas etc.; as fábricas de rolamentos e outras (13) autopeças; as
fábricas de relógios, rádios etc.; as indústrias de petróleo e muitos de seus derivados; as
refinarias; os distribuidores de gasolina, as oficinas mecânicas. Seu (16) automóvel é de fato uma
sociedade anônima, da qual todos lucram, menos você. Ao comprar um carro, você entrou na
órbita de toda essa gente; até ontem, você estava fora do (19) alcance delas. Como proprietário
de automóvel, você ainda terá relações com outras pessoas: com os colegas motoristas, que
preferem bater no seu para-lama a dar uma marcha à ré de meio (22) metro; com os pedestres e
ciclistas imprudentes; com as crianças diabólicas que riscam sua pintura, sobretudo quando o
carro está novinho em folha; com os sujeitos que só dirigem (25) de farol alto; com os barbeiros
de qualidades diversas; com a juventude desviada; com parentes e amigos, que o consideram

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

De qualquer forma, não desanime com minha crônica: vale a pena ter carro, pois, ser pedestre,
embora mais tranquilo e mais barato, é ainda (34) mais chato. A não ser que você tenha
chegado, com Pascal, à suprema descoberta: a de que todos os males do homem se devem ao
fato de ele não ficar quietinho no quarto.

Paulo Mendes Campos. Automóvel: sociedade anônima. In: Supermercado. Rio de Janeiro, 
Tecnoprint, 1976, p. 99-102 (com adaptações).

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL
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11. Depreende-se do texto que a atribuição do status de sociedade anônima ao automóvel é
uma ironia quanto à personalidade, à responsabilidade, à afeição e ao envolvimento dos entes
que seriam os associados.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: CERTO

12. De acordo com os sentidos do texto, depreende-se que a “suprema descoberta” (R.35) de
Pascal é uma metáfora para razão e submissão, o que está evidenciado naquilo que Pascal
impõe: “ficar quietinho no quarto” (R.36).

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO
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13. A pontuação empregada no texto permaneceria correta e não haveria mudança nos sentidos
se o trecho “setores produtivos, que podemos encolher, ao máximo, nos seguintes itens” (R.8-9)
fosse reescrito da seguinte forma: setores produtivos que podemos encolher, ao máximo nos
seguintes itens.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

14. Em “é um conforto admirável” (R.1-2), observa-se coesão lexical por hiperonímia, ou seja, o
substantivo “conforto”, de sentido mais genérico, abrange o sentido, mais específico, do
adjetivo “admirável”.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO
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Se você quiser, compre um carro; é um conforto admirável. Mas não o faça sem conhecimento de
causa, a fim de evitar desilusões futuras.

15. No período “Mas não o faça sem conhecimento de causa” (R.2), o elemento “o”, que
estabelece coesão com os períodos anteriores, marca a elipse do sintagma nominal “um carro”
(R.1).

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

Se você quiser, compre um carro; é um conforto admirável. Mas não o faça sem conhecimento de
causa, a fim de evitar desilusões futuras.

16. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a oração “a fim de evitar desilusões
futuras” (R.2-3) fosse substituída pela seguinte: a fim de se evitarem desilusões futuras.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: CERTO
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É uma espécie de indústria às avessas, na qual você monta um engenho não para obter lucros,
mas para distribuir seu dinheiro.
A não ser que você tenha chegado, com Pascal, à suprema descoberta: a de que todos os males
do homem se devem ao fato de ele não ficar quietinho no quarto.

17. O emprego do sinal indicativo da crase, obrigatório em “indústria às avessas” (R.5) e em “à
suprema descoberta” (R.34-35), deve-se à formação de locuções adverbiais.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

18. A coesão e os sentidos do texto seriam mantidos caso o trecho “tenho de tomar um táxi e ir
à oficina” (R.30) fosse substituído por tenho de tomar um táxi e de ir à oficina ou por tenho de
tomar um táxi e tenho de ir à oficina.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO
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Desde que o compra, o carro passa (4) a interessar aos outros, muito mais que a você mesmo.

19. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical da oração iniciada por “Desde que”
(R.3), se a forma verbal “compra”, nessa mesma linha, fosse substituída por compre.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

20. No trecho “à suprema descoberta: a de que todos os males do homem “ (R.34-35), o
elemento “a” exerce a função de aposto..

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: CERTO
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Ao comprar um carro, você entrou na órbita de toda essa gente; até ontem, você estava fora do
(19) alcance delas. Como proprietário de automóvel, você ainda terá relações com outras
pessoas: com os colegas motoristas, que preferem bater no seu para-lama a dar uma marcha à
ré de meio (22) metro...

21. Os sentidos do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos caso o trecho “Como
proprietário (...) meio metro” (R.19-22) fosse reescrito da seguinte forma: Como proprietário de
automóvel, outras pessoas, com os colegas motoristas, que preferem bater no seu para-lama, a
dar uma marcha à ré de meio metro, ainda terão relações com você.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

A Constituição Federal de 1988, com fundamento na prerrogativa do Estado de prover a
segurança pública e fazer cumprir a lei, exercida para a manutenção da ordem pública e (4) da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, estabelece, em seu art. 144, cinco instituições
policiais como responsáveis pela execução da lei: polícia federal, polícia rodoviária federal, (7)
polícia ferroviária federal, polícias civis e polícias militares e corpos de bombeiros militares.
Dessas, as três primeiras são organizadas e mantidas pela União e as duas últimas são (10)
subordinadas aos governos estaduais e distrital. Assim, quando infrações penais afetam bens,
serviços e interesses da União, as forças policiais federais realizam as funções que lhes são (13)
delegadas pela Constituição Federal de 1988. Nos demais casos, as forças policiais estaduais e
distrital empreendem essas atividades, no âmbito de sua competência.

Internet: <www.advogado.adv.br>. (com adaptações).

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL
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22. As formas “patrimônio” e “polícia” são acentuadas em decorrência da mesma regra de
acentuação.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: CERTO

A Constituição Federal de 1988, com fundamento na prerrogativa do Estado de prover a
segurança pública e fazer cumprir a lei, exercida para a manutenção da ordem pública e (4) da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, estabelece, em seu art. 144, cinco instituições
policiais como responsáveis pela execução da lei: polícia federal, polícia rodoviária federal, (7)
polícia ferroviária federal, polícias civis e polícias militares e corpos de bombeiros militares.
Dessas, as três primeiras são organizadas e mantidas pela União

23. O vocábulo “Dessas” (R.8) restringe-se ao último elemento citado na enumeração, qual seja,
“polícias militares e corpos de bombeiros militares” (R.7-8).

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO
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... as forças policiais federais realizam as funções que lhes são (13) delegadas pela Constituição
Federal de 1988.

24. Na linha 12, se o pronome “lhes” fosse deslocado para depois da forma verbal “realizam”,
ligando-se a esta por meio de hífen, seriam mantidos o sentido original e a correção gramatical
do texto.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

25. A forma verbal “empreendem” (R.14) poderia corretamente ser substituída por emprendem,
visto que ambas as formas são abonadas na língua portuguesa como sinônimas.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO
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Dessas, as três primeiras são organizadas e mantidas pela União e as duas últimas são (10)
subordinadas aos governos estaduais e distrital.

26. Haveria manutenção da correção gramatical e dos sentidos originais do texto caso se
substituísse a expressão “aos governos estaduais e distrital” (R.10) por ao governo estadual e
distrital.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

Dessas, as três primeiras são organizadas e mantidas pela União e as duas últimas são (10)
subordinadas aos governos estaduais e distrital.

27. Na linha 8, o deslocamento do elemento “Dessas”, seguido de vírgula, para logo depois de
“primeiras”, mesmo com a devida adaptação de maiúsculas e minúsculas, traria prejuízos à
correção gramatical do período.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: CERTO
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Assim, quando infrações penais afetam bens, serviços e interesses da União...

28. Na linha 11, a expressão “infrações penais” exerce a função de complemento da forma
verbal “afetam”.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: ERRADO

29. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho “quando infrações penais
afetam bens, serviços e interesses da União” (R.10-11) fosse reescrito da seguinte forma:
quando bens, serviços e interesses da União são atingidos por infrações penais.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: CERTO
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A Constituição Federal de 1988, com fundamento na prerrogativa do Estado de prover a
segurança pública e fazer cumprir a lei, exercida para a manutenção da ordem pública e (4) da
incolumidade das pessoas e do patrimônio...

30. A inserção do segmento que é imediatamente antes da expressão “exercida” (R.3)
preservaria a correção gramatical do texto.

REVISÃO DE VÉSPERA – PC AL

GABARITO: CERTO

OBRIGADA
Profa. Janaina Arruda
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Prof. Thállius Moraes

Estatuto dos Servidores
INSTITUI O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO
DE ALAGOAS, DAS AUTARQUIAS E DAS
FUNDAÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS

Prof. Thiago Farias
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Art. 9º A nomeação far-se-á:
I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de
carreira;
II – em comissão, para cargo de confiança, de livre provimento e exoneração.
Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo
depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos,
obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.

Nomeação

Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão
constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao 
cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das 
partes, ressalvas os atos de oficio previstos em lei.
§ 1º Apenas haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e
ascensão.
§ 2º A posse ocorrerá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do
ato de provimento, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do 
interessado.
§ 3º A inocorrência oportuna da posse determinará a deseficacização do ato de
provimento.
§ 4º Em se tratando de servidor em licença, ou afastado por qualquer outro motivo
legal, o prazo será contado do término do impedimento.

Posse
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Art. 27. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

§ 1º É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da
data da posse.
§ 2º Escoado o prazo estabelecido no parágrafo precedente, sem o início do
exercício, será o ato de nomeação revogado.
§ 3º A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o
servidor compete dar-lhe exercício.

Exercício

Art. 41. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou ainda de
ofício, neste caso quando resultar apurada, em estágio probatório, sua inaptidão ao 
exercício do cargo.
Art. 42. A exoneração de cargo em comissão ocorrerá:
I – a juízo da autoridade competente;
II – a pedido do próprio servidor.

Exoneração
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Art. 43. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os
ocupantes de cargos em comissão terão substituídos indicados no regimento interno 
ou, em caso de omissão, previamente designados pela autoridade competente. 

§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo 
que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia nos afastamentos ou
impedimentos legais ou regulamentares do titular.
§ 2º O Substituto fará jus à gratificação pelo exercício do cargo ou função de direção
ou chefia nos casos de afastamento ou impedimento legais o titular, superiores a 
trinta dias, paga na proporção dos dias de efetiva substituição.

Substituição

Art. 87. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge
ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e 
colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por 
junto médica oficial.

§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.
§ 2º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 90
(noventa) dias, podendo ser prorrogada por até 90 (noventa) dias, mediante parecer 
de junta médica, e, excedendo estes prazos, sem remuneração.

Licença por Motivo de Doença em 
Pessoa da Família
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Art. 99. Poderá o servidor ausentar-se do servidor, sem prejuízo da remuneração:
I – por 01 (um) dia, a cada mês, para doação de sangue;
II – por 02 (dois) dias, para se alistar como eleitor;
III – por 08 (oito) dias consecutivos em razão de:
a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, 
enteados, menor sob guarda ou tutela de irmãos.

Concessões

Art. 107. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e
encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o 
requerente.
Art. 108. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou
proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os
artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos 
dentro de 30 (trinta) dias.
Art. 110. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de
30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão 
recorrida.
Art. 111. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade
competente.

Direito de Petição
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Art. 112. O direito de requerer prescreve:
I – em 05 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria
ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das 
relações de trabalho;
II – em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for
fixado em lei.
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato
impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quanto o ato não for publicado.
Art. 113. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a
prescrição.

Direito de Petição

Além das que você já estudou, temos uma nova inserida em março de 2021:
XIX – violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício de sua função.

Punição prevista: Advertência

Proibições
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Art. 129. São penalidades disciplinares:
I – advertência;
II – suspensão;
III – demissão;
IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V – destituição de função comissionada.

Art. 131. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição
constante do art. 119, inciso I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional 
previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de 
penalidade mais grave.
Art. 132. A suspensão será aplicada em caso de reincidência nas faltas punidas com
advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a
penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.

Penalidades

Art. 140. Configura abandono de cargos a ausência internacional do servir ao serviço
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Art. 141. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa
justificada, por 30 (trinta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) 
meses.

Abandono e Inassiduidade Habitual
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Art. 150. Será procedida a instauração de sindicância administrativa, na esfera do
serviço público estadual, sempre que, havendo noticia de ato ou fato que represente
irregularidade de certa ou ponderável gravidade, inexista certeza ou forte 
probabilidade de sua ocorrência ou não haja segurança quanto à autoria.
Parágrafo único. A sindicância poderá ser realizada em caráter sigiloso, a critério da
autoridade que determinar sua abertura.

Art. 152. Do ato determinativo da instauração da sindicância, constará a designação
dos membros da competente comissão, nunca inferior a 03 (três), bem assim do 
respectivo presidente, além da descrição sucinta do fato a ser apurado.
Parágrafo único. Tratando-se de sindicância sigilosa, fica dispensada a publicação
da portaria que a determinar.

Sindicância Administrativa

Art. 154. Instaurada a sindicância e indiciado o servidor chamado a acompanhar o
procedimento, mediante notificação pessoal.
§ 1º Estando o indiciado em lugar incerto e não sabido, a convocação será feita pelo
Diário Oficial do Estado.
§ 2º Não atendida a convocação, a comissão designar-lhe-á defensor.
Art. 156. A sindicância será concluída em 30 (trinta) dias improrrogáveis.

Art. 157. Da sindicância poderá resultar:
I – arquivamento do processo;
II – aplicação de penalidade e advertência, ou a suspensão até 30 (trinta) dias;
III – instauração de processo disciplinar.

Sindicância Administrativa
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Art. 159. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 03 (três)
servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre 
eles, o seu presidente.
§ 1º A comissão terá como secretário servidor designado por seu presidente, 
podendo a indicação recair em um de seus membros.

Art. 161. O processo disciplinar compreenderá as fases a saber:
I – instauração, com publicação do ato que constituir a comissão;
II – inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório final e
conclusivo;
III – julgamento.

Art. 162. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não
excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do ato da instalação do 
trabalho da comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as 
circunstancias o exigirem.

Processo Disciplinar

As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição a
concurso público para provimento de cargo cujas atribuições estejam aptas a exercer, 
sendo-lhes reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas.

Comentário: Item correto, fique atento ao ATÉ e ao PERCENTUAL.

Questão 01
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Nos termos da Lei 5.247, é certo afirmar que aproveitamento, reversão e promoção são 
formas de provimento derivado.

Comentário: Item correto, lembre-se do rol de forma do art. 8o.

Questão 02

Pedro, servidor efetivo do município de Marechal Deodoro, estava de férias quando foi 
nomeado para a PC-AL. Nesse caso, suas férias serão interrompidas e se inicia 
imediatamente o prazo de 15 dias para a posse.

Comentário: O prazo só começa a contar do fim das férias e o prazo 
para a posse é de 30 dias! Item incorreto!

Questão 03
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João, nomeado para a PC-AL, deseja tomar posse através de procuração. Sebastião o 
orientou que uma procuração particular com firma reconhecida era suficiente para tal. 
Julgue os itens:

04. É possível a posse por procuração
05. A informação fornecida por Sebastião está incorreta.

Comentário: A procuração precisa ser pública, não um instrumento 
particular. 

Questões 04 e 05

Reversão é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médico-oficial.

Comentário: Na realidade essa forma de provimento é a 
Readaptação. Item incorreto.

Questão 06
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Aproveitamento é o retorno obrigatório ao trabalho de servidor que se achava em 
disponibilidade, ocorrendo em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado.

Comentário: Nunca esqueçam que o aproveitamento é 
OBRIGATÓRIO. Item correto.

Questão 07

Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, a depender da existência de vagas, 
para acompanhar cônjuge ou companheiro ou dependente enfermo, condicionada à 
comprovação, por junta médica, da indispensabilidade da providência.

Comentário: Essa modalidade de remoção independe de da 
existência de vagas! Item incorreto.

Questão 08
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Aproveitamento é o retorno obrigatório ao trabalho de servidor que se achava em 
disponibilidade, ocorrendo em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado.

Comentário: Nunca esqueçam que o aproveitamento é 
OBRIGATÓRIO. Item Correto.

Questão 09

Nos termos da Lei 5.247, remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em lei.

Comentário: As vantagens temporárias não são parte da 
remuneração. Item incorreto.

Questão 10
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Tonhão, servidor da PC-AL, foi demitido após o regular processo administrativo 
disciplinar. No entanto, o servidor em comento possuía débitos com o tesouro estadual. 
Nessa caso, Tonhão tem até 30 dias para quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida 
ativa.

Comentário: O prazo aqui é de 60 dias. Item incorreto.

Questão 11

Jubiscreusa, servidora pública regida pela Lei 5.247, com frequência recebia indenizações 
como parte de sua remuneração. No entanto, quando se aposentou percebeu que esses 
valores não se incorporaram aos seus proventos. 
Insatisfeita, reclamou com o RH e disse que esses valores deveriam ter sido incorporados 
à sua aposentadoria.
Nesse caso, Jubiscreusa está redondamente enganada.

Comentário: As indenizações não se incorporam ao vencimento ou 
provento para qualquer efeito. Item correto.

Questão 12
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As diárias destinam-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no 
interesse do serviço, passar a ter exercícios em nova sede, com mudança de
domicílio em caráter permanente.

Comentário: Esse é o conceito de AJUDA DE CUSTO. Item incorreto.

Questão 13

Hidráulico Oliveira, Agente da PCAL, teve sua gratificação natalina calculada com base na 
média das remunerações do ano a que se referia. Insatisfeito, foi questionar o RH e disse 
que a gratificação natalina se calcula com base na remuneração de Dezembro.
Na situação exposta, Hidráulico Oliveira tem razão.

Comentário: A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze 
avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Item correto.

Questão 14
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Raimundo, servidor da PC-AL, estava com sua filha impúbere doente e necessitando de 
sua assistência direta. Dada a situação de sua filha, não seria possível a oferta dessa 
assistência de forma simultânea ao exercício do cargo
Na situação exposta, é certo que Raimundo poderá passar até 60 dias de licença para 
acompanhar sua filha doente com remuneração integral. Após esse período, sem 
remuneração.

Comentário: A licença será concedida sem prejuízo da remuneração 
do cargo efetivo, até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por 
até 90 (noventa) dias, mediante parecer de junta médica, e, 
excedendo estes prazos, sem remuneração. Item incorreto.

Questão 15

Sinfrônio, Agente da PC-AL, estava gozando licença para tratar de interesses particulares 
pelo prazo de 2 anos. Após 1 ano de licença, o dinheiro acabou e Sinfrônio solicitou o fim 
de sua licença e o retorno imediato ao trabalho. O RH disse que tal retorno não seria 
possível e que ele era obrigado a cumprir o prazo inicial de 2 anos.
Nessa situação, o RH está enganado.

Comentário: A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a 
pedido do servidor ou no interesse do serviço. Item correto.

Questão 16
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Ressurgente Monte Santos, servidor ocupante de cargo efetivo regido pela Lei 5.247, foi 
eleito vereador do município de Maribondo. É certo que, havendo compatibilidade de 
horários, Ressurgente pode acumular o exercício da vereança com o seu cargo efetivo.

Comentário: Investido no mandato de vereador e havendo 
compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Item correto!

Questão 17

Conforme prevê a Lei 5.247, poderá o servidor ausentar-se do servidor, sem prejuízo da 
remuneração por 01 (um) dia, a cada mês, para doação de sangue.

Comentário: Errado não está, difícil é doar sangue todo mês! Item 
correto!

Questão 18
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Para o exercício do direito de petição é assegurada carga do processo ou
documento ao servidor ou a procurador por ele constituído.

Comentário: Pessoal, o que existe é o direito de vista, na repartição, 
não é possível carga do processo. Item incorreto.

Questão 19

Fagundão, servidor da PC-AL, recusou aceitar um documento de identidade idôneo 
expedido por outro Estado da  Federação. Em sua defesa, alegou que só aceita 
documentos expedidos pelo Estado de Alagoas.
Nesse caso, Fagundão incorre em proibição prevista na Lei 5.247

Comentário: recusar fé a documentos públicos. Item correto.

Questão 20
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Felipe, servidor da PC-AL, estava ajudando sua mãe, atuando como procurador, a resolver 
uma questão previdenciária no Instituto de Previdência do Estado de Alagoas. É certo que 
a conduta de Felipe é vedada e consiste em proibição prevista na Lei 5.247.

Comentário: 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. Item incorreto.

Questão 21

A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal em razão de insuficiência de provas.

Comentário: Negativa de fato ou de autoria. Item incorreto.

Questão 22
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Severino, Escrivão da PCAL, se recusou se submeter a uma inspeção médica determinada 
pela autoridade competente. Nesse caso, Severino está sujeito a uma suspensão de até 
30 dias.

Comentário: Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o 
servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a 
inspeção médica pela autoridade competente, cessando os efeitos 
da penalidade uma vez cumprida a determinação. Item incorreto.

Questão 23

Xavier, Agente da PCAL, cometeu transgressão disciplinar sujeita à penalidade de 
suspensão. Logo em seguida, a Chefia tomou conhecimento do fato e não tomou 
qualquer providência. É certo que, após 2 anos, a ação disciplinar prescreverá.

Comentário: I – em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis 
com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de 
destituição de cargo em comissão;
II – em 02 (dois) anos, quanto à suspensão;
III – em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

Questão 24
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O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 03 (três) servidores 
estáveis, além do Presidente, designados pela autoridade competente.

Comentário: O Presidente é um dos três membros da comissão.

Questão 25

OBRIGADO
Prof. Thiago Farias
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1) CESPE) A tradição é um dos elementos que formam a moral de uma sociedade.

2) (CESPE) Os valores éticos possuem origem na natureza e são independentes da cultura social.

3) (CESPE) Os valores éticos são imutáveis em relação ao tempo.

4) (CESPE) As ações éticas são aquelas realizadas racionalmente pelo ser humano em busca do bem,
à luz de princípios morais, e que podem enunciar normas do dever ser de determinados grupos sociais
em seus diferentes contextos, para atingir fins morais.

5) (CESPE) Por ser o Brasil um Estado democrático de direito, princípios éticos não podem
ser utilizados como instrumento de interpretação da CF e das leis.

6) (CESPE) Os princípios éticos são diretivas de ação que atendem e exteriorizam valores
éticos que podem servir, inclusive, de norte interpretativo de leis e Constituições.

7) (CESPE) Enquanto a ética trata do conjunto de regras de uma sociedade, a moral se
volta ao seu estudo teórico, razão pela qual esta foi alçada a princípio constitucional da
administração pública.

8) (CESPE) Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são
considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do
cidadão.
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9) (CESPE) A ética envolve um processo avaliativo do modo como os seres humanos, a
natureza e os animais intervêm no mundo ao seu redor.

10) (CESPE) A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade.

OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes
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REDAÇÃO

Prof. Rodolfo Gracioli

SEGURANÇA PÚBLICA
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TEMÁTICA DA PROVA

 TECNOLOGIA

MEIO AMBIENTE

QUESTÕES SOCIAIS

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?

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

Atualmente a Polícia Civil de Alagoas é composta por cerca de 2.000 (dois
mil) integrantes – entre DELEGADOS, ESCRIVÃES e AGENTES.

Hoje a instituição é dirigida pelo Delegado de Carreira CARLOS ALBERTO
ROCHA FERNANDES REIS, que está implantando um ritmo de
administração voltado para aproximar cada vez mais a sociedade alagoana
aos trabalhos da Polícia Civil, com alta qualidade e dentro da filosofia do
respeito e aplicação aos Direitos Humanos.
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O que não pode faltar no texto?
Direitos Humanos

 Liberdades individuais

Democracia

Dignidade humana

Direitos fundamentais

Atuação policial

 Judicialização

- 15 anos da Lei Maria da Penha

- 15 anos da Lei de Drogas

- 20 anos da Lei de Assédio Sexual

- 30 anos do CDC

- 30 anos da Lei de Cotas para Deficientes
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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) Violência urbana e a sociedade do medo

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) Uso de câmeras em uniformes policiais

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 dos agentes de segurança na garantia dos direitos humanos

8) Atuação policial, democracia e a garantia da cidadania

9) Violência 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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Novo software reduz tempo-resposta do trabalho entre 
peritos e policiais

SSP/AL
19/07/2021

 Buscando a integração entre as forças policiais e a melhoria na execução dos serviços
prestados, a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL) desenvolveu um
software que dará celeridade ao trabalho da Perícia Oficial (PO) e da Polícia Civil (PC).

 Por meio do Forensis, um canal de comunicação totalmente digital e otimizado, as
requisições de exames periciais passam a ser feitas de maneira integrada com os demais
softwares existentes dentro da Segurança Pública, diminuindo o tempo-resposta dos
chamados entre os órgãos.

 A ferramenta, que foi criada pela Chefia de Desenvolvimento de Programas de
Informatização da SSP/AL, estava em fase de testes desde 2020 e após melhoramentos em
seu sistema foi oficialmente implantada em julho deste ano em todo o Instituto de
Criminalística.
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Estado vai investir mais de R$ 200 milhões em 
modernização da Segurança Pública até o final de 2022

SSP/AL
22/07/2021

 O Estado aparece como o 4º ente federativo que mais ampliou os
investimentos no combate à violência, de acordo com a edição 2021 do
Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Renan Filho revelou que os
novos recursos serão investidos, dentre outras ações, na construção de
mais Centros Integrados de Segurança Pública (CISPS) e duas Cidades da
Polícia Civil, complexos que vão concentrar diversas delegacias. De acordo
com o governador, as unidades serão edificadas em Maceió e Arapiraca.
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Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza a maior 
pesquisa do país para avaliar qualidade de vida dos 

profissionais de segurança pública

SSP/AL
21/07/2021

 O Ministério da Justiça e Segurança Pública segue realizando pesquisa
nacional para levantar informações sobre saúde, segurança, valorização
e qualidade de vida dos profissionais de segurança pública e defesa
social de todo o país. O diagnóstico tem duração de três meses.
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Violência contra mulheres e vulneráveis aumenta em 41,9% 
das cidades brasileiras

Alta aconteceu durante pandemia de Covid-19, indica levantamento da
Confederação Nacional de Municípios

CNN Brasil
16/08/2021

 Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra
que a violência contra mulheres, idosos, crianças e pessoas com
deficiência aumentou em 41,9% das cidades brasileiras durante a
pandemia do novo coronavírus. A pesquisa foi divulgada na última sexta-
feira (13) e ouviu 2.383 prefeitos entre 9 e 12 de agosto.

 De acordo com os dados, em 20,3% dos municípios brasileiros, foi
registrado aumento nas agressões físicas e verbais contra as mulheres. A
violência contra idosos aumentou em outras 7,3% das cidades do país,
enquanto os maus-tratos a pessoas com deficiência cresceu em 3% das
regiões analisadas. Já a violência contra crianças e adolescentes
apresentou uma alta em 11,3%.
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Registro de novas armas de fogo cresce 691% em Alagoas

Estado teve maior crescimento proporcional com 8.815 armamentos em 2020
e 1.114 em 2019

Tribuna Hoje
21/07/2021

 Alagoas foi o estado que teve o maior número proporcional de novas
armas de fogo registradas em 2020, com um crescimento de 691,3% em
comparação com os demais estados do país. Foram 8.815 novas armas de
fogo no ano passado contra 1.114 em 2019. Bem acima do índice nacional
que foi de 97,1%.

 Quando analisado nacionalmente, o crescimento em Alagoas foi sete
vezes maior que o do país, que teve um aumento de 97,1%.
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SSP lança cartilha sobre Abordagem Policial Frente a 
População LGBTQI+

Documento traz orientações sobre procedimentos de abordagem além de
entendimento sobre identidade de gênero

PM/AL
17/05/2021

 A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) lançou nesta segunda-
feira (17), dia internacional do combate a LGBTfobia, uma cartilha sobre
abordagem policial ao público LGBTQI+.

 O material foi apresentado para comandantes e integrantes das forças de
segurança pública, com o objetivo de garantir dignidade e respeito
durante abordagens e atendimentos a esse grupo.
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 Entre as orientações da cartilha está o respeito ao nome social de pessoas
trans, conforme consta no Decreto Estadual nº 58.187, de 21 de março de
2018. Além das diretrizes de abordagem, o material também explica que
demonstrações de afeto, como andar de mãos dadas, beijos e abraços,
não constituem crime, seja por casais heterossexuais ou homoafetivos.

 Outro ponto apresentado na cartilha é sobre o procedimento de revista
em pessoas trans, o atendimento em delegacias e pelo Corpo de
Bombeiros e a prisão em celas de acordo com sua identidade de gênero.

Número de assassinatos de LGBTQIA+ crescem 38% em 
Alagoas

Tribuna Hoje
15/05/2021
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 Em Alagoas, o número de assassinatos cresceu 38% no ano passado, se
comparado com 2019, e acendeu o alerta de grupos que representam esta
população, ainda tão discriminada em pleno século 21.

 Dados do Grupo Gay de Maceió (GGM) indicam que em 2020 foram 18
mortes deste público contra 13 no ano de 2019.

 Há 41 anos, o Grupo Gay da Bahia (GGB) coleta informações e divulga o
Relatório Anual de Mortes Violentas de LGBT no Brasil. É a única pesquisa
nacional que inclui todos os segmentos dessa comunidade.

 O observatório indica que em 2020 no país, aproximadamente 237 LGBT+
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) tiveram morte violenta
no Brasil, vítimas da homotransfobia: 224 homicídios (94,5%) e 13
suicídios (5,5%).
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Em ano de pandemia, crimes cibernéticos disparam 65% em 
Alagoas

Agência Tatu
03/03/2021

 É o que comprovam os dados da Polícia Civil de Alagoas (PC-AL), obtidos
via Lei de Acesso à Informação (LAI) pela reportagem da Agência Tatu. As
informações apontam um aumento de mais de 65% no número de crimes
cibernéticos registrados em Alagoas ano passado, quando comparado a
2019. Enquanto em 2020 foram registradas 151 ocorrências, em 2019
foram 99 registradas.
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Lei com penas mais duras contra crimes cibernéticos é 
sancionada

Legislação fica mais rigorosa para furtos e estelionato na internet

Agência Brasil
27/05/2021

OBRIGADO
Prof. Rodolfo Gracioli
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Direito Penal

Prof. Antônio Pequeno

1 - A competência para julgar crimes ocorridos dentro de embaixadas
estrangeiras situadas em Brasília é, em princípio, da justiça brasileira.
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2- Ocorre abolitio criminis quando o tipo penal é revogado por outra
norma, e a norma revogadora desloca o caráter criminoso do fato para
outro tipo penal recém-criado.

3- Quando a lei penal tiver validade para determinado período de tempo,
o fato praticado durante esse período continuará a ser punível mesmo
após o término de vigência da lei.
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4- Responderá pelo crime de lesão corporal seguida de morte o agente 
que não quis o resultado morte nem assumiu o risco de produzi-lo.

Jamil telefonou para Lurdes simulando o sequestro da neta dela. Ambos
localizavam-se em Brasília – DF. Ludibriada, Lurdes enviou dinheiro à conta de
Jorge, nascido e residente no Paraguai e comparsa de Jamil. Jorge foi
condenado e cumpriu pena no estrangeiro pelos fatos narrados.
No que se refere a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

05 - Jamil praticou o crime de estelionato.

06- É correto afirmar que o crime relatado na situação em tela foi praticado
tanto no Brasil quanto no Paraguai.
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07 - Acerca dos delitos contra a administração pública, julgue os itens a
seguir.

Situação hipotética: Determinado funcionário público que não tem
atribuição para responsabilizar, após receber vantagem indevida, deixou
de levar ao conhecimento da autoridade competente a infração
cometida por subordinado no exercício do cargo. Assertiva: Nesse caso,
o referido funcionário público incorreu em crime de condescendência
criminosa.

08 - Configura crime de desobediência a oposição à execução de ato
legal, emanado por funcionário público, mediante atitude negativa,
sendo a pena privativa de liberdade prevista para tal crime mais branda
que a prevista para o crime de resistência.
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09- Situação hipotética: Carlos subtraiu para si, sem o consentimento de
Mariana, sua esposa, a quantia de R$ 4.000 depositados na caderneta
de poupança que pertence exclusivamente a ela. Assertiva: Nessa
situação, Carlos cometeu crime de furto, havendo consequente
punibilidade.

10- O crime de lesão corporal leve cometido em situação de violência
doméstica não configura um tipo penal autônomo, mas uma
qualificadora do delito de lesão corporal, em decorrência da relação
havida entre os sujeitos ativo e passivo do delito.
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11- Constitui crime de calúnia imputar um fato ofensivo à reputação de
uma pessoa, de modo a atingir a sua honra objetiva, consumando-se o
delito quando a vítima toma conhecimento da imputação

12 - No que se refere aos crimes contra a administração pública, julgue o
próximo item.

Na hipótese de crime de peculato doloso, o ressarcimento do dano exclui a
punibilidade.
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13- Pratica o crime de prevaricação o agente que deixar de praticar ou
retardar ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou
influência de outrem.

14 - De acordo com o Código Penal, considera-se funcionário público todo
aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que
transitoriamente, sendo, porém, obrigatório o recebimento de remuneração
para o enquadramento do agente como funcionário público.
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15- José, réu primário, após subtrair para si, durante o repouso noturno,
mediante rompimento de obstáculo, um botijão de gás avaliado em R$ 50,00
do interior de uma residência habitada, foi preso em flagrante delito.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo,
com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores a respeito
desse tema.

Na tipificação do crime praticado por José, admite-se o reconhecimento da
figura do furto privilegiado.

16- Acerca dos princípios aplicáveis ao direito penal e das disposições
gerais acerca dos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual
e contra a administração pública, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Josefina, de quarenta e oito anos de idade, e
Cláudia, de cinquenta e quatro anos de idade, são irmãs e residem no
mesmo endereço. Na ocasião de uma festividade familiar, Cláudia se
aproveitou de um descuido de Josefina e acabou por subtrair-lhe a
bolsa.

Assertiva: Nos termos do Código Penal, o processamento do crime de
furto praticado por Cláudia dependerá de representação de Josefina.
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OBRIGADO
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(CESPE / 2021 / PCDF)
Uma norma processual penal só terá aplicabilidade aos crimes que
forem praticados após sua entrada em vigor.

(CESPE / 2021 / DEPEN)
Julgue o item a seguir, relativos a direito processual penal.
Para a instauração de inquérito de ação penal privada, é imprescindível
o requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.
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(CESPE / 2021 / PCDF)
O indiciamento constitui mero juízo de possibilidade de autoria, não
havendo a necessidade da existência de eventuais elementos
informativos acerca da materialidade do crime.

(CESPE / 2021 / PCDF)
Em se tratando de crimes de ação penal pública condicionada, o
inquérito policial deverá ser iniciado por representação de membro do
Ministério Público.
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(CESPE / 2020/ MPCE)
Tales foi preso em flagrante em um parque de Fortaleza pela prática do
crime de estupro, tendo sido reconhecido pela vítima, Marta, com a qual
não possuía relação anterior. Há indícios de que Tales tenha praticado
outros crimes sexuais, tendo sido também reconhecido por outras
vítimas.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
A investigação policial não pode ser instaurada de ofício pelo delegado,
sendo necessário que Marta represente formalmente contra Tales.

(CESPE/2019/TJAM/ASSISTENTE)
A respeito de ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais
Cíveis e Criminais (Lei n.º 9.099/1995), julgue o item seguinte.
O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal
desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos
elementos exigidos em lei.
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(CESPE/2019/TJAM/ANALISTA)
Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação,
apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de
ofício a sua prisão temporária.
A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue
o item seguinte.
Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser
concluído.

(CESPE / 2019 / MPE-PI)
O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode
instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e,
ainda, presidir inquérito policial.
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(CESPE / 2018 / PC-SE / DELEGADO)
No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não
se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório,
conforme a jurisprudência dominante.

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

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

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

(CESPE / 2015 / TRE-GO)
Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da
vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de
furto qualificado por arrombamento.
Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo
Penal e na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de
inquérito policial, o prazo legal para que o delegado de polícia termine o
inquérito policial é de trinta dias, se Marcos estiver solto, ou de dez dias, se
preso preventivamente pelo juiz, contado esse prazo, em ambos os casos, da
data da portaria de instauração.
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(CESPE / 2021 / PCDF)
No caso de infração afiançável, a competência para conceder
liberdade provisória ao preso é exclusiva do juiz.

(CESPE / 2021 / PCDF)
Mesmo que não ocorra perseguição, haverá flagrante delito
quando o agente for encontrado logo depois da infração com o
instrumento do crime em situação em que se presuma ter sido ele
o autor da infração.
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(CESPE / 2021 / PCDF)
O indiciamento de beneficiário da suspensão condicional do
processo por novo crime praticado durante a vigência do benefício
implica revogação do sursis processual, devendo o juiz, nesse caso,
determinar o prosseguimento do feito, sem prejuízo de outras
medidas.

(CESPE / 2021 / PCDF)
Em se tratando de crimes de médio potencial ofensivo cuja ação
penal seja pública incondicionada, o Ministério Público poderá
oferecer transação penal, com aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multa.
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(CESPE / 2021 / PCDF)
Ainda que não haja testemunhas da infração penal, poderá ser
realizado o auto de prisão em flagrante, caso em que o auto deverá ser
assinado por duas testemunhas da apresentação do preso à autoridade
e pelo condutor do flagrante.

(CESPE / 2021 / PCDF)
Em caso de falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa
compromissada e designada pela autoridade pode lavrar o auto de
prisão em flagrante.
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(CESPE / 2021 / PCDF)
Segundo a Constituição Federal de 1988, o preso tem o direito de
conhecer a identificação dos responsáveis pelo interrogatório policial.

Com relação ao direito penal e ao direito processual penal,
julgue o item que se segue.
Caracteriza-se como flagrante preparado a situação em que
os policiais provocam ou induzem o cometimento do crime
pelo agente.

(CESPE / 2021 / PF)
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José, réu primário, foi preso em flagrante acusado de ter praticado crime
doloso punível com reclusão de no máximo quatro anos. Na audiência de
custódia, o juiz decretou a prisão preventiva de ofício. No entanto, a defesa
de José solicitou, em seguida, a reconsideração da decisão, com base no
argumento de que a conduta do preso era atípica. O juiz acatou a tese e
relaxou a prisão.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.
(...)

(CESPE / 2021 / PF / DELEGADO)

ITEM 1
Em se tratando do crime praticado por José, admite-se a decretação de prisão preventiva.

ITEM 2
Nessa situação, a primeira decisão do juiz foi regular, já que os tribunais superiores têm
admitido, de ofício, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva durante a
audiência de custódia.

ITEM 3
Devido à pena prevista para o crime praticado por José, delegados ficam vedados a
arbitrar a fiança.

(CESPE / 2021 / PF / DELEGADO)
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Acerca de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória,
julgue o item subsecutivo.
É vedada a concessão de liberdade provisória a autor de crime
inafiançável.

(CESPE / 2019 / TJAM)

Júlio foi preso em flagrante pela prática de furto de um caixa eletrônico
da CEF. Júlio responde a outros processos por crime contra o patrimônio.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
No caso de Júlio ter praticado furto simples, a própria autoridade policial
poderia ter arbitrado a fiança com relação a este crime.

(CESPE / 2015 / DPU)
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Revisão PC/AL
Profa: Emannuelle Gouveia

3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas,
aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas
de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e
Google Chrome). 3.3 Programas de correio 40 eletrônico (Outlook
Express e Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na
Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes sociais. 3.7
Computação na nuvem (cloud computing).

Revisão PC/AL
Profa: Emannuelle Gouveia

1. Acerca de computação na nuvem (cloud computing), julgue o item
subsequente.

As desvantagens da cloud computing incluem a inflexibilidade relativa ao
provisionamento de recursos computacionais: é necessário estabelecê-los no
momento da contratação e não há possibilidade de ajustes de escala, de acordo
com a evolução das necessidades, no mesmo contrato.
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2) Julgue o item que se segue, a respeito de arquitetura cliente-
servidor e TCP/IP.

O TCP, um protocolo da camada de transporte do TCP/IP, oferece à
aplicação solicitante um serviço confiável, orientado à conexão,
além de controle de congestionamento para evitar que outra
conexão TCP encha os enlaces e roteadores entre hospedeiros
comunicantes com uma quantidade excessiva de tráfego.
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3) Embora as versões mais atuais do Mozilla Firefox e do Google
Chrome permitam salvar e sincronizar senhas para realizar,
posteriormente, login automático em formulários de sítios da
Internet, essa ação somente será possível se os sítios em questão
estiverem disponibilizados em uma intranet e utilizarem o
protocolo HTTPS.



27 /0 8 /2 0 2 1

10 3

Revisão PC/AL
Profa: Emannuelle Gouveia

Revisão PC/AL
Profa: Emannuelle Gouveia

4) Acerca das características de Internet, intranet e rede de
computadores, julgue o item.

A Internet pode ser dividida em intranet, restrita aos serviços
disponibilizados na rede interna de uma organização, e extranet,
com os demais serviços (exemplo: redes sociais e sítios de outras
organizações).
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5) Acerca do uso de ferramentas para acesso à Internet, julgue os
itens a seguir.

No navegador Internet Explorer, a opção Bloqueador de Pop-ups
possibilita que se impeça a abertura de novas guias.
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5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de segurança. 5.2
Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para
segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4
Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de dados na
nuvem (cloud storage).
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6) Com referência a conceitos de proteção e de segurança, julgue o
item subsecutivo.

Denomina-se backdoor a situação em que um usuário sofre um
ataque, seus dados são criptografados, ficam inacessíveis e, então,
exige-se desse usuário o pagamento de resgate para o
restabelecimento do acesso a seus dados.
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7) Com referência a conceitos de proteção e de segurança, julgue o
item subsecutivo.

Caso o usuário tenha recebido um conjunto de arquivos com trojan
em seu conteúdo e esses arquivos estejam em uma mídia de
armazenamento local em sua estação de trabalho, recomenda-se a
utilização de IDS (intrusion detection system) para a realização da
limpeza dos arquivos.
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8) Julgue o seguinte item, a respeito dos princípios básicos de
criptografia e segurança da informação.

Em uma organização que dispõe de uma rede de comunicação com
30 computadores interconectados, deve-se estabelecer uma VPN
para separá-los em duas redes virtuais distintas.
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9) As cópias de segurança do ambiente Windows podem ser feitas
por meio da ferramenta de assistente de backup, a qual oferece ao
usuário opções de escolha de itens para serem copiados, como, por
exemplo, pastas e arquivos pessoais ou, ainda, todas as
informações do computador.

.
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10) As entidades denominadas certificadoras são 
entidades reconhecidas pela ICP Brasil (Infraestrutura de 
Chaves Públicas) e autorizadas a emitir certificados digitais 
para usuários ou instituições que desejam utilizá-los. 
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11) Uma das partes de um vírus de computador é o mecanismo de
infecção, que determina quando a carga útil do vírus será ativada
no dispositivo infectado.
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1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows).
4 Conceitos de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas
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12. A respeito de Internet e de intranet, julgue o item a seguir.

No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senha
das contas de usuários do sistema, ação que somente pode ser
realizada por usuário que tenha determinados privilégios no
ambiente para executá-la.
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13. A respeito de componentes funcionais de computadores e do
sistema operacional Linux, julgue o item a seguir.

No Linux, o diretório /home é o local onde é instalada a maior
parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional,
enquanto no diretório /usr são armazenados os arquivos dos
usuários.
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14. Acerca das técnicas de recuperação de arquivos de um
computador, julgue o item subsequente.

O registro do Windows é um arquivo do sistema no qual são
guardados todos os usuários dos aplicativos, para o controle do
nível de acesso aos respectivos dados.
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2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes
Microsoft Office e LibreOffice).
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15. Acerca do Microsoft Office, julgue o item que se segue.

O botão , na aba de opções do MS Word, é usado para colorir ou
realçar palavras a que se deseja dar destaque no texto.



27 /0 8 /2 0 2 1

11 5

Revisão PC/AL
Profa: Emannuelle Gouveia

16. Com relação ao MS Excel 2013, julgue o próximo item.

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.
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