


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Polícia Civil do Ceará 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 CE. Serão 9 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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Lei 10.826/2003

01. “O titular do cartório de Registro de Imóveis de certa localidade mantinha em seu local de
trabalho, mais especificamente escondido entre documentos e livros antigos do acervo do
estabelecimento extrajudicial, um revólver calibre 22, municiado com apenas um cartucho, com
a intenção de se defender, caso surgisse algum cidadão agressivo, por insatisfação com a
qualidade do atendimento no cartório. Até porque no cartório só trabalhavam o titular, Oficial
Substituto (que coincidentemente era o seu próprio pai) e uma faxineira. A arma de fogo,
herdada de seu avô, era antiga, mas o titular do cartório periodicamente realizava sua
manutenção (limpeza e lubrificação de seus mecanismos). O titular do cartório nunca retirava a
arma do interior do estabelecimento, mas nunca se preocupou, também, em registrá-la, porque
não tinha autorização para portar arma de fogo e acreditava que, por isso, não conseguiria
mesmo registrá-la.” Quanto à conduta do titular do cartório, é correto afirmar que constitui

CONSULPLAN / TJ-MG  / 2018
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a) um indiferente penal, porque se trata de legítima defesa preordenada.

b) crime de porte ilegal de arma de fogo, porque se trata de arma de uso proibido.

c) crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo irrelevante, no caso, a ausência de
autorização para o porte de arma de fogo.

d) crime de omissão de cautela na guarda de arma de fogo; porque a arma está custodiada em local
acessível a outras pessoas, diversas do responsável legal do estabelecimento.

CONSULPLAN / TJ-MG  / 2018

02. Em certo domingo, J. M. S., com vontade livre e consciente, sacou a própria arma, devidamente
registrada, e efetuou disparos de arma de fogo, por diversão, nas proximidades da feira
permanente de sua cidade. A ação ocorreu por volta de 10 horas, exatamente no momento em que
J. M. S. passava de carro pela avenida central, em sentido à rodoviária. Nessa situação hipotética,
ele responderá por

a) comércio ilegal de arma de fogo.

b) homicídio qualificado tentado.

c) disparo de arma de fogo em via pública.

d) lesão corporal gravíssima tentada.

e) perigo para a vida ou para a saúde de outrem.

IADES / SEAP-GO / 2019



02 /0 9 /2 0 2 1

6

Lei 11.340/2006

03. Está preconizado no art. 7º da Lei nº 11.340/06, “são formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher”, entre outras:

I. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde
corporal.

II. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação.

EDUCA / Prefeitura de Cabedelo - PB / 2020
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III. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou
a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força;
que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de
usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.

IV. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.

V. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

EDUCA / Prefeitura de Cabedelo - PB / 2020

Estão CORRETAS:

a) III, IV, V.

b) I, II, IV, V.

c) I, II, III, V.

d) II, III, IV, V.

e) I, II, III, IV, V.

EDUCA / Prefeitura de Cabedelo - PB / 2020
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04. Diante do preconizado pela Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006), assinale a
alternativa INCORRETA.

a) O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua
integridade física e psicológica, dentre outras medidas, encaminhamento à assistência judiciária,
quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio,
de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente.

b) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano
moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir
ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de
saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar,
recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas
unidades de saúde que prestarem os serviços.

FUNDATEC / Pref. Porto Alegre - RS / 2021

c) A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus 
dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para 
essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência 
policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso.

d) Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do 
lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, exclusivamente, pela autoridade judicial ou pelo 
delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca.

e) As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e regulamentado 
pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos 
órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas 
protetivas.

FUNDATEC / Pref. Porto Alegre - RS / 2021
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Lei 7.716/1989

05. Suponha que uma senhora negra de 38 anos de idade é encontrada na rua colocando objetos de
oferendas para seus orixás/deuses. Um grupo de vândalos passa por ela e a xinga de “preta
macumbeira, você vai ver, vou te pegar quando estiver sozinha à noite!”. A referida situação é
revoltante e criminosa, representando explícito preconceito de:

a) etnia e profissão.

b) cor e saúde.

c) raça e religião.

d) sexo e credo.

e) origem e orientação sexual.

IBADE / FUNDAC - PB / 2019
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Lei 12.037/09 

06. Em uma abordagem realizada pela PM, um cidadão suspeito de praticar um delito criminal foi
conduzido até a delegacia de polícia onde o delegado, em obediência ao inciso VIII do Art. 6º do
CPC, determinou a sua identificação. O suspeito, por sua vez, apresentou uma carteira de
identidade com rasura e defeito, pois, quando detido estava sob um forte temporal que molhou
todos os seus pertences, inclusive a identidade, o que dificultava a sua identificação civil. Neste
caso, com base no que dispõe a Lei n. 12.037/2009, o investigado

a) deixará de ser identificado criminalmente, uma vez que não teve culpa quanto à danificação do
seu documento de identidade.

Aroeira / PC-TO / 2014
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b) deverá ser identificado criminalmente, mas a identificação ficará limitada à juntada do processo
datiloscópico ao auto de prisão em flagrante ou inquérito policial.

c) deixará de ser identificado criminalmente, pois esse é um direito que lhe é assegurado pela
Constituição Federal.

d) poderá ser identificado criminalmente, desde que não seja possível a sua identificação civil.

Aroeira / PC-TO / 2014

Lei 12.830/13
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07. Nos termos da Lei no 12.830/2013 (Investigação Criminal Conduzida pelo Delegado), assinale a
alternativa correta.

a) Durante a investigação criminal, cabe ao Escrivão de Polícia a requisição de documentos e dados
que interessem à apuração dos fatos.

b) O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito com inscrição da OAB.

VUNESP / PC-SP / 2018

c) As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo Delegado de
Polícia são consideradas de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

d) A remoção do Delegado de Polícia dar-se-á somente por ato fundamentado do Governador do
Estado.

e) A remoção do Delegado de Polícia dar-se-á somente por ato fundamentado do Secretário de
Segurança Pública.

VUNESP / PC-SP / 2018
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Lei 9.099/1995

08. Assinale a alternativa correta sobre o Juizado Especial Criminal de acordo com as disposições da
lei federal nº 9.099, de 26/09/1995 que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências.

a) O Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das
infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa,
excluídas as regras de conexão e continência

b) O Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das
infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 (um) anos, cumulada ou não com multa,
respeitadas as regras de conexão e continência

IBFC / PM-SE / 2018
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c) O Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das
infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa,
respeitadas as regras de conexão e continência

d) O Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das
infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 (um) anos, cumulada ou não com multa,
excluídas as regras de conexão e continência

IBFC / PM-SE / 2018

Lei 8.069/1990 
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09. Com base no disposto no ECA, assinale a opção correta.

a) Cabe à autoridade judiciária ou policial competente a aplicação das medidas específicas de proteção
relacionadas no ECA, mediante prévia notificação do conselho tutelar.

b) É cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação ao penalmente imputável com idade
entre dezoito e vinte e um anos e que era menor à época da prática do ato infracional.

c) Não há prazo mínimo para o cumprimento da liberdade assistida fixada pelo ECA, sendo o limite
fixado de acordo com a gravidade do ato infracional e as circunstâncias de vida do adolescente.

d) O crime de corrupção de menores se consuma quando o infrator pratica infração penal com o menor
ou o induz a praticá-la, sendo imprescindível, para sua configuração, a prova da efetiva corrupção do
menor.

e) O ECA prevê expressamente os prazos de prescrição das medidas socioeducativas.

CEBRASPE / PC-GO / 2017

10. Com base no disposto no ECA, assinale a opção correta.

a) Valdo recebeu por email um vídeo gravado por seu amigo Lucas com pornografia envolvendo uma
adolescente e uma outra pessoa, maior de idade. Após assistir ao vídeo, Valdo arquivou as imagens no
HD do seu computador. Nessa situação, a conduta de Lucas configurou crime de divulgação de vídeos
com pornografia envolvendo adolescente, e a de Valdo foi atípica. e

b) É atípica a conduta de fotografar criança em poses sensuais, com enfoque em seus órgãos genitais,
quando estiverem cobertos por peças de roupas. e

c) Conforme o ECA, professores que submeterem estudantes sob sua autoridade, guarda ou vigilância a
vexame ou a constrangimento serão passíveis de detenção de um a seis meses. E

CEBRASPE / PC-GO / 2017
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d) Godofredo, maior e capaz, recorrentemente fingia ser adolescente, entrava em jogos online e tentava 
aliciar menores para a venda de drogas a colegas de suas escolas. Em uma de suas tentativas, em uma 
sala de bate-papo, enquanto conversava com um menor de dezesseis anos, ele foi preso em flagrante 
delito. Nessa situação, Godofredo responderá por crime previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor. 

e) É crime hospedar em hotel, pensão, motel ou congênere criança ou adolescente desacompanhado 
dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita destes ou da autoridade judiciária. e

CEBRASPE / PC-GO / 2017

Lei 10.741/2003
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IADES / SOLDADO PM-PA / 2021

11. A Lei nº 10.741/2003, (Estatuto do Idoso), destina-se a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Para tanto, o referido 
diploma legal, entre tantas disposições, tipificou criminalmente algumas condutas, 
visando a melhor proteger os idosos.

A esse respeito, quanto aos crimes previstos na Lei supracitada assinale a alternativa 
correta.

a) Os crimes definidos na referida Lei são ode ação penal pública condicionada à 
representação da vítima.

b) Aos crimes cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse seis anos, aplica-
se o procedimento previsto na Lei nº 9.099/1995 e em todos os seus institutos.

IADES / SOLDADO PM-PA / 2021

c) Constitui crime, previsto no Estatuto do Idoso, deixar de cumprir, retardar ou frustrar,
sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou
interveniente o idoso.

d) Constitui crime, previsto no Estatuto do Idoso, deixar de prestar assistência ao idoso,
quando possível fazê-lo, mesmo com risco pessoal, em situação de iminente perigo.

e) Constitui crime, previsto no Estatuto do Idoso, induzir pessoa idosa, mesmo que ela
tenha discernimento de seus atos, a outorgar procuração para fins de administração de
bens ou deles dispor livremente.

Correção Prova PM-PA
Prof. Marcos Girão
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 Lei 9.503/1997

12. Antônio, para desviar de um caminhão que bloqueava a rua, decidiu passar
com seu carro sobre a calçada, vindo, porém, a atropelar Joaquim, que saía da
portaria de seu prédio para caminhar.

Após ajudar a vítima a se levantar e constatar a natureza leve dos ferimentos por
ela sofridos, Antônio comunicou por telefone o ocorrido a uma autoridade
policial e acionou uma ambulância para prestar o socorro, seguindo seu caminho
antes que as autoridades chegassem ao local, pois teria que buscar sua filha na
escola.

Considerando as informações narradas, é correto afirmar que Antônio

FGV / PREF. SALVADOR-BA / 2019
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a) responderá pelo crime de omissão de socorro previsto no Código de Trânsito
Brasileiro, pois não prestou diretamente socorro à vítima, em concurso com o
crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor de
natureza simples.

b) não responderá por crime previsto no Código Brasileiro de Trânsito, pois,
apesar da violação do dever objetivo de cuidado, o fato foi praticado sobre a
calçada, e não na via de tráfego, como exige esse diploma legal.

c) responderá por crime de lesão corporal culposa praticada na direção de
veículo automotor, podendo ter sua pena aumentada em razão de o fato ter sido
praticado sobre a calçada.

FGV / PREF. SALVADOR-BA / 2019

d) responderá pelo crime de tentativa de homicídio culposo praticado na direção
de veículo automotor, com a causa de aumento por não ter prestado socorro à
vítima.

e) poderá ter sua habilitação suspensa por um período de até 10 anos, caso seja
condenado por crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

FGV / PREF. SALVADOR-BA / 2019
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Lei 1.521/51

13. Configura hipótese legal de recurso de ofício (reexame necessário), a absolvição do acusado
em processo por crime

a) de tortura

b) de genocídio

c) contra a economia popular

d) contra as relações de consumo

e) resultante de preconceito de raça ou de cor

UEG  / PC-GO / 2018
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 Lei 8.137/90 

14. De acordo com a lei 8137/1990, em seu artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas, exceto:

a) omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

b) fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

c) falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento
relativo à operação tributável.

d) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente,
relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la
em desacordo com a legislação.

e) fazer declaração sobre rendas, bens ou fatos para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo.

CONTEMAX / Pref. de Vista Serrana - PB  / 2021 
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Lei 4.737/1965

15. Quanto aos crimes eleitorais, é correto afirmar que

a) o crime de corrupção eleitoral, previsto pelo art. 299 do Código Eleitoral, é delito formal, exige
o dolo específico e admite a forma tentada.

b) responde por crime culposo o agente que causar dano físico involuntário em equipamento
usado na votação ou na totalização de votos ou a suas partes.

c) se devem aplicar as regras gerais do Código Penal para aplicação das atenuantes e agravantes
em crimes eleitorais, conforme disposição do Código Eleitoral.

d) a pena prevista para o crime de falsificação ou alteração de documento particular para fins
eleitorais é de um a cinco anos de reclusão e pagamento de 10 a 360 dias-multa.

e) quando o Código Eleitoral não indicar grau mínimo da pena, será ela de seis meses a de
detenção e um ano a de reclusão.

 VUNESP / TJ-PA / 2014
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Lei 8.078/1990

16. A propósito das normas de direito penal e processual penal previstas no CDC,
assinale a opção correta.

a) O CDC prevê, expressamente, como crime a conduta de não entregar ao
consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com
especificação clara de seu conteúdo.

b) Assim como ocorre no direito ambiental, é prevista, no direito do consumidor,
a responsabilização criminal da pessoa jurídica cujos representantes legais ou
empregados cometam fatos tipicamente previstos na legislação específica como
crimes.

CESPE / TJ-CE / 2012
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c) O CDC não prevê infração penal na modalidade culposa, de modo que, no
âmbito do direito do consumidor, o infrator somente responderá criminalmente
se agir dolosamente.

d) O sujeito passivo dos crimes contra as relações de consumo é o consumidor
pessoa física, considerando-se atípico o crime cometido contra consumidor
pessoa jurídica ou consumidor por equiparação, em face do princípio da vedação
à responsabilidade objetiva.

e) Constitui crime contra as relações de consumo fazer ou promover publicidade
manifestamente fantasiosa.

CESPE / TJ-CE / 2012

Decreto-Lei 3.688/1941
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17. Lei de Contravenções Penais

a) prevê pena de prisão simples para a mendicância, em nítida violação ao direito penal do autor.

b) preserva os princípios da intervenção mínima e ultima ratio ao prever condutas cuja gravidade
não pode ser suprida por outros campos do direito.

c) viola o princípio da culpabilidade ao prever que a contravenção pode ser caracterizada sem
dolo ou culpa do agente.

d) infringe a proporcionalidade ao prever punição da tentativa da mesma forma que a
consumação.

e) exige que a importunação ofensiva ao pudor seja praticada em local público ou acessível ao
público.

FCC  / DPE-MA   / 2018

  Lei 9.605/1998 
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18. Em se tratando de crimes ambientais, as penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdades em duas situações, quando tratar-se de crime culposo ou
for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, ou quando a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação
e prevenção do crime.

Considerando as especificidades da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, no tocante à imposição e gradação da penalidade, qual situação não é prevista
obrigatoriamente para ser observada pela autoridade competente?

a) A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde
pública e para o meio ambiente.

IDIB / PREF. DE ARAGUAÍNA-TO / 2020

b) Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental.

c) A situação econômica do infrator, no caso de multa.

d) O plano de evacuação emergencial da área passível de atingimento do desastre ambiental.

IDIB / PREF. DE ARAGUAÍNA-TO / 2020
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  Lei 9.613/1998

19. A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que sofreu profundas alterações com a Lei nº
12.683/12, dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, além
da prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesse mesmo diploma
legal. Alguns dos bens jurídicos protegidos pelos ilícitos penais previstos na Lei são Estado,
coletividade e, de maneira secundária, eventual particular prejudicado. Com base nas previsões
da legislação penal supramencionada, é correto afirmar que:

a) aquele que participa de associação em que a atividade apenas secundária é dirigida à prática
de crimes previstos na Lei nº 9.613/98, ainda que tenha conhecimento dessa situação, não será
responsabilizado com as penas do crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;

FGV / Banestes / 2018
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b) em sendo os valores ilícitos ocultados produtos de infrações penais anteriores praticadas por
terceiros, não restará configurado o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;

c) o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores não é punível na forma tentada,
ou seja, quando não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente;

d) por ter natureza permanente, não há aumento da pena quando os crimes da Lei nº 9.613/98
forem praticados de forma reiterada, em diferentes momentos, por um mesmo agente;

e) em sendo os crimes da Lei nº 9.613/98 praticados por intermédio de organização criminosa,
aplica-se causa de aumento de pena.

FGV / Banestes / 2018

  Lei 9.807/1999 
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20. Em relação à Lei nº 9.807/99 (Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas), assinale a
alternativa correta.

a) Os condenados que estejam em cumprimento de pena e os indiciados ou acusados sob prisão
cautelar estão excluídos dos programas de proteção previstos na Lei nº 9.807/99, ainda que
caiba, em tais casos, a prestação de medidas da preservação da integridade física desses
indivíduos por parte dos órgãos de segurança pública.

b) A admissão em programa de proteção, por interessar apenas ao cidadão, prescinde de
manifestação prévia do Ministério Público.

NC-UFPR / TJ-PR / 2019

c) A exclusão de indivíduo do programa de proteção prescinde de manifestação prévia do
Ministério Público.

d) Em casos envolvendo o réu colaborador, é incabível a extinção da punibilidade pelo perdão
judicial.

e) O juiz competente para a instrução do processo criminal não tem legitimidade para solicitar o
ingresso de indivíduo em programa de proteção.

NC-UFPR / TJ-PR / 2019
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  Lei 12.288/2010

21. A Lei Federal nº 12.288 / 2010, institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à
população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos
individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância
étnica. Nos termos da lei, assinale a alternativa que indica corretamente o sentido de
desigualdade de gênero e raça.

a) o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça
usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam
autodefinição análoga

b) toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e
oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem
nacional ou étnica

IBFC  / SAEB-BA / 2020 
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c) toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou
origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou
exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos
campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou
privada

d) Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a
correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades

e) Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres
negras e os demais segmentos sociais.

IBFC  / SAEB-BA / 2020 

  Lei nº 13.146/2015
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22. Assinale a alternativa correta, considerando as disposições da Lei Federal n° 13.146, de
06/07/2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência).

a) Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência é conduta
punível com reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

b) Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência é conduta
punível com detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

c) Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência é conduta
punível com reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

d) Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência é conduta
punível com detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

IBFC / MGS / 2016

Lei 10.671/2003
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23. De acordo com o Estatuto do Torcedor (Lei n° 10.671/2003), assinale a alternativa correta. 

a) Comete crime previsto no Estatuto do Torcedor o agente que incitar a violência em um raio de 
8.000 (oito mil) metros ao redor do local de realização do evento esportivo. 

b) Na sentença penal condenatória referente ao crime de cambismo previsto no art. 41-B, o juiz 
deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento às proximidades 
do estádio, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, pelo prazo de 3 (três) 
meses a 2 (dois) anos. 

IBADE / PC-AC / 2017

c) Quanto à pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, a sentença deverá
determinar , ainda, a obrigatoriedade suplementar de o agente permanecer em estabelecimento
indicado pelo juiz, no período compreendido entre as 2 (duas) horas antecedentes e as 2 (duas)
horas posteriores à realização de partidas de entidade de prática desportiva.

d) No crime de facilitação ao cambismo, a pena será aumentada da metade se o agente for
servidor público, dirigente ou funcionário de entidade de prática desportiva.

e) Na sentença penal condenatória referente ao crime de cambismo previsto no art. 41-B, o juiz
deverá converter a pena de detenção em pena impeditiva de comparecimento às proximidades
do estádio.

IBADE / PC-AC / 2017
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  Lei nº 13.964/2019

24. Sobre as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é correto afirmar
que:

a) seguindo o anseio legislativo de maior recrudescimento penal, o limite de cumprimento das
penas privativas de liberdade poderá alcançar o patamar de quarenta anos, independentemente
do momento da prática do delito;

b) ainda que surtam efeitos na execução da pena e, portanto, no sistema carcerário, o crime de
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, do Código Penal)
passou a ser considerado hediondo;

FGV  / DPE-RJ  / 2021
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c) o juiz não poderá receber a denúncia apenas com fundamento nas informações das
declarações do réu que realizou a colaboração premiada, mas poderá decretar medidas
cautelares reais;

d) a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá após dez anos do término do
cumprimento da pena dos crimes graves contra a pessoa;

e) o cumprimento e/ou rescisão do acordo de não persecução penal é/são causa(s)
interruptiva(s) da prescrição.

FGV  / DPE-RJ  / 2021

  Lei nº 13.620/2016 
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25. Em conformidade com a Lei do Terrorismo (Lei 13.260/2016), marque a alternativa incorreta:

A) É ato de terrorismo a conduta de apenas uma pessoa que, movida por preconceito religioso,
ameaça usar gases tóxicos capazes de promover destruição em massa com a finalidade de
provocar terror generalizado mediante a exposição da paz pública a perigo.

B) A prisão temporária daquele que pratica qualquer dos crimes previstos na Lei do Terrorismo
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada
necessidade.

FGV  / DPE-RJ  / 2021

C) É penalmente típica a conduta de realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito
inequívoco de consumar tal delito. Essa hipótese configura um crime obstáculo que não se
compraz, segundo a Lei 13.260/2016, com a resipiscência.

D) A Lei do Terrorismo considerou que os crimes nela previstos são praticados contra o interesse
da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal, em sede de inquérito policial, e à
Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso IV do art. 109 da
Constituição da República.

FGV  / DPE-RJ  / 2021
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Noções de Direito Penal
(Leis Penais cobradas)

Prof. Marcos Girão

Lei nº 8.072/1990
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26. Considere o seguinte caso hipotético.

A Força Nacional está atuando legalmente em Salvador. O civil “X”, irmão de um Policial Militar
do Estado de São Paulo que integra a Força Nacional, residente na referida cidade, se envolveu
em acidente de trânsito sem vítimas, ao abalroar o veículo do condutor “Y”. Após se identificar
como irmão do Militar do Estado integrante da Força Nacional, foi violentamente agredido por
“Y”, que confessou ter assim agido apenas por saber dessa condição. As agressões provocaram
lesões corporais gravíssimas no civil “X”. Diante do exposto, é correto afirmar que o crime
praticado por “Y”

a) não é considerado hediondo, pois a legislação contempla apenas o crime de homicídio doloso
perpetrado contra o Militar do Estado.

VUNESP / PC-BA / 2018

b) é considerado hediondo, apenas por se tratar de uma lesão corporal dolosa de natureza 
gravíssima, independentemente da condição da eventual vítima.

c) não é considerado hediondo, pois a legislação não contempla lesão corporal dolosa de 
natureza gravíssima como crime hediondo.

d) é considerado hediondo, pois o civil “X” foi vítima de lesão corporal dolosa de natureza 
gravíssima apenas por ser irmão de Militar do Estado em razão de sua função.

e) somente seria considerado hediondo se o crime de lesão corporal dolosa de natureza 
gravíssima fosse perpetrado contra o próprio Militar do Estado em razão de sua função.

VUNESP / PC-BA / 2018
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Lei nº 9.455/1997

27. Após a Segunda Guerra Mundial, adotada e proclamada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, os direitos inerentes à pessoa humana passam a ser protegidos mundialmente. No
Brasil, os atos de tortura e as tentativas de praticar atos dessa natureza são coibidos. Marque
abaixo a alternativa CORRETA quanto ao crime de tortura.

a) O crime de tortura é inafiançável, embora suscetível de graça ou anistia.

b) Se o crime de tortura é cometido contra maior de 60 (sessenta) anos aumenta-se a pena em
de 1/3 (um terço) até à metade.

NUCEPE / PC-PI / 2018
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c) Se o crime de tortura é cometido por agente público, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) 
até à metade.

d) Não se constitui crime de tortura o constrangimento de alguém com o emprego de violência 
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, em razão de discriminação racial ou religiosa.

e) Constitui crime de tortura: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental com o objetivo de obter alguma informação, 
declaração ou confissão.

NUCEPE / PC-PI / 2018

Lei nº 11.343/2006
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28. Analise as assertivas a seguir, de acordo com o que estabelece a Lei n° 11.343/2006, e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Aquele que semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas
incorre nas mesmas penas do indivíduo que fabrica ou comercializa drogas.

II. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido
às mesmas penas do indivíduo que fabrica ou comercializa drogas.

Resolvendo com Girão
Lei Antidrogas (Lei nº 11343/2006)

 INSTITUTO AOCP /  SEJUS- CE / 2017

III. Conduzir embarcação ou aeronave, após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem, constitui crime punível com pena de detenção e aplicação de multa, sem
prejuízo da aplicação de outras sanções.

a) Apenas I e III.

b) Apenas II.

c) Apenas I.

d) Apenas II e III.

Resolvendo com Girão
Lei Antidrogas (Lei nº 11343/2006)

INSTITUTO AOCP /  SEJUS- CE / 2017
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Lei nº 13.869/2019

29. Referente à Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), assinale a alternativa 
INCORRETA.

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

b) Os crimes previstos nessa Lei são de ação pena pública incondicionada.

c) São possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício de cargo, 
mandato ou função pública pelo período de um a oito anos.

d) A perda do cargo, do mandato ou da função pública, como efeito da condenação, está 
condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automática, 
devendo ser declarada motivadamente na sentença.

e) Entre as possíveis penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade, está a 
suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de um a seis meses, com a 
perda dos vencimentos e das vantagens.

INSTITUTO AOCP / PC-PA / 2021



02 /0 9 /2 0 2 1

43

Noções de Direito Processual Penal
(Leis Penais cobradas)

Prof. Marcos Girão

  Lei nº 12.850/2013



02 /0 9 /2 0 2 1

44

30. A Lei nº 12.850/13 trouxe inovações legislativas com grande repercussão e
aplicabilidade ao Direito Penal pátrio. O novo diploma legal definiu o conceito de
organização criminosa e disciplinou sobre a investigação criminal, meios de obtenção
de prova, dentre outros aspectos relacionados à persecução penal das infrações
penais praticadas no contexto de uma organização criminosa. Sobre os aspectos
materiais e processuais previstos na lei supramencionada, é correto afirmar que:

a) a tipificação do crime de organização criminosa, dentre outros requisitos, exige a
intenção de obter vantagem de qualquer natureza através da prática de infrações
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou que sejam de
caráter transnacional;

Lei de Organização Criminosa
Prof. Marcos Girão

FGV / MPE-RJ / 2019

b) a conduta daquele que embaraça investigação de infração penal que envolva
organização criminosa é tipificada na lei especial, porém com sanção penal mais
branda do que a prevista para aquele que integra pessoalmente organização
criminosa;

c) a participação de criança ou adolescente na organização criminosa justifica o
reconhecimento do crime autônomo de corrupção de menores, mas não causa
de aumento de pena sobre a sanção do crime de integrar organização criminosa;

Lei de Organização Criminosa
Prof. Marcos Girão

FGV / MPE-RJ / 2019
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d) a ação controlada é admitida nas investigações relacionadas a crimes de
organização criminosa, devendo a medida, uma vez concretizada, ser
posteriormente comunicada ao magistrado para controle sobre a legalidade do
ocorrido;

e) a infiltração de agentes deve ser previamente comunicada ao juiz
competente, mas não depende de anterior autorização judicial.

FGV / MPE-RJ / 2019

Lei nº 7.210/1984
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31. Considerando que o cumprimento de pena deve ser pautado pela individualização da 
respectiva execução, bem como objetivar a integração social do condenado, a Lei no 7.210/1984 
dispõe acerca das medidas a serem tomadas. Nesse sentido, no que diz respeito às regras de 
classificação dos condenados dispostas na Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta.

a) Os condenados serão classificados segundo a respectiva periculosidade, que será medida, 
entre outros critérios, pelo fato de integrarem ou não facção criminosa.

b) A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação, que elaborará o programa 
individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório.

IADES  / SEAP-GO / 2019

c) O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto deverá ser
submetido, no início da execução da pena, ao exame criminológico para a obtenção dos
elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da
execução.

d) Apenas os condenados por crime hediondo praticado dolosa ou culposamente serão
submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de ácido
desoxirribonucleico (DNA), por técnica adequada e indolor.

e) A Comissão Técnica de Classificação, no exame para a obtenção de dados reveladores da
personalidade, poderá apenas se valer de exames psiquiátricos os quais deverão ser realizados
por profissionais específicos da área, e nada mais.

IADES  / SEAP-GO / 2019
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Legislação Específica

Prof. Marcos Girão

 Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Ceará
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32. No que diz respeito ao provimento dos cargos públicos, assinale a afirmação verdadeira.

(A) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de provimento no órgão
oficial.

(B) Investidura é o fato que completa a posse em cargo público.

(C) A requerimento do funcionário ou de seu representante legal, a autoridade competente para
dar posse poderá prorrogar o prazo previsto, até o máximo de 30 (trinta) dias contados do seu
término.

(D) Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de
desempenho por comissão, não sendo exigido que esta comissão tenha sido instituída para essa
finalidade específica.

FUNECE / DETRAN-CE / 2018

33. O servidor público estadual precisa passar por um período de estágio probatório para ter
direito à estabilidade. Considerando essa proposição, assinale a opção que NÃO corresponde a
uma norma desse período de transição importante.

(A) O servidor em estágio probatório poderá exercer cargo de provimento em comissão ou
função de direção, chefia ou assessoramento no seu órgão ou entidade de origem, com função
ou funções similares ao cargo para o qual foi aprovado em concurso público, computando-se o
tempo para avaliação essencial de desempenho do estágio probatório.

(B) O servidor em estágio probatório fará jus a ascensão funcional.

 FUNECE / DETRAN-CE / 2018
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(C) O servidor em estágio probatório poderá ser cedido para órgão da Administração Pública
direta ou indireta para exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de
direção, chefia ou assessoramento no âmbito Federal, Municipal ou Estadual, com ônus para o
destino, restando suspenso o cômputo do estágio probatório, voltando este a ser contado a
partir do término da cessão e, consequente retorno à origem.

(D) O estágio probatório corresponderá a uma complementação do concurso público a que se
submeteu o servidor, devendo ser obrigatoriamente acompanhado e supervisionado pelo chefe
imediato.

FUNECE  / DETRAN-CE / 2018

34. Considerando as sanções disciplinares e seus efeitos, dispostos no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado do Ceará, assinale a proposição verdadeira.

(A) Aplicar-se-á a repreensão, sempre por escrito, ao funcionário que, em caráter primário, a
juízo da autoridade competente, cometer falta leve, não cominável, por este Estatuto, com outro
tipo de sanção.

(B) Aplicar-se-á a suspensão, por prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, nos casos de
reincidência de falta leve, e nos de ilícito grave, salvo a expressa cominação, por lei, de outro
tipo de sanção.

(C) Por conveniência do serviço, a suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 75%
(setenta e cinco por cento) por dia de vencimento, facultado, neste caso, ao funcionário a
permanecer em exercício.

(D) A cassação da aposentadoria ou disponibilidade não extingue o vínculo do aposentado ou do
disponível com o Estado ou suas entidades autárquicas.

FUNECE  / DETRAN-CE / 2018
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Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de 
Segurança Pública e Sistema Penitenciário do 
Estado do Ceará

35. De acordo com a Lei Complementar nº 98/2011, assinale a alternativa incorreta:

a) Os trabalhos da Controladoria Geral de Disciplina serão executados por meio de atividades
preventivas, educativas, de auditorias administrativas, inspeções in loco, correições, sindicâncias,
processos administrativos disciplinares civis e militares.

b) É uma atribuição do Controlador Geral de Disciplina dirigir, definir, planejar, controlar,
orientar e estabelecer as políticas, as diretrizes e as normas de organização interna, bem como
as atividades desenvolvidas pelo Órgão

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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c) Os Conselhos Militares Permanentes de Justificação serão compostos, cada um, por 3 (três)
Oficiais, sejam Militares e Bombeiros Militares Estaduais, ou das Forças Armadas, dos quais, um
Oficial Superior, recaindo sobre o mais antigo a presidência da comissão outro atuará como
interrogante e o último como relator e escrivão.

d) São critérios de avaliação do desempenho e produtividade dos policiais civis, militares e
bombeiros militares estaduais e outros servidores que desempenhem suas atividades na
Controladora Geral de Disciplina, inclusive os presidentes, membros e secretários das Comissões
Civis Permanentes e dos Conselhos de Disciplina e de Justificação a assiduidade, urbanidade,
pontualidade e produtividade.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

e) Será assegurado aos membros integrantes do Conselho de Disciplina e Correição dos Órgãos
de Segurança Pública, o pagamento de verba indenizatória, por presença em sessão, equivalente
a R$5.000,00, ficando o pagamento limitado ao máximo de 3 sessões mensais.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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36. De acordo com a Lei Complementar nº 98/2011, assinale a alternativa incorreta:

a) A Controladoria Geral de Disciplina poderá avocar qualquer processo administrativo disciplinar
ou sindicância, ainda em andamento, passando a conduzi-los a partir da fase em que se
encontram.

b) A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário
do Estado do Ceará comente poderá instaurar, proceder e acompanhar os processos
administrativos disciplinares, civis ou militares para apuração de responsabilidade por
determinação do Governador do Estado.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

c) É competência do Grupo Tático de Atividade Correicional – GTAC observar a utilização regular
e adequada de bens e equipamentos, especialmente de proteção a defesa, armamento e
munição.

d) Os policiais civis e os militares e os bombeiros militares estaduais requisitados para servir na
Controladoria Geral de Disciplina serão considerados, para todos os efeitos, como no exercício
regular de suas funções de natureza policial civil, policial militar ou bombeiro militar.

e) Os processos administrativos disciplinares em que haja suspensão tramitarão em regime de
prioridade nas respectivas Comissões e Conselhos.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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37. Conforme a Lei complementar nº 98 de 2011, julgue os itens a seguir e marque o que se
pede:

I - Os trabalhos da Controladoria Geral de Disciplina serão executados por meio de atividades
repressivas.

II – É uma atribuição institucional da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança
Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará aplicar e acompanhar o cumprimento de
punições disciplinares.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

III – O Controlador Geral de Disciplina tem, entre suas funções, a de dirigir, definir, planejar,
controlar, orientar e estabelecer as políticas, as diretrizes e as normas de organização interna,
bem como as atividades desenvolvidas pelo Órgão,

IV - A estrutura organizacional da Controladoria Geral de Disciplina será definida em Decreto do
Chefe do Poder Executivo.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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a) Estão corretas as assertivas I, II e III.

b) Estão incorretas as assertivas II, III e IV.

c) Apenas a IV está correta.

d) Apenas a I está incorreta.

e) Todas estão corretas.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

38. Nos termos da Lei Complementar no 98, de 13 de junho de 2011, (Criação da Controladoria 
Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do estado do 
Ceará), é requisito para o servidor estadual ser designado para servir na Controladoria Geral de 
Disciplina:

a) não estar denunciado ou respondendo a qualquer processo criminal.

b) ser, obrigatoriamente, Bacharel em Direito, em Administração ou Gestão Pública.

VUNESP / PC-CE / 2015
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c) se militar ou policial civil; possuir no mínimo 5 (cinco) anos de serviço operacional prestado na
respectiva instituição.

d) não haver sido punido, nos últimos 12 (doze) meses, com pena de custódia disciplinar ou
suspensão superior a 20 (vinte) dias.

e) não haver sido punido, nos últimos 12 (doze) meses, com pena de custódia disciplinar ou
suspensão superior a 25 (vinte e cinco) dias.

VUNESP / PC-CE / 2015

Constituição do Estado do Ceará
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39. Com base na Constituição do Estado do Ceará, analise os itens a seguir e assinale o que se 
pede:

I – Polícia Militar

II – Guarda Municipal

III – Polícia Civil

IV – Corpo de Bombeiros

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

São órgãos que compõem a segurança pública e defesa civil:

A) I e III

B) II, III e IV

C) I, II e III

D) I, III e IV

E) I, II, III e IV

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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40. Assinale a alternativa correta de acordo com a na Constituição do Estado do Ceará, referente
à segurança pública e defesa civil:

A) A atividade policial não se submete ao controle externo do Ministério Público.

B) O titular da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema
Penitenciário é considerado Chefe de Estado.

C) O Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana é constituído, dentre outros membros,
por representantes da comunidade.

D) Portaria do Secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará poderá conferir a órgãos da
sociedade civil e das comunidades interessadas atribuições consultivas na elaboração da política
de segurança pública do Estado, com especificações regionais.

E) A legislação federal sobre Polícia Militar e Corpo de Bombeiros sujeitar-se-á às normas
gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, nas latitudes
fixadas em lei complementar estadual.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

41. Complete as lacunas de acordo com o que dispõe a Constituição do Estado do Ceará: A 
___________, instituição permanente orientada com base na hierarquia e disciplina, 
subordinada ao Governador do Estado do Ceará, é organizada em carreira, sendo os órgãos de 
sua atividade-fim dirigidos por _________, cujo cargo integra, para todos os fins, inclusive de 
limites remuneratórios, as carreiras ________ do Estado.

A) Polícia Civil, oficiais militares, jurídicas.

B) Polícia Militar, delegados, administrativas.

C) Polícia Civil, delegados, administrativas.

D) Polícia Militar, oficiais militares, jurídicas.

E) Polícia Civil, delegados, jurídicas.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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42. Referente à remuneração dos integrantes da Polícia Civil, os vencimentos dos integrantes das
carreiras policiais civis serão fixados com diferença não superior a:

A) Vinte por cento de uma para outra das classes da carreira.

B) Quinze por cento de uma para outra das classes da carreira.

C) Cinco por cento de uma para outra das classes da carreira.

D) Sete por cento de uma para outra das classes da carreira.

E) Dez por cento de uma para outra das classes da carreira.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

43. Para garantia do direito constitucional de atendimento a mulher, vítima de qualquer forma
de violência, deve o Estado instituir delegacias especializadas de atendimento à mulher em todos
os municípios com mais de:

A) Oitenta mil habitantes

B) Sessenta Mil habitantes

C) Cem mil habitantes

D) Cinquenta Mil habitantes

E) Dez mil habitantes

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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44. Constitui missão fundamental da Polícia Militar, conforme a Constituição do Estado do Ceará:

A) Exercer a polícia judiciária e preservar a ordem pública.

B) Pesquisas científicas em seu campo de atuação funcional.

C) Apurar infrações penais, militares ou não.

D) Exercer a polícia ostensiva, preservar a ordem pública e garantir os poderes constituídos no 
regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer 
destes.

E) A proteção da pessoa, visando sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de 
calamidade, devendo cumprimento às requisições emanadas dos Poderes Estaduais.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

Estatuto da Polícia Civil de carreira do Estado do 
Ceará
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45. Considerando-se as disposições da Lei 12.124/93, dar-se-á revisão de procedimento-findo
mediante recurso do punido, quando:

I - a decisão houver sido proferida contra expressa disposição legal.

II - a decisão se fundar em depoimentos, exame, perícias, vistorias e documentos
comprovadamente falsos.

III - surgirem, após a decisão, provas de inocência do punido.

IV - ocorrerem circunstâncias que autorizem o abrandamento da pena aplicada.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

Estão incorretos os itens:

a) I.

b) II.

c) III.

d) IV.

e) nenhuma das alternativas anteriores. 

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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46. Assinale o item incorreto, tendo em vista as disposições da Lei 12.124/93.

a) É assegurado ao funcionário ativo ou inativo o direito de requerer, representar, pedir
reconsideração e recorrer desde que o faça dentro das normas de urbanidade.

b) As prescrições administrativas da Polícia Civil somente excederão a cinco (05) anos nas
transgressões disciplinares que constituem crime, regulado pela Lei Penal.

c) São recompensas o elogio; o cancelamento de nota punitiva; e medalha do Mérito Policial.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

d) O dia 21 de Abril é consagrado à Polícia Civil e será oficialmente comemorado.

e) Contar-se-ão por dias úteis os prazos previstos neste Estatuto; e computam-se os prazos
excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento, prorrogando-se este quando incidir
em sábado, domingo, feriado ou facultativo, para o primeiro dia útil seguinte.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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47. Assinale o item INCORRETO, tendo em vista as disposições da Lei 12.124/93:

a) Ao servidor e à sua família, é assegurada a manutenção do Sistema de previdência e 
Assistência que, dentre outros, preste os seguintes benefícios: pensão especial; pecúlio 
adicional; auxílio-reclusão; auxílio-natalidade; auxílio-doença; auxílio-funeral; salário-família e 
aposentadoria.

b) Ao servidor acidentado em serviço, ou que tenha contraído doença profissional, será prestada 
assistência médica adequada.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

c) É assegurada pensão especial integral aos beneficiários de servidor falecido em consequência
de acidente no trabalho ou doença profissional na forma conceituada pelo Estatuto da Polícia
Civil de Carreira do Estado do Ceará e corresponderá ao valor percebido por ele, a título de
vencimento, na data do óbito, reajustável nos termos da legislação específica.

d) O Policial que for vitimado e/ou sofrer acidente em pleno exercício de suas funções, terá
assistência médica do Estado, em hospitais públicos, privados, quando necessário, e conveniados
com o SUS.

e) Quando a internação se verificar em hospitais da rede privada e, após prestados os serviços
médicos emergenciais, deverá o policial ser movido para hospital público ou conveniado com o
SUS, desde que haja autorização médica manifestada em declaração escrita.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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48. Assinale o item incorreto, tendo em vista as disposições da Lei 12.124/93:

a) O policial civil que sofrer pena de repreensão ou suspensão será movimentado
compulsoriamente para outra unidade policial quando, em razão da falta cometida, tornar-se
essa medida conveniente para o serviço policial.

b) Na movimentação compulsória, quando se tratar de Delegado de Polícia, deverá ser ouvido o
Conselho Superior de Polícia Civil.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

c) Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade quando o aposentado ou disponível praticar,
quando no exercício funcional, transgressões disciplinares do terceiro e quarto graus.

d) As penalidades de demissão e cassação da aposentadoria serão aplicadas pelo Governador do
Estado.

e) A penalidade de suspensão de até 90 (noventa) dias poderá ser aplicada pelo Delegado Geral.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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49. À luz da Lei n. 12.124/93 (Estatuto da Polícia Civil do Ceará), assinale a alternativa incorreta.

a) Constitui hipótese de sanção disciplinar a demissão a bem do serviço público.

b) A pena de repreensão será aplicada por escrito.

c) O prazo máximo para a aplicação de suspensão é de 30 (trinta) dias.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

d) A sanção cabível para a transgressão disciplinar do terceiro grau é a demissão.

e) Aplicar-se-á pena de demissão a bem do serviço público no caso de transgressão disciplinar do
quarto grau e nos casos de transgressão disciplinar de terceiro grau quando a gravidade do caso
justifique tal medida, a critério da autoridade julgadora.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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50. Nos termos da Lei n. 12.124/93 (Estatuto da Polícia Civil do Ceará), são sanções disciplinares:

I – repreensão.

II – suspensão.

III- demissão.

IV – cassação de aposentadoria.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

Estão corretos os itens:

a) I, II e III.

b) II, III e IV.

c) II e IV.

d) I e III.

e) I, II, III e IV.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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51. São transgressões disciplinares do primeiro grau:

I - permutar horário de serviço ou execução de tarefa sem expressa permissão da autoridade
competente.

II - usar vestuário incompatível com o decoro da função.

III - descurar-se de sua aparência física ou do asseio.

IV - propiciar a divulgação de assunto da repartição ou de fato ali ocorrido, ou divulgá-lo, por
qualquer meio, em desacordo com a legislação pertinente.

V - manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonados
antecedentes criminais ou policiais, salvo por motivo relevante ou de serviço.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021

De acordo com a Lei 12.124/93, estão corretos os itens:

a) I, II e III.

b) I, III e V.

c) II e IV.

d) III e V.

e) I, II e IV.

PROF. GIRÃO / PC-CE / 2021
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01- O Direito Penal brasileiro considera como momento do cometimento do crime

A) desde o seu planejamento.
B) quando atingido o resultado pretendido.
C) o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.
D) quando chega ao conhecimento das autoridades competentes.
E) o momento do cometimento do crime é irrelevante para o Direito Penal

DIREITO PENAL

02 - Segundo dispõe o artigo 7º, inciso I, do Código Penal, fica sujeito à lei brasileira, embora
cometido no estrangeiro, o crime

A) de genocídio, ainda que o agente seja estrangeiro e não resida no Brasil.
B) contra o patrimônio do Presidente da República.
C) contra a liberdade de Ministro das Relações Exteriores.
D) contra o patrimônio de fundação instituída pelo Poder Público.
E) contra a vida de empregado de Sociedade de Economia Mista.

DIREITO PENAL
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03- Dois colombianos explodiram bombas em uma agência do Banco do Brasil, sediada em Nova 
Iorque (Estados Unidos da América), para acessar os valores que lá se encontravam. Nessa 
hipótese, ambos estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira por se tratar de uma hipótese de

A) territorialidade temperada.
B) extraterritorialidade condicionada, dada a incidência do princípio da nacionalidade ativa.
C) extraterritorialidade incondicionada, dada a incidência do princípio real.
D) extraterritorialidade incondicionada, dada a incidência do princípio da bandeira.
E) extraterritorialidade condicionada, dada a incidência do princípio cosmopolita.

DIREITO PENAL

4- Quando um sujeito dispara um projétil de arma de fogo contra um indivíduo, mas acaba ferindo
mortalmente apenas o sujeito que se encontrava ao lado, ele responderá por

A) homicídio consumado e por tentativa de homicídio.
B) duplo homicídio.
C) homicídio culposo.
D) homicídio por dolo eventual.
E) homicídio como se tivesse acertado o destinatário pretendido.

DIREITO PENAL
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05 - No Direito Penal brasileiro, o chamado estado de necessidade é

A) causa de agravamento da pena.
B) causa de exclusão de ilicitude.
C) quando o agente pratica o delito para satisfazer uma necessidade pessoal.
D) causa de perdão judicial.
E) quando o agente atua em legítima defesa.

DIREITO PENAL

06- No que se refere à imputabilidade penal, em regra, o direito penal brasileiro adota o sistema

A) biopsicológico.
B) psicológico.
C) psicanalítico.
D) biológico.
E) biopsicanalítico.

DIREITO PENAL
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7- Considerando as disposições do Código Penal em relação ao concurso de pessoas, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida
de sua culpabilidade.
B) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
C) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena
deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais
grave.
D) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elementares
do crime.
E) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não
são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

DIREITO PENAL

08- São crimes contra a pessoa, exceto:

A) Homicídio
B) Infanticídio
C) Lesão corporal
D) Ameaça
E) Roubo com resultado morte, mas conhecido com latrocínio.

DIREITO PENAL
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09. Assinale a alternativa correta.

A) São elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo causal e antijuridicidade.
B) Nos termos do Código Penal considera-se causa do crime a ação ou omissão sem a qual o 
resultado não teria ocorrido.
C) A coação moral irresistível configura hipótese jurídico-penal de ausência de conduta, 
engendrando, assim, a atipicidade do fato.
D) De acordo com o conceito analítico de crime, são elementos da culpabilidade: a 
imputabilidade, o exercício regular de direito e a exigibilidade de conduta diversa.
E) Configura-se tentativa cruenta no caso de o agente não conseguir atingir a pessoa ou a coisa 
contra a qual deveria recair sua conduta.

DIREITO PENAL

10. Acerca do crime doloso, assinale a alternativa correta:

A) em relação ao crime doloso, o Código Penal adota a teoria da vontade para o dolo direto e a
teoria do assentimento para o dolo eventual.
B) age com dolo eventual o agente que prevê possíveis resultados ilícitos decorrentes de sua
conduta, mas acredita que, com suas habilidades, será capaz de evitá-los.
C) denomina-se de dolo direto de 2º grau aquele que se dirige em relação ao fim proposto e aos
meios escolhidos.
D) para doutrina finalista, o dolo integra a culpabilidade.
E) crime doloso é aquele em que o sujeito passivo age com imprudência, negligência ou
imperícia.

DIREITO PENAL
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11. Referente à culpa, assinale a alternativa correta:

A) a culpa estará caracterizada quando o agente prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo.
B) imprudência é relacionada com a atitude negativa do agente, percebendo-se no seu atuar o
desleixo, a desatenção ou a displicência.
C) Crime culposo não admite tentativa.
D) A negligência, como modalidade de conduta, é caracterizada quando o agente do delito
demonstra inaptidão técnica em profissão ou atividade.
E) No direito penal, admite-se a compensação de culpas no caso de duas ou mais pessoas
concorrerem culposamente para a produção de um resultado naturalístico.

DIREITO PENAL

12- Quanto ao crime de homicídio marque a alternativa correta:

A) É um crime próprio quanto ao sujeito ativo.
B) É um crime monossubjetivo.
C) É qualificado quando o sujeito passivo no homicídio doloso for menor de 14 anos ou maior de 
60 anos.
D) É qualificado se for praticado por milícia privada.
E) É com aumento de pena se for praticado mediante asfixia.

DIREITO PENAL
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13- Marque a alternativa correta que traga uma lesão corporal de natureza grave:

A) Deformidade permanente
B) Incapacidade permanente para o trabalho
C) Aborto
D) Perigo de vida
E) Enfermidade incurável

DIREITO PENAL

14 - Assinale a alternativa correta segundo o Código Penal.
(A) No crime de omissão de socorro, a pena é aumentada de metade se da omissão resultar lesão
corporal de natureza grave e, dobrada, se resultar a morte.
(B) Aumenta-se a pena pela metade, se o crime de maus-tratos é praticado contra pessoa menor de
catorze anos.
(C) É impunível a calúnia contra os mortos.
(D) No crime de difamação, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário
público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
(E) O querelado que, antes da sentença, retratasse cabalmente da difamação ou da injúria fica
isento de pena

DIREITO PENAL
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15- São qualificadoras do crime de furto, exceto:

A) Repouso noturno
B) Concurso de duas ou mais pessoas.
C) Emprego de chave falsa
D) Abuso de confiança
E) Escalada

DIREITO PENAL

16- No crime de roubo ocorre a incidência de uma qualificadora na alternativa:

A) Quando o resultado agravador gerar lesão corporal grave.
B) Concurso de duas ou mais pessoas.
C) Emprego de arma de fogo de uso restrito
D) Restrição da liberdade da vítima
E) Quando o resultado agravador gerar lesão corporal leve

DIREITO PENAL
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17- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar
ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso é considerado o crime de :

A) Violação sexual mediante fraude
B) Importunação sexual
C) Estupro de vulnerável
D) Assédio sexual
E) Estupro

DIREITO PENAL

18 - Assinale a alternativa correta que traga só crimes hediondos:

(A) Estupro, Importunação sexual e Estupro de vulnerável
(B) Roubo simples, Infanticídio e aborto
(C) Homicídio qualificado, estupro e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido.
(D) Extorsão mediante sequestro, lesão corporal grave e homicídio qualificado
(E) Lavagem de capitais, corrupção passiva e tráfico

DIREITO PENAL
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19 – Quanto aos crimes de tortura, correto afirmar que

a) punível aquele que se omite em face da tortura, ainda que sem o dever legal de evitá-la ou
apurá-la.
b) todos são classificados como próprios, segundo expressa disposição legal.
c) o condenado sempre iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.
d) sujeito à jurisdição penal brasileira o estrangeiro que venha a torturar brasileiro fora do
território nacional.
e) a condenação acarretará a interdição de cargo, função ou emprego público pelo triplo do prazo
da pena aplicada.

DIREITO PENAL

20-O crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n° 11.343/2006) está submetido à
pena de

A) reclusão em regime fechado.
B) advertência sobre os efeitos das drogas.
C) liberdade assistida.
D) perda de bens e valores.
E) detenção em regime aberto.

DIREITO PENAL
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21-Assinale o único crime que, para a sua configuração, exige do agente a condição de 
funcionário público.

A) crime de excesso de exação
B) crime de corrupção ativa
C) crime de violência abusiva
D) crime de descaminho
E) crime de usurpação de função pública

DIREITO PENAL

22-Assinale abaixo a única alternativa correlacionada ao crime de concussão.

A) Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-
lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente.
B) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
C) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem.
D) Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando.
E) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-
se da qualidade de funcionário.

DIREITO PENAL
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23- Assinale abaixo a única definição legal do crime de condescendência criminosa.
A) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente.
B) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-
se da qualidade de funcionário.
C ) Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou
facilitar-lhe a revelação.
D) Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a
exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído
ou suspenso.
E) Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de
outrem.

DIREITO PENAL

24- A respeito do crime de corrupção passiva, assinale a alternativa que o defina penalmente.
A) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
B) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-
se da qualidade de funcionário.
C ) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem.
D ) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
E) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.

DIREITO PENAL
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25- O Código Penal Brasileiro tipifica como crime contra a fé pública:

A) Calúnia.
B) Peculato.
C) Apropriação indébita.
D) Falsificação de moeda.

DIREITO PENAL

26. Marcelo, indiciado em inquérito policial que apura prática de delito de extorsão, é chamado a
depor pela autoridade policial. Ao comparecer, opta por ser assistido por seu advogado. Todavia,
enquanto aguarda a chegada do patrono, é constrangido pela autoridade policial, que passa a fazer
insinuações no sentido de que, se Marcelo não colaborasse, não desse seu depoimento logo,
poderia sair dali preso. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta.

A) Embora não tenha agido corretamente, a autoridade policial não praticou crime algum, pois, na
fase pré-processual, é possível inquirir pessoas sem a presença de advogado.

B) Não houve prática de delito no caso em tela, pois, na fase pré-processual, não hã previsão de
contraditório nem ampla defesa.

DIREITO PENAL
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C) Agiu corretamente a autoridade policial, pois a falta de cooperação do indiciado traduz
comportamento que deve ser reprimido.

D) Na hipótese, somente ocorreria delito previsto na lei de abuso de autoridade se o delegado
realizasse o constrangimento mediante violência ou grave ameaça.

E) A autoridade policial praticou delito previsto na lei de abuso de autoridade. Embora seja
possível inquirir pessoas sem a presença de advogado na fase pré-processual, sua presença se
impõe quando investigado fizer essa opção.

DIREITO PENAL

27- Ivo foi preso em flagrante pela prática de delito de roubo com emprego de arma de fogo.
Mesmo após 24 horas do flagrante, e sem qualquer justificativa, a autoridade policial ainda não
havia feito a necessária comunicação da prisão em flagrante à autoridade judiciária. Nessa
hipótese, é correto afirmar que

A) a atitude da autoridade policial configura crime previsto na lei de abuso de autoridade; crime
omissivo próprio que inadmite tentativa, consumando-se com a mera omissão.

B) a atitude da autoridade policial configura crime previsto na lei de abuso de autoridade, mas na
modalidade tentada, pois o prazo para a comunicação da prisão ainda não expirou com as 24
horas.

DIREITO PENAL



02 /0 9 /2 0 2 1

82

C) a autoridade policial não praticou crime algum, mas a prisão em flagrante será considerada
ilegal e, portanto, deverá ser imediatamente relaxada.

D) a autoridade policial não praticou crime algum, mas será possível ao defensor de Ivo entrar
com pedido de habeas corpus em virtude da ilegalidade da prisão.

E) a autoridade policial praticou crime de constrangimento ilegal e cárcere privado; além disso, a
prisão será considerada ilegal e poderá anular todo o processo.

DIREITO PENAL

OBRIGADO
Prof. Antônio Pequeno
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Direito Penal e 
Direito Processual Penal

Prof. Priscila Silveira

Edital 2021- IDECAN
NOÇÕES DE DIREITO PENAL:
1. Aplicação da lei penal. 1.1. Princípios da legalidade e da anterioridade. 1.2. Lei 
penal no tempo e no espaço. 1.3. Tempo e lugar do crime. 1.4. Lei penal excepcional, 
especial e temporária. 1.5. Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 1.6. 
Contagem de prazo. 1.7. Interpretação da lei penal. 1.8. Analogia. 1.9.
Irretroatividade da lei penal. 2. Teoria geral do crime. 2.1. Conceitos e evolução 
histórico-doutrinária. 2.2. Infração penal: elementos, espécies, sujeito ativo e sujeito 
passivo. 3. O fato típico e seus elementos. 3.1. Crime consumado e tentado. 3.2. 
Concurso de crimes. 3.3. Ilicitude e causas de exclusão. 3.4. Punibilidade. 3.5. Excesso 
punível. 3.6. Culpabilidade (elementos e causas de exclusão). 4. Imputabilidade penal. 
5. Concurso de pessoas. 6. Crimes contra a pessoa. 7. Crimes contra o patrimônio. 8. 
Crimes contra a dignidade sexual. 9. Crimes contra a incolumidade pública. 10. Crimes 
contra a paz pública. 11. Crimes contra a fé pública. 12. Crimes contra a administração 
pública.
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DIREITO PENAL

Princípios básicos

Princípios

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

Insignificância ou Bagatela

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

Individualização da Pena – art. 5º, XLVI, 
CRFB. 
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Princípios básicos

Princípios

Adequação Social

Intervenção Mínima

Humanidade

Responsabilidade Penal Subjetiva

Princípios básicos

Princípios

Ofensividade ou lesividade

Ne bis in idem

Imputação Pessoal

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

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

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

Lei penal no tempo

Lei penal no tempo
Art. 2º, CP: “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar
crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença
condenatória.
Parágrafo Único: A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se
aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em
julgado”.
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LEX GRAVIOR:

LEX MITIOR:

Conflito intertemporal

Tempo do crime
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que
outro seja o momento do resultado.
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Lei penal no espaço
Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de
direito internacional, ao crime cometido no território nacional. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 1984).

Lei penal no espaço
§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as
embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações
brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no
espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves
ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso
no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto
ou mar territorial do Brasil.
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Lugar do crime
Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão,
no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Extraterritorialidade

incondicionada Art. 7º, I, §1º, CP. 

condicionada Art. 7º, II, §2º, CP. 

hipercondicionada Art. 7º, §3º, CP. 

Lei penal no espaço
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Fato típico Antijurídico Culpável

Teoria do crime

Concurso de pessoas
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Tentativa

Crime Consumado e Tentado

Cogitação Preparação Execução Consumação Exaurimento

Impuníveis* Puníveis
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Não há punição pela tentativa nas
seguintes infrações penais:

Culposos

Contravenções
penais

Habituais

Omissivos puros

Unissubsistente

Preterdoloso

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

Desistência voluntária e 
arrependimento eficaz
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Crime cometido sem violência ou grave 
ameaça.

Reparação do dano ou restituição da 
coisa.

Até o recebimento da denúncia ou 
queixa.

Requisitos

Arrependimento posterior

 HOMICÍDIO- art. 121CP.

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

 INFANTÍCIDIO- art. 123 CP.

 ABORTO- art. 124/128 CP.

Crimes contra a pessoa - vida
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 FURTO- art. 155 CP.

 ROUBO- art. 157 CP.

 EXTORSÃO- art. 158 CP.

 EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO- art. 159 CP.

 DANO- art. 163 CP.

 APROPRIAÇÃO INDÉBITA- art. 168 CP.

 ESTELIONATO- art. 171 CP.

 RECEPTAÇÃO- art. 180 CP.

 Disposições gerais: art. 181/183 CP.

Crimes contra o patrimônio

Crimes contra a administração pública
 Conceito de funcionário público: art. 327 CP. 

-APROPRIAÇÃO

 PECULATO -DESVIO

ART. 312 CP -FURTO

-CULPOSO

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.
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.
• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

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

Corrupção Passiva

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

Crimes contra a administração pública

DIREITO PROCESSUAL PENAL
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Edital 2021- IDECAN
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSAUL PENAL: 1.1. Princípios gerais, conceito, finalidade,
características. 1.2. Sistemas de processo penal. 1.3. Lei processual penal: fontes, eficácia,
interpretação, analogia, imunidades. 2. Inquérito policial. 2.1.Histórico, natureza, conceito,
finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de cognição, valor probatório, formas de
instauração, notitia criminis, delatio criminis, procedimentos investigativos, indiciamento, garantias
do investigado. 2.2. Conclusão, prazos. 3. Prova. 3.1. Exame do corpo de delito e perícias em geral.
3.2. Interrogatório do acusado. 3.3. Confissão. 3.4. Qualificação e oitiva do ofendido. 3.5.
Testemunhas. 3.6. Reconhecimento de pessoas e coisas. 3.7. Acareação. 3.8. Documentos de prova.
3.9. Indícios. 3.10. Busca e apreensão. 4. Interceptação telefônica: conceito, provas ilícitas e
disposições legais (Lei nº 9.296/1996). 5. Restrição de liberdade. 5.1. Prisão em flagrante. 5.2.
Prisão preventiva. 5.3. Prisão temporária. 6. Disposições constitucionais aplicáveis ao Direito
Processual Penal. 7. Polícia e Ministério Público. 7.1. Poderes investigatórios do Ministério Público.
7.2. Acordo de leniência. 7.3. Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013). 8. Revisão criminal e
execução da pena. 8.1 conceitos, prazos e objetivos. 8.2. Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções
Penais).9. Entendimento dos tribunais superiores em matéria processual penal.

 APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENA NO ESPAÇO – Art. 1º CPP

Disposições preliminares
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 APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENA NO TEMPO – Art. 2º CPP

Disposições preliminares

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

Oficioso

Indisponível

Temporário

ATENÇÃO: 
Súmula 

Vinculante 14 
STF

Características

Inquérito policial
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Formas de Início

Ação Penal PúblicaAção Penal Pública

Ação Penal Privada

Inquérito policial

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

 Outros Prazos:

 Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis

 Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90 dias
(podendo ser duplicado);

 Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;

 Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.

Inquérito Policial - Encerramento
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PenaPena

Sem pena / 
cautelar

Considerações iniciais

Prisão

PreventivaPreventiva

TemporáriaTemporária

FlagranteFlagrante

Provas
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Provas

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

 Modalidades:

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

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

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

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

Prisão em flagrante

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

Prisão em flagrante
 Modalidades (...):

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

 Preparado/provocado por obra do agente provocador: próprio/real/perfeito:
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1º
Captura

2º
Condução até a 

autoridade

3º
Lavratura do 

auto (art. 304, 
CPP)

4º
Recolhimento 

ao cárcere

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

Procedimento do flagrante

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

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

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

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

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

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

Desdobramentos:
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Preventiva

Cabimento: fase investigativa e processual 
(311, CPP)

Decretação (311, CPP)

Prazo: sem prazo estabelecido*

Requisitos: art. 312, CPP

Hipóteses: art. 313, CPP

Substituição: art. 317 a 318-B, CPP

Prisão preventiva

 Infrações que comportam preventiva (313, CPP):

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

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

- ausência de identificação civil

- reincidência em crime doloso

- descumprimento de medida protetiva na violência doméstica

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

Prisão Preventiva
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Temporária

Cabimento: fase investigativa

Decretação : requerimento do MP ou 
representação do delegado. 

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

Requisitos: art. 1º da Lei

Infrações: art. 1º, III, da Lei

Prisão temporária – Lei 7.960/89

Revisão criminal
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OBRIGADA!
Prof. Priscila Silveira

@profpriscilasilveira

PORTUGUÊS

Profa. Janaina Arruda

LÍNGUA PORTUGUESA

Profa. Janaina Arruda
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE



02 /0 9 /2 0 2 1

10 7

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
01. O texto, em relação à sua tipologia textual, classifica-se eminentemente como

A. narrativo.

B. descritivo.

C. injuntivo.

D. argumentativo.

E. explicativo.

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
02. Assinale a alternativa em que o QUE seja classificado de forma distinta da das
demais.

A. que vai (linha 5)

B. que mostram (linha 14)

C. que o sentido político (linha 15)

D. em que se retempera (linhas 24 e 25)

E. do que entendem (linha 33)

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
03. Assinale a alternativa em que a estrutura NÃO tenha valor de voz passiva.

A. se alimentar (linha 1)

B. desconsidera-se (linha 4)

C. está associada (linha 7)

D. sendo construído (linha 15)

E. se retempera (linhas 24 e 25)

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
04. Assinale a alternativa em que o termo exerça, no texto, papel adjetivo.

A. antropólogo (linha 6)

B. cultura (linha 10)

C. essa (linha 11)

D. adjetivo(linha 13)

E. saberes(linha 21)

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
05. Em constrói (linha 1), há a necessidade de acentuação gráfica. Com relação a essas
regras, assinale a alternativa que apresente uma palavra com acentuação INCORRETA,
por excesso ou falta do acento gráfico.

A. papéis

B. anzóis

C. ideia

D. colmeia

E. heróico
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
06. A respeito das inferências possíveis com a leitura do texto, analise as afirmativas a 
seguir:

I. Ao se compartilhar uma cultura, a tendência do ser humano é se guiar por suas 
preferências e pelo que é “autorizado”, como ocorre com a comida. 

II. As preferências alimentares possibilitam realizar uma leitura de como o homem vê 
o seu mundo e sua história. 

III.  A estratégia de colocar a cultura e a comida no centro das políticas públicas 
representa um viés de libertação da história de segregação dos povos via 
alimentação.

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
Assinale

A. se apenas as afirmativas I e Il estiverem corretas.

B. se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

C. se apenas as afirmativas Il e III estiverem corretas.

D. se todas as afirmativas estiverem corretas.

E. se nenhuma afirmativa estiver correta.
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
07. Assinale a alternativa em que o termo exerça função sintática igual à de Jesus
Contreras (linha 6).

A. assim como a comida (linha 3)

B. assessora da ONG Fase integrante do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (FBSSAN) (linhas 11 e 12)

C. elemento político de diálogo com os territórios (linha 17)

D. as técnicas de fabricação e de manejo dos artefatos (linha 24)

E. e comestível(linha 30)
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
08. A cultura, assim como a comida, por estar presente em diferentes dimensões da
vida e das práticas sociais, corre o risco de, muitas vezes, ser deslocada e realocada na
produção de conhecimento e na ação política. (linhas 2 a 4)

Assinale a alternativa que apresente corretamente o valor semântico da oração
sublinhada no trecho acima.

A. consequência

B. modo

C. concessão

D. causa

E. tempo

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
09. É também no contexto histórico de lutas por direitos sociais que o sentido político da
cultura vem sendo construído. (linha 15)

Assinale a alternativa em que o termo exerça, no texto, função sintática igual ao do
sublinhado no trecho acima.

A. de conhecimento (linha 4)

B. da técnica (linha 5)

C. de uma cultura (linha 8)

D. do pensador francês Edgar Morin (linha 20)

E. da comida (linha 35)

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
10. Considera que a alimentação se expressa em representações, envolve escolhas,
símbolos e classificações que mostram as visões sobre a história e as tradições
alimentares. (linhas 13 e 14).

Assinale a alternativa em que, alterando-se o verbo do segmento sublinhado no período
acima, NÃO se tenha mantido adequação à norma culta. Não leve em conta as
alterações de sentido.

A. aspiram às visões sobre a história e as tradições alimentares

B. visam às visões sobre a história e as tradições alimentares
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
C. assistem às visões sobre a história e as tradições alimentares

D. almejam às visões sobre a história e as tradições alimentares

E. remetem às visões sobre a história e as tradições alimentares

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
11. Assinale a alternativa em que o pronome átono, apresentado no texto em próclise,
também poderia vir enclítico.

A. se alimentar (linha 1)

B. se expressa (linha 13)

C. a definiu (linha 18)

D. se retempera (linhas 24 e 25)

E. se regenera (linha 25)
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
12. Considera que a alimentação se expressa em representações, envolve escolhas,
símbolos e classificações que mostram as visões sobre a história e as tradições
alimentares. (linhas 13 e 14).

A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir:

I. Em "as visões sobre a história e as tradições alimentares”, se se entender
“tradições alimentares” como termo vinculado a “visão”, há ambiguidade.

II. Em “envolve escolhas, símbolos e classificações”, ocorre falta de paralelismo
sintático.

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
III. Em “que mostram as visões sobre a história e as tradições alimentares”, por questões 
de paralelismo, a presença de uma segunda ocorrência da conjunção “sobre” antes de 
“as tradições alimentares” garante que este seja termo vinculado à palavra “visões”.

Assinale

A. se apenas as afirmativas I e Il estiverem corretas.

B. se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

C. se apenas as afirmativas Il e III estiverem corretas.

D. se todas as afirmativas estiverem corretas.

E. se nenhuma afirmativa estiver correta.



02 /0 9 /2 0 2 1

11 8

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
13. A respeito da pontuação empregada no texto, analise as afirmativas a seguir:
I. Com isso, desconsidera-se a centralidade da cultura no desenvolvimento da

humanidade, que vai desde o surgimento da técnica e da linguagem à sua inclusão
nas políticas públicas. (linhas 4 e 5) Neste período, o segmento sublinhado não
poderia ter sua virgula suprimida, sob pena de forte alteração de sentido.

II. Em diálogo com essa perspectiva, a antropóloga Maria Emília Pacheco, assessora da
ONG Fase e integrante do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional (FBSSAN), enfatiza o papel substantivo e político da cultura nos
sistemas alimentares, e não como um adjetivo. (linhas 11 a 13)

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
Neste período, a virgula no segmento sublinhado se justifica porque é hipótese da
conjunção coordenativa E com valor não aditivo.

III. De acordo com esse autor, a cultura abrange os conhecimentos acumulados por
gerações sobre o ambiente, o clima, as plantas, os animais, as técnicas do corpo, as
técnicas de fabricação e de manejo dos artefatos, as crenças, a visão de mundo etc., em
que se retempera e se regenera a comunidade.(linhas 22 a 25) Neste período, se
houvesse uma vírgula antes do “etc.”, o trecho sofreria grande alteração de sentido.



02 /0 9 /2 0 2 1

11 9

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
Assinale

A. se apenas as afirmativas I e Il estiverem corretas.

B. se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

C. se apenas as afirmativas Il e III estiverem corretas.

D. se todas as afirmativas estiverem corretas.

E. se nenhuma afirmativa estiver correta.

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
14. É uma via concreta - e comestível - para compreender o mundo e nos auxiliar na
criação de estratégias para intervir em realidades. (linhas 30 e 31)

Assinale a alternativa em que NÃO se tenha mantido correção gramatical ao se
transformar o segmento sublinhado no período acima. Não leve em conta alterações de
sentido.

A. que interviriam em realidades

B. que intervieram em realidades

C. que intervirão em realidades

D. que tinham intervindo em realidades

E. que intervissem em realidades
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
15. A comida é uma prática cultural que contribui para enxergar a complexidade da vida
e a condição humana no seu conjunto — ecossistema e biosfera. (linhas 27 e 28).

Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, a correta relação entre os dois
termos sublinhados no período acima.

A. todo e parte

B. gênero e espécie

C. espécie e gênero

D. abstrato e concreto

E. parte e todo

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
16. A respeito da leitura interpretativa do quadrinho acima, sem efetuar extrapolações,
analise as afirmativas a seguir:

I. A esposa está aproveitando para confessar que havia um cara pelado no armário.

II. A resposta da esposa denota, por ironia, a inconsistência da declaração do marido.

III. A resposta da esposa deixa a entender que ela não havia acreditado na fala do
marido.

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
Assinale

A. se apenas as afirmativas I e Il estiverem corretas.

B. se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

C. se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

D. se todas as afirmativas estiverem corretas.

E. se nenhuma afirmativa estiver correta.
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
17. E se você achar um cara pelado no armário, ele só estava vendo a novela aqui em
casa (...)

Assinale a alternativa em que a mudança de posição da palavra “só” no segmento
sublinhado no trecho acima NÃO provoque alteração de sentido.

A. ele estava vendo a novela aqui em casa só

B. ele estava vendo a novela só aqui em casa

C. ele estava vendo só a novela aqui em casa

D. ele estava só vendo a novela aqui em casa

E. só ele estava vendo a novela aqui em casa

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
18. Acerca da estrutura gramatical das falas dos quadrinhos, analise as afirmativas a
seguir:

I. Em português, “não bebi cerveja nenhuma” significa, na verdade, que ele bebeu
cerveja, por conta da dupla negação.

II. O segmento “cerveja nenhuma” poderia ser substituído por “cerveja alguma”, sem
alteração de sentido.

III. Depois da palavra “casa” poderia vir um ponto no lugar da vírgula, sem provocar
alteração de sentido ou incorreção gramatical.
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01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
Assinale

A. se apenas as afirmativas I e Il estiverem corretas.

B. se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

C. se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

D. se todas as afirmativas estiverem corretas.

E. se nenhuma afirmativa estiver correta.

01. “Numa democracia, (1) é livre a expressão, estão garantidos o direito de reunião e de
greve, (2) entre outros, obedecidas leis e regras, (3) lastreadas na Constituição. Em um
regime de liberdades, (4) há sempre o risco de excessos, (5) a serem devidamente
contidos e seus responsáveis, punidos, conforme estabelecido na legislação”.

Nesse segmento inicial do texto, a vírgula que tem caráter optativo é a indicada pelo
número
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
E. (5).

Português 
Profa. Janaina  Arruda

COMEÇANDO DO ZERO - PMCE
19. Pela leitura dos quadrinhos, assinale a afirmativa INCORRETA.
A. A fala do marido apresenta uma oposição entre o fato de estar no bar e não beber
cerveja.
B. A fala da esposa apresenta um elemento condicional, hipotético.
C. A forma “eu te juro” marca registro informal, coloquial, adequado à circunstância
doméstica de comunicação e ao grau de intimidade entre os dois.
D. As falas se referem a ambientes diferentes: bar e casa; a ação no momento das falas
ocorre naquele espaço.
E. Há um paralelismo entre as falas dos dois, com a fala da esposa refutando a fala do
marido com relativo sarcasmo.
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PORTUGUÊS

Profa. Janaina Arruda

OBRIGADA
Profa. Janaina Arruda

Noções de Administração Pública
Prof. Stefan Fantini
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Modelos Teóricos de Administração Pública

@prof.stefan.fantini

Patrimonialismo

Confusão entre patrimônio público e patrimônio 
privado

Estado funciona como extensão do poder do 
Governante

Nepotismo (cargos são dados a familiares) Clientelismo (cargos são utilizados como “troca de 
favores")

Corrupção Cargos: Sinecuras e prebendas

Não há procupação com controle Dominação tradicional

Modelos Teóricos de Administração Pública

@prof.stefan.fantini

Burocracia

Prinípais Características

Meritocracia e 
Profissionalização

Controle de processos (a 
priori)

Formalidade nas 
comunicações

Padronização e 
Previsibilidade

Impessoalidade Hierarquia e Legalidade das 
normas

Verticalização 
Organizacional

Uniformidade, constância e 
rapidez de decisões

Disfunções

Autorreferenciamento Excesso de rigidez

Despersonalização Apego extremo às normas

Dificuldade em aceitar 
mudanças

Resultados ficam em 
segundo plano

Surge na segunda metade do século XIX, na época 
do Estado liberal, como forma de combater as 

práticas patrimonialistas
Foi um grande avanço em relação ao patrimonialismo

Baseada na dominação racional-legal Contudo, não conseguiu atender às crescentes 
demandas da população
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Modelos Teóricos de Administração Pública

@prof.stefan.fantini

Gerencialismo

Prinípais Características

Foco nos resultados Controle dos resultados (a 
posteriori)

Orientação para o cidadão-
cliente Descentralização

Flexibilização Horizontalização 
Organizacional

Competição Administrada Incentivo à inovação e à 
criatividade

Transparência Accountability

Não nasceu "pronto". Diversas reformas 
foram implementadas visando à 

implementação do modelo gerencial. Esse 
conjunto de reformas ficou conhecido como 

Nova Administração Pública (ou New 
Public Management – NPM).

Emergiu na segunda metade do século XX, em meio 
à crise do Estado de Bem Estar Social, e à crise 

fiscal dos Estados 

Não rompeu totalmente com o modelo burocrático, e 
nem tem essa intenção

Se revelou mais capaz de promover o aumento da 
qualidade e da eficiência dos serviços sociais 

oferecidos pelo setor público
Apropria-se de muitos dos princípios burocráticos 

PRINCÍPIOS
DAS 

REFORMAS 
GERENCIAIS

Foco no 
cidadão

Descentralização

Accountability

Desburocratização

Profissionalismo

Transparência

Ética

Competitividade

Eficiência x Eficácia x Efetividade

@prof.stefan.fantini

EFICIÊNCIA Utilização de 
recursos

Fazer de 
forma correta

Relaciona-se 
aos Meios Foco Interno

EFICÁCIA Alcance dos 
resultados

Fazer a coisa 
certa

Relaciona-se 
aos Fins Foco Externo

EFETIVIDADE Impacto
causado

Gerar 
benefícios, 

transformação 

Relaciona-se 
aos 

Benefícios
gerados

Foco Externo
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Governabilidade

@prof.stefan.fantini

Legetimidade 
democrática do 

Estado

Legitimidade 
política do Governo GOVERNABILIDADE

Três dimensões da 
Governabilidade

Capacidade do governo para identificar problemas críticos e formular políticas adequadas 
ao seu enfrentamento

Capacidade governamental de mobilizar os meios e recursos necessários à execução dessas 
políticas, bem como à sua implementação

Capacidade liderança do Estado, sem a qual as decisões tornam-se inócuas

Governança

@prof.stefan.fantini

Capacidades 
Técnica, Financeira e 

Gerencial

Capacidade de 
implantar políticas 

públicas
GOVERNANÇA

Três aspectos da Governança

a forma de regime político

o processo pelo qual a autoridade é exercida na gestão dos recursos econômicos e sociais de um 
país, em prol do desenvolvimento

a capacidade dos governos de conceber, formular e implementar políticas e exercer suas 
funções
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Governabilidade x Governança

@prof.stefan.fantini

GOVERNABILIDADE

-Legitimidade

-Capacidade Política

-Exercício do Poder Político

-Condições sistemicas mais "gerais"

GOVERNANÇA

-Capacidade Governativa

-Maneira como os recursos são administrados

-Forma como o governo exerce o poder

-Capacidade do governo de formular e implementar 
políticas públicas

-Braço instrumental da governabilidade 

Princípios da Boa Governança Pública

@prof.stefan.fantini

Princípios da Boa 
Governança                             

Banco Mundial 

Princípios da Boa 
Governança                             

Canotilho 

Princípios da Boa 
Governança                             

Matias-Pereira 
Transparência Transparência Relações Éticas 

Equidade Coerência Conformidade 
Accountability Negociação e Participação Transparência 

Responsabilidade Eficácia 
Prestação de Contas 

Responsável (Accountabiliy) 
Legitimidade Democracia Participativa - 

Eficiência - - 
Probidade - - 
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Governança Corporativa

@prof.stefan.fantini

Princípios da Governança 
Corporativa

(IBGC)                                                       

Transparência

Equidade

Prestação de Contas (Accountability)

Responsabilidade Corporativa

Accountability

@prof.stefan.fantini

Dever de prestar 
contas

Responsabilidade 
pelos atos de 

gestão
ACCOUNTABILITY
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Tipos Accountability

  
@prof.stefan.fantini

Accountability Horizontal
Fiscalização mútua 
entre Poderes ou 

entre Órgãos

Ação entre iguais e 
autonomos

Tribunais de Contas, 
Controladorias 

Gerais, etc.

Accountability Vertical
Cidadãos controlam 

as ações dos 
governantes

Ação entre 
desiguais

Voto, plebiscito, 
referendo, ação 

popular

Accountability Societal
Exercido por 

Entidades Sociais, 
ONG´s, mídia, etc.

Liberdade de 
expressão

Controle "não 
eleitoral"

1. (IDECAN – IF-RR – Administração - 2020)

@prof.stefan.fantini

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) publicou um código com as
melhores práticas de gestão empresarial com base na comparação de 15 códigos
internacionais. As linhas mestras desse código são quatro princípios que norteiam a
governança corporativa. Assinale a alternativa que não apresente um destes quatro
princípios básicos.
a) princípio da equidade
b) princípio do sigilo contábil
c) princípio da transparência
d) princípio da prestação de contas
e) princípio da responsabilidade coletiva
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2. (IDECAN – UNIVASF – Assistente - 2019)

@prof.stefan.fantini

Não são considerados princípios da nova gestão pública:
a) foco da ação do Estado no cidadão.
b) reorientação dos mecanismos de controle por resultados.
c) flexibilidade administrativa
d) indistinção acerca daquilo que pertence ao Estado ou ao próprio soberano.
e) valorização do servidor

3. (IDECAN – UNIVASF – Assistente - 2019)

@prof.stefan.fantini

“Uma boa governança pública, à semelhança da corporativa, está apoiada em
princípios, ao qual as entidades do setor público devem aderir para efetivamente
aplicar os elementos de governança corporativa visando alcançar as melhores
práticas.” Os princípios a que o texto se refere são, EXCETO:
a) Oratória.
b) Transparência.
c) Relações éticas.
d) Prestação responsável de contas.
e) Conformidade em todas as suas dimensões.
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4. (IDECAN – INMETRO – Analista - 2015)

@prof.stefan.fantini

“Relaciona-se melhor utilização dos recursos para atender ao interesse público. Pode
ser definido(a) como a coerência dos meios em relação com os fins visados, e se
traduz no emprego de meios para obtenção de um máximo de resultados positivos
para o serviço público e satisfatório no atendimento das necessidades da comunidade
e seus membros. Trata-se do(a) ____________ na Administração Pública.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
a) eficácia
b) controle
c) avaliação
d) eficiência
e) Efetividade

5. (IDECAN – INMETRO – Analista - 2015)

@prof.stefan.fantini

“Enfatiza aspectos formais, controlando processos de decisão, estabelecendo uma
hierarquia funcional rígida, baseada em princípios de profissionalização e formalismo.
Os procedimentos formais são feitos por funcionários especializados, com
competências fixas e comprovadas por processos de seleção, sendo sujeitos ao
controle hierárquico, o que afasta o nepotismo e processos de apadrinhamento.” O
conceito apresentado corresponde ao modelo de gestão pública
a) imperial.
b) gerencial.
c) burocrático.
d) republicano.
e) patrimonialista.
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6. (IDECAN – INMETRO – Analista - 2015)

@prof.stefan.fantini

São características da Administração Pública burocrática, EXCETO:
a) Não existe confiança.
b) É centralizadora e autoritária.
c) Acredita em uma racionalidade absoluta.
d) Prega o formalismo, a rigidez e o rigor técnico
e) Prega a descentralização, com delegação de poderes, atribuições e
responsabilidades para os escalões inferiores.

7. (IDECAN – Câmara de Sooretama - 2014)

@prof.stefan.fantini

“Circunstância que denota estabilidade social, financeira, política e permite ao poder
executivo exercitar suas funções, governando de maneira estável. Tal situação se
traduz na legitimidade do estado e do seu governo frente à sociedade civil, que
permite àquele empreender transformações necessárias.” Trata-se de
a) autoridade.
b) legitimação.
c) elegibilidade.
d) governabilidade.
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Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth

@FauthAdriane

Adriane Fauth

DIREITO CONSTITUCIONAL
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CONCEITO DAS CONSTITUIÇÕES

• FERDINAND LASSALE
• A soma de fatores reais de poder dentro de uma sociedadeSOCIOLÓGICO

• CARL SCHIMITT
• Decisão política fundamental
• Constituição (material)
• Leis Constitucionais (formal)

POLÍTICO

• HANS KELSEN
• Lógico-jurídico: norma hipotética fundamental
• Jurídico-positivo: norma positiva suprema.

JURÍDIKO

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

ORIGEM 

• OUTORGADA 
• PROMULGADA 
• CESARISTA
• PACTUADA

FORMA 

• ESCRITA
• COSTUMEIRA 

EXTENSÃO 

• SINTÉTICA
• ANALÍTICA

CONTEÚDO 

• MATERIAL
• FORMAL

ELABABORAÇÃO 

• DOGMÁTICA 
• HISTÓRICA

ALTERABILIDADE 

• RÍGIDAS 
• FLEXÍVEIS 
• SEMIRRÍGIDAS ou 

SEMIFLEXÍVEL 

FINALIDADE 

• GARANTIA
• BALANÇO
• DIRIGENTE

CORRESPONDÊNCIA 

• NORMATIVA 
• NOMINATIVA
• SEMÂNTICA 

LOCAL

• HETERÔNOMAS
• AUTÔNOMAS
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CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

CF/88

PEDRA FAND 

ORIGEM PROMULGADA 

FORMA ESCRITA 

ELABORAÇÃO DOGMÁTICA 

ALTERABILIDADE RÍGIDA

EXTENSÃO ANALÍTICA

CONTEÚDO FORMAL

LOCAL DE DECRETAÇÃO AUTÔNOMAS

ONTOLOGIA NOMINATIVA (PRETENTE SER 
NORMATIVA)

FINALIDADE DIRIGENTE

PREÂMBULO DA CF
Princípios, valores, ideologias que inspiraram 
o Poder Constituinte Originário

Norteiam a interpretação do texto 
constitucional.

Não tem força normativa - sem relevância 
jurídica ou força cogente.

Não é norma de reprodução obrigatória pelos 
estados.

Não limita o Poder Constituinte Derivado 
Reformador.

Não serve de parâmetro de 
Constitucionalidade para as leis.
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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Fundamentos
(CF, art 1º)

SO CI DI VA PLU

Objetivos Fundamentais
(CF, art. 3º)

CON GA ERR PRO

Relações
Internacionais (CF, art.4º)

CONDE PRESO NÃO REINA 
COOPERA IGUAL

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

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

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

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

Parágrafo único. A República
Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma
comunidade latino-americana de
nações.

NACIONALIDADE: CARGOS PRIVATIVOS

CARGOS PRIVATIVOS DE 

BRASILEIROS NATOS

M

Ministros 
STF

P3

Presidente 
da República 

e Vice

Presidente 
da Câmara

Presidente 
do Senado

C 

Carreiras 
Diplomáticas

O

Oficiais das 
Forças 

Armadas

M

ministro de 
estado da 

Defesa
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ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO –
CAPACETE DE PM

C= civil
A= agrário
P= penal
A= aeronáutico
C= comercial
E= eleitoral
T= trabalho
E= espacial
DE = Desapropriação
P= processual
M= marítimo

COMPETÊNCIA CONCORRENTE –
PUTO FE

P - Penitenciário

U – Urbanístico

T – Tributário

O - Orçamentário

F - Financeiro

E – Econômico

PODER EXECUTIVO



02 /0 9 /2 0 2 1

13 9

PODER EXECUTIVO

VEDADA MEDIDA PROVISÓRIA
nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito 
eleitoral;

direito penal, processual penal e processual civil;

organização do PJ e MP

planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 
suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º

a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo 
financeiro;

reservada a lei complementar;

já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente 
de sanção ou veto do Presidente da República
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GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO

GARANTIAS 
FUNCIONAIS

INDEPENDÊNCIA

VITALICIEDADE

1º GRAU: 2 ANOS

TRIBUNAIS: 
POSSE

INAMOVIBILIDADE
SALVO 

INTERESSE 
PÚBLICO

IRREDUTIBILIDADE

IMPARCIALIDADE

EXERCER OUTRO CARGO 
OU FUNÇÃO – MESMO EM 

DISPONIBILIDADE

SALVO 
MAGISTÉRIO

DEDICAR-SE 
ATIVIDADE POLÍTICO 

PARTIDÁRIA

EXERCER ADVOCACIA –
JUIZO OU TRIBUNAL 

ANTES DE 3 
ANOS

RECEBER A 
QUALQUER TÍTULO OU 

PRETEXTO

CUSTAS OU 
PARTICIPAÇÃO 
EM PROCESSO

AUXILIOS OU 
CONTRIBUIÇÕES SALVO LEI

ORDEM SOCIAL: SEGURIDADE SOCIAL
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MEIO AMBIENTE

INDIOS
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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

PREVENTIVO

PODER 
LEGISLATIVO CCJ

PODER 
EXECUTIVO VETO JURÍDICO

PODER 
JUDICIÁRIO

MS IMPETRADO 
POR 

PARLAMENTAR 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

REPRESSIVO

PODER 
JUDICIÁRIO

DIFUSO OU 
CONCRETO

EFEITOS INTER 
PARTES

CONCENTRADO/ABSTRAT
O 

EFEITO 
ERGAOMNES

PODER 
EXECUTIVO

SE NEGA A CUMPRIR LEI 
INCONSTITUCIONAL – PROPÕE 

ADI

PODER 
LEGISLATIVO

ART. 49, V “veto legislativo” CN 
susta os decretos e leis 
delegadas exorbitantes

ART. 62 § 5º CN avalia os 
pressupostos constitucionais da MP

ART. 52, X Senado pode suspender a execução, 
de lei declarada inconstitucional por decisão 

definitiva do Supremo Tribunal Federal;
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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

PODER 
JUDICIÁRIO

DIFUSO/CONCRETO Cláusula de reserva de plenário –
ART. 97 – MAIORIA ABSOLUTA

CONCENTRADO/ABSTRATO 

ADI genérica

ADI por omissão

ADC

ADPF

ADI Interventiva

LEGITIMADOS ADI

Le
gi

tim
id

ad
e 

AD
I

3 pessoas:

PRESIDENTE

Governador

PGR

3 mesas:

Mesa das Assembleias legislativas ou da 
Câmara do Distrito Federal

Mesa da Câmara

Mesa do Senado

3 instituições:

Conselho Federal da 
OAB

Partido com representação no 
Congresso Nacional Precisam de advogado

Confederação Sindical ou 
Entidade de  Classe Nacional Precisam de advogado
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OBRIGADA
Prof. ADRIANE FAUTH
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INFORMÁTICA
Prof. Rani Passos
@ranifpassos

LIBRE OFFICE WRITER
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LIBREOFFICE WRITER
BARRA DE FERRAMENTAS PADRÃO

- É possível personaliza-la (botão direito do mouse)

- A seta para baixo indica mais opções do recurso

LIBREOFFICE WRITER
• Salvar (CTRL + S)

- Opções: Salvar Como e exportar

• Clonar Formatação

- Copiar apenas a formatação do texto. Não o texto.

• Verificação Ortografia (F7)

- Abre janela para verificar o documento.

* Obs.: Desativar e ativar a verificação automática (SHIFT+F7)

• Caracteres não imprimíveis (CTRL + F10)



03 /0 9 /2 0 2 1

3

LIBREOFFICE WRITER
MENU EXIBIR

- Modos de Exibição

- Normal (Padrão)

- Web (antigo Layout da Web)

LIBREOFFICE WRITER
MENU INSERIR

- Algumas opções estão na barra de ferramentas.

- Opções de quebra:

- Quebra de Linha (SHIFT+ENTER)

- Quebra de Coluna (CTRL+SHIFT+ENTER)

- Quebra de Página (CTRL+ENTER)

- FontWork (estilo o WordArt)

- Cabeçalho e Rodapé
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LIBREOFFICE WRITER
MENU FORMATAR

- Caractere (não é opções de fonte)

- Parágrafo

- Marcadores e Numeração

- Página

- Marca D’água

- Colunas

LIBREOFFICE WRITER
MENU TABELA

- Inserir tabela

- Mesclar Células

- Proteger Células
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LIBREOFFICE WRITER
AÇÕES SOBRE A ÁREA DE EDIÇÃO

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO

- UM CLIQUE: Posiciona o cursor
- DOIS CLIQUES: Seleciona a palavra
- TRÊS CLIQUES: Seleciona o período
- QUATRO CLIQUES: Seleciona o parágrafo

- SUBLINHADO AZUL: Erro de gramática
- SUBLINHADO VERMELHO: Palavra errada

TECLAS DE ATALHO WRITER
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QUESTÕES SOBRE WRITER
Durante a edição de um arquivo de texto composto por muitas páginas e
capítulos, alguns desses capítulos não preenchem totalmente a sua última
página, deixando-a com uma porção em branco, sendo que todo capítulo
novo deve começar no início de uma nova página. Utilizando a ferramenta
de edição de texto do LibreOffice 5, ao terminar de escrever um capítulo que
terminou no meio da página atual, qual das opções do menu “Inserir”
oferece o recurso adequado para ir para a próxima página, onde se iniciará o
novo capítulo?

...

QUESTÕES SOBRE WRITER
...

A) Seção.

B) Quebra manual.

C) Cabeçalho.

D) Rodapé.

E) Nota de rodapé / Nota de fim.
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QUESTÕES SOBRE WRITER
Considerando o Aplicativo Libre Office versão 5, instalação padrão em
português, é possível escrever um texto em Subscrito utilizando o comando
disponível em qual caminho?

A) Menu Inserir, Caractere Especial.

B) Menu Inserir, Texto, Subscrito.

C) Menu Estilos, Subscrito.

D) Menu Formatar, Texto, Subscrito.

E) Menu Formatar, Dispor, Abaixo.

QUESTÕES SOBRE WRITER
Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Writer Versão 6,
instalação padrão em português, assinale a alternativa que apresenta a tecla
de atalho utilizada para formatar um texto selecionado como Sublinhado
Duplo. (Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação).

A) Ctrl + D

B) Ctrl + Shift + U

C) Ctrl + B

D) Ctrl + Alt + B

E) Alt + Shift + seta para baixo
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QUESTÕES SOBRE WRITER
No BrOffice/LibreOffice 3.4 Writer, qual é a função do botão que contém o
símbolo ¶?

A) Inserir fórmulas.

B) Inserir símbolos.

C) Acionar a ajuda.

D) Mostrar caracteres não imprimíveis.

E) Acionar a hifenização automática.

LIBRE OFFICE CALC
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LIBREOFFICE CALC
- Extensão Padrão: ODS (Open Document Spreadsheet)

- Salvar como: XLS, XLSX, HTML, CSV...

CSV - (Colunas Separadas por Vírgulas)

- Permite exportar arquivos para formato PDF.

- Suíte de escritório Multiplataforma.

LIBREOFFICE CALC
TAMANHO DA PLANILHA

• Linhas:
- Identificadas por números
- Quantidade: 1.048.576

• Colunas:
- Identificadas por letras
- Quantidade: 1024 (AMJ)

• Planilhas:
- Permite várias planilhas
- Abre uma, por padrão
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LIBREOFFICE CALC
BARRA DE FERRAMENTAS

- MESCLAR E CENTRALIZAR

- Centraliza tanto na horizontal como na vertical.

- Preserva o conteúdo da célula superior esquerda

LIBREOFFICE CALC
ALÇA DE PREENCHIMENTO

- Facilita o preenchimento da planilha

- Segue padrões

- Funciona arrastando na horizontal ou vertical

- Cima/baixo e direita/esquerda
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LIBREOFFICE CALC
Exemplo:

- Selecionar uma célula com valor numérico:

- Arrastar continuará a sequência numérica

- Para mais ou para menos

- Selecionar um conjunto de células com valores numéricos:

- Arrastar continuará a sequência numérica

- Com a razão do intervalo

* Obs.: O uso do CTRL duplica o valor para as demais células

LIBREOFFICE CALC
Exemplo:

- Selecionar uma célula com texto:

- Arrastar duplicará para as demais células.

* Obs.: Os texto precisam seguir uma sequência lógica:

- Dia da semana (Seg ou Segunda-feira...)

- Mês (Janeiro ou Jan...)

- A tecla CTRL duplicará o valor para as demais células

- Alfabeto não são conhecidos como sequência lógica.



03 /0 9 /2 0 2 1

12

LIBREOFFICE CALC
MÉDIA

- Sintaxe: =MÉDIA(valores)
- Existem outros tipos de média:

=MÉDIA.GEOMÉTRICA()
=MÉDIA.HARMÔNICA()

MEDIANA
- Sintaxe: =MED(valores)
- Retorna o elemento central de um conjunto de dados

- Valores são considerados em ordem crescente
* Obs.: Conjunto par: retorna a média dos dois centrais.

LIBREOFFICE CALC
CONCATENAR

- Sintaxe: =CONCATENAR(valor1; valor2; valor3; ...)
- Irá conectar vários valores em uma mesma célula.
- É possível utilizar o operador & (e comercial)

=10&20
* Obs.: O resultado da função é formatado como texto

POTÊNCIA
- Sintaxe: =POTÊNCIA(base; potência)
- Calcula um valor elevado a outro.
- É possível utilizar o operador ^ (circunflexo)

=2^3



03 /0 9 /2 0 2 1

13

LIBREOFFICE CALC
MÁXIMO

- Sintaxe: =MÁXIMO(intevalo)

- Retorna o valor mais alto de um intervalo.

MÍNIMO

- Sintaxe: =MÍNIMO(intevalo)

- Retorna o valor mais baixo de um intervalo.

LIBREOFFICE CALC
MAIOR

- Sintaxe: =MAIOR(intervalo; posição do maior)

- Retorna o valor da posição indicada, se baseando pelo maior.

MENOR

- Sintaxe: =MENOR(intervalo; posição do menor)

- Retorna o valor da posição indicada, se baseando pelo menor.
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LIBREOFFICE CALC
CONT.NÚM

- Sintaxe: =CONT.NÚM(intervalo)

- Conta as células preenchidas por números em um intervalo

CONT.VALORES

- Sintaxe: =CONT.VALORES(intervalo)

- Conta as células de um intervalo preenchidas por qualquer valor

- Números, texto, espaço simples, fórmulas...

LIBREOFFICE CALC
CONTAR.VAZIO

- Sintaxe: =CONTAR.VAZIO(intervalo)

- Contar as células de um intervalo que não estão preenchidas

- O espaço em branco é considerado como um conteúdo.

CONT.SE

- Sintaxe: =CONT.SE(intervalo; critério)

- Conta as células de um intervalo que atendam a um critério.

* Obs.: Os operadores de comparação entre aspas duplas.
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LIBREOFFICE CALC
SE

- Sintaxe: =SE(condição; verdadeiro; falso)

- Função condicional

- Retorna resultados específicos caso critério Verdadeiro ou Falso

* Obs.: Texto precisa estar dentro de aspas duplas.

- Exceto as palavras: VERDADEIRO e FALSO

- Trocado para 1, caso verdadeiro, e 0, caso falso.

CÓDIGO DE ERROS DO CALC

#N/DISP Não encontra o valor solicitado (Ex.: Procv)

#VALOR! Provavelmente função digitada errada

#REF! Células referenciada apagada ou célula não válida

#DIV/0! Dividir número por zero ou por célula em branco ou letras.

#NÚM! Quando função contém valores numéricos inválidos

#NOME? Geralmente texto sem as aspas dentro de uma fórmula

###### Célula não é larga o suficiente para apresentar o resultado
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QUESTÕES SOBRE CALC
1. Considerando o software de planilha eletrônica CALC (LibreOffice), a
seguinte fórmula é capaz de produzir como resultado

=2+3*2-1^2*2

A) 0.

B) 4.

C) 6.

D) 8.

QUESTÕES SOBRE CALC
2. Considere a planilha abaixo, digitada no LibreOffice Calc 5.1, em
português.

Para somar na célula B8 os valores do intervalo de A3 a A7, somente quando
os valores correspondentes do intervalo de B3 a B7 forem positivos, utiliza-
se a fórmula

A) =SE((B3:B7)"<0";SOMA(A3:A7))

B) =SOMASE(B3:B7;">0";A3:A7)

C) =SE((B3:B7)<0;SOMA(A3:A7))

D) =SOMASE(A3:A7;">0";B3:B7)

E) =SOMASE((A3:A7)>0;B3:B7)
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QUESTÕES SOBRE CALC
O almoxarifado central da Universidade Federal do Paraná possui uma
planilha, no Microsoft Excel 2010, contendo a relação dos itens constantes
em seus estoques com as respectivas datas de validade e quantidades. O
gestor precisa realizar um levantamento do número de itens diferentes que
estão para vencer e as respectivas quantidades, como representado na
tabela abaixo.

Assinale a alternativa com a fórmula para o MS Excel 2010 que identifica o
número de itens a vencer nos próximos 30 dias, como demonstrado na
célula F2 na tabela acima.

QUESTÕES SOBRE CALC
...

A) =SOMASE(B2:B4;"<=30";C2:C4)

B) =CONT.SE(B2:B4;"<=30")

C) =CONT.SE(B2:B4;"<=90")

D) =SOMASE(B2:B4;"<=30";B2:B4)

E) =SOMASE(B2:B4;"<=90";C2:C4)
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NAVEGADORES DE INTERNET

GOOGLE CHROME
• HOME PAGE (Página Inicial)

- Representada pelo ícone
- Define uma ou mais páginas como páginas iniciais
- Abertas automaticamente ao iniciar o navegador.

• FAVORITOS (bookmarks)
- Representado pelo ícone
- Lista de links das páginas mais utilizadas

- É vinculada na nuvem
- Gerenciar Favoritos:

- Alterar o nome do link salvo
- Criar pastas para organizar os favoritos
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GOOGLE CHROME
• FERRAMENTAS DE SEGURANÇA

Bloqueador de Pop-ups:
- Impede a abertura de pop-ups (padrão)
- Barra de endereço é marcada indicando o bloqueio
- Não impede a abertura de novas guias ou janelas

Filtro Antiphishings:
- Ferramenta nativa Alerta de Senha (Password Alert)
- Auxilia no uso de senhas e Contas Google
- Alerta quando a senha do Google é usada

GOOGLE CHROME
• DADOS DE NAVEGAÇÃO

- Informações armazenadas no computador do usuário
- Auxilia o usuário em navegações futuras
- Podem ser apagados pelo usuário

- HISTÓRICO:
- Lista de registros dos sites que foram acessados
- Nome do site data e a hora
- Acessada pelo atalho: CTRL + H
- Apagar o histórico não apaga os arquivos baixados do site, nem

impede visitas futuras
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GOOGLE CHROME
• DADOS DE NAVEGAÇÃO

- Histórico de Downloads:
- Registro dos arquivos que foram baixados da internet
- Acessada pelo atalho: CTRL + J
- Apagar o histórico não apaga os arquivos baixados

- Dados de Formulários:
- O navegador memoriza os dados de cadastro do usuário
- Obs.: Indicado utilizar em computadores particulares

- Pode causar vazamento de informações pessoais

GOOGLE CHROME
• DADOS DE NAVEGAÇÃO

- Cookies:
- Informações que sites armazenam no computador
- As informações facilitam navegações futuras (preferências)
- Exemplo: Carrinhos de compras, idiomas...

- Cache:
- É um espaço reservado no HD do computador do usuário
- Salva as páginas mais acessadas pelo usuário

- Imagens, vídeos, texto...
- Atualizar a cache: CTRL+SHIFT+R
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GOOGLE CHROME
• NAVEGAÇÃO ANÔNIMA

- Navegar sem deixar “rastros” da utilização do navegador
- Evita salvar:

- Histórico, senhas, preferências, cookies, entre outros...
- Atalho: CTRL+SHIFT+N
- Permite realizar downloads e adicionar aos favoritos
- Não reabre guias fechadas através do CTRL+SHIFT+T

ATALHOS GOOGLE CHROME
AÇÃO ATALHO

ABRIR NOVA ABA CTRL+T
ABRIR NOVA JANELA CTRL+N
REABRIR ÚLTIMA ABA FECHADA CTRL+SHIFT+T
ABRIR NAVEGAÇÃO ANÔNIMA CTRL+SHIFT+N
PESQUISAR CONTEÚDO NA PÁGINA CTRL+F   |   CTRL+G
SELECIONAR BARRA DE ENDEREÇOS OU URL CTRL+L   |   F6   |   ALT+D
ATUALIZAR PÁGINA F5   |   CTRL + R
ATUALIZAR PÁGINA E CACHE CTRL+SHIFT+R   |   CTRL+F5
FECHA A GUIA CTRL+W   |   CTRL+F4
FECHAR O APLICATIVO ALT+F4
ABRIR HISTÓRICO CTRL+H
ABRIR DOWNLOADS CTRL+J
ADICIONAR AOS FAVORITOS CTRL+D
SELECIONAR TODO CONTEÚDO DA PÁGINA CTRL+A
SALVAR PAGINA EM FORMATO HTML CTRL+S
ALTERNAR AS GUIAS (ENTRE 1 E 9) CTRL+1...2...3...4...5...
VOLTAR E AVANÇAR PÁGINAS ALT+← |  ALT+→
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CORREIO ELETRÔNICO

CORREIO ELETRÔNICO
CORREIO ELETRÔNICO

- Termo utilizado para representar a ação de enviar e receber e-mails

- Existem dois tipos de sistema de e-mail:

- Cliente de e-mail

- Webmail
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WEBMAIL
- Utilizado um serviço de e-mail da Internet

- Utiliza um navegador de internet para acessar o recurso

- Os e-mails são armazenados nos servidores da internet

- Possível baixar um copia para a máquina local

- Não depende de programas específicos para utilização do e-mail

- Precisa de conexão com a internet e um navegador

- Permite acesso de múltiplos pontos

- Várias máquinas simultaneamente a mesma conta

WEBMAIL
- Alguns provedores limitam o espaço de armazenamento

- Serviço limitado as funções permitidas pela provedora

- Exemplo: Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo...
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CLIENTE DE E-MAIL
- Programa especifico para serviços de e-mail

- Envia, recebe, armazena, personaliza diretamente no computador do
usuário

- Precisa ser configurado na máquina instalada

- Cadastrar as contas de e-mail

- Permite cadastrar várias contas

- É possível manipular os e-mails baixados mesmo estando off-line

- Precisa baixar a mensagem para a máquina (POP3)

- Exemplos: Outlook, Mozilla Thunderbird, Eudora...

CORREIO ELETRÔNICO
PROTOCOLOS DE CLIENTES DE E-MAIL

- Cada protocolo desempenha um papel importante.

• SMTP:
- Enviar a mensagem para o provedor cadastrado
- Utiliza a porta 587 (padrão 25)

• POP:
- Retira da caixa da provedora (baixar)
- Pode ser configurado para não fazer isso
- Os e-mails ocupam espaço no HD da máquina local
- Utiliza a porta 110
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CORREIO ELETRÔNICO
PROTOCOLOS DE CLIENTES DE E-MAIL

• IMAP:
- Sincroniza com a provedora
- Precisa estar online para acessar as mensagens
- Porta utilizada 143

• HTTPS:
- Opera em serviços Webmail
- Realiza o acesso a provedora na internet

• MIME
- Auxiliar do SMTP
- Converter dados NÃO-ASCII para serem enviados

CORREIO ELETRÔNICO
ESTRUTURA DE ENDEREÇO DE E-MAIL

- Padrão para sistemas de correio eletrônico
- Estrutura:

nome@provedora.com.br

• nome:
- Nome do responsável pelo endereço
- Caracteres não são permitidos: espaços, dois pontos, arroba...
- Caracteres permitidos: ponto final, hífen/traço, underline...
- O Gmail está aceitando acentos nos nomes
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CORREIO ELETRÔNICO
ESTRUTURA DE ENDEREÇO DE E-MAIL

• @:
- Separado entre nome do usuário e nome da provedora

• provedora:
- Empresa prestadora do serviço de e-mail
- Uma empresa pode ter seu nome de domínio (registrar)

• .com.br:
- Define o tipo do e-mail: comercial, governamental, educacional,

engenheiros...
- Define se o servidor da provedora está hospedado no Brasil.

CORREIO ELETRÔNICO
ESTRUTURA DA MENSAGEM
- Um e-mail é dividido em partes

- Cabeçalho (header):
- Endereço do remetente (endereço único)

- Destinatários: PARA, CC e CCO
- Título (assunto)
- Corpo (body):

- Texto da mensagem
- Assinatura do remetente
- E possível conter imagens

- Anexo
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CORREIO ELETRÔNICO
DESTINATÁRIOS:

• PARA: Principal endereçado
- Consegue ver endereços dos campos: DE, PARA e CC
- Recebe quando “Respondido a todos”

• CC: Não é o principal endereçado
- Consegue ver endereços dos campos: DE, PARA e CC
- Recebe quando “Respondido a todos”

• CCO: Não é o principal endereçado
- Consegue ver endereços dos campos: DE, PARA e CC
- Não recebe quando “Respondido a todos”

CORREIO ELETRÔNICO
PASTAS

• Entrada (ou Recebido)
- Armazena os e-mails recebidos (lidos e não lidos)

• Enviados
- Armazena todos os e-mails enviados

• Saída
- Armazena os e-mails escritos, mas não enviados
- Aguardando a saída
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CORREIO ELETRÔNICO
PASTAS

• Rascunhos
- Armazenas os e-mails ainda em edição (não finalizados)

• Lixo
- Armazena os e-mails apagados

• Spam
- Armazena os e-mails indesejados
- Geralmente mensagens com propagandas
* Obs.: Thunderbird e Outlook possuem AntiSpam

WINDOWS E LINUX
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WINDOWS 10 - NOVIDADES
- INTEGRAÇÃO COM NUVEM, REDES SOCIAIS E CELULARES
- RECURSO CORTANA
- WINDOWS HELLO
- SISTEMA VISÃO DE TAREFAS
- NAVEGADOR DE INTERNET MICROSOFT EDGE
- SITEMA SEQUENTIAL MODE
- WINDOWS DEFENDER
- NOVO PAINEL DE CONTROLE MODERNO (CONFIGURAÇÕES)
- FERRAMENTA DE BACKUP DO WINDOWS 7
- LIXEIRA PODE RECONHECER ARQUIVOS DE PENDRIVES

1. No MS Windows 10 foi introduzido um componente para tratar de
reconhecimento facial, de íris e de digitais na autenticação e acesso à
máquina. O nome desse componente é:

a) Windows Hello.

b) Windows Defender.

c) BitLooker.

d) Skydrive.

e) Thunderbird.

MICROSOFT WINDOWS 10
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2. Um técnico utilizando um computador com o sistema operacional
Windows 10, em sua configuração padrão para a língua portuguesa,
seleciona o botão Visão de Tarefas, presente na Barra de Tarefas. Esse botão
a) amplia o texto e imagens da tela, facilitando a sua visualização.
b) apresenta, na forma de gráfico, o uso dos principais recursos do
computador pelas tarefas (CPU, memória, rede etc.).
c) apresenta uma tabela com todas as tarefas que o sistema operacional
pode executar.
d) exibe a relação de tarefas que o sistema operacional está executando no
momento.
e) permite visualizar as janelas que estão abertas nesse momento.

MICROSOFT WINDOWS 10

3. No Explorador de arquivos do Windows 10, em português, Ana clicou
com o botão direito do mouse sobre a identificação de unidade de pen drive
conectada no computador e selecionou as opções Novo > Pasta, para criar
uma nova pasta onde pretende guardar seus documentos. O nome desta
pasta poderá ser:

a) 08-12-2018

b) 08/12/2018

c) Dia8_12:20

d) <08_12_2018>

e) 08\12\2018

MICROSOFT WINDOWS 10
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LINUX 
LICENÇA LINUX

- Pertence ao PROJETO GNU
- Desenvolvido a partir do sistema Unix
- Unix é S.O. operado em modo de texto e código fonte aberto

(Software Livre)
- O projeto GNU atualmente é gerenciado pela FSF (Fundação do

Software Livre)

LICENÇA LINUX
- É uma licença de livre distribuição (Copyleft)
- Registrado sobre a licença GPL (General Public License)
- Permite personalizar o Linux de forma livre
- Deverá ser mantido o núcleo intacto e o terminal de comandos

LINUX 
KERNEL LINUX

- É o Núcleo de toda operação Linux (A principal parte do Linux)

- Considerado o Centro do Sistema Operacional

- O Linux é necessariamente o Kernel

- Gerenciar todo o funcionamento do computador

- Controla os recursos de Hardware e Software

- É do tipo monolítico

- Executa as tarefas em um único bloco
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LINUX 
DISTRIBUIÇÃO LINUX

- São as “versões” criadas a partir do núcleo Linux

- O usuário poderá escolher vários programas para o Linux

- Subsistemas do SO

- Ex.: Interfaces Gráficas, gerenciadores de arquivos e de boot, sistemas
de arquivos...

- Existem várias distribuições conhecidas:

LINUX UBUNTU
- É a distribuição mais popular no mundo
- Indicada para usuários domésticos e pequenas empresas
- Construído a partir do núcleo Linux, baseado no Debian
- É desenvolvido pela Canonical Ltd
- Possui uma versão para servidores: Ubuntu Server
- Possui uma versão para computação em nuvem: Ubuntu Cloud
- Existia uma versão para tablets e celulares: Ubuntu Touch
- Programas nativos: LibreOffice, Firefox, Mozilla Thunderbird...
- Sistema CASE SENSITIVE
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LINUX 
DIRETÓRIO FUNÇÃO

/ Diretório Raiz do Linux que equivalente ao C: do Windows
/etc Contém os arquivos de configurações do sistema (registros)

/root Armazena pastas e arquivos pessoais do superusuário
/home Armazena pastas e arquivos pessoais dos usuários comuns

/bin Armazena os executáveis (binário) dos comandos básicos
/sbin Armazena os executáveis (binário) dos superusuários
/boot Contém arquivos utilizados durante o boot e do Kernel
/dev Contém arquivos dos dispositivos modem, mouse, teclado...
/tmp Arquivos temporários utilizados pelo SO
/lib Bibliotecas compartilhadas necessárias pelos programas do sistema

/var Arquivos de dados variáveis (logs)

LINUX
COMANDOS
Usuário Comum: Representado pelo cifrão ($)

- É a conta padrão de usuários simples
- Permite ações simples

Usuário Root (Administrador): Representado pelo cerquilha (#)
- Responsável por controlar todo o SO
- Não possui restrição de uso de códigos
- Invocado por meio do comando sudo
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TERMINAL DE COMANDOS LINUX

LINUX 
COMANDO EXECUÇÃO

ls Lista todos os arquivos do diretório
jobs Lista os processos parados ou em segundo plano
top Lista os processos que mais estão usando a CPU (processador)
rm Remove um arquivo ou diretório

rmdir Apaga apenas o diretório
mkdir Cria um novo diretório

mv Move ou renomeia arquivos ou diretórios
cp Copia arquivos e diretórios
cd Acessa uma determinada pasta (diretório)

chmod Muda a proteção de um arquivo ou diretório (privilégios de acesso)
cat Abre um arquivo

clock Define a hora do processador
passwd Mudar a password (senha) do usuário logado

sudo Executa um comando usando os privilégios de superusuário
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QUESTÕES LINUX
Assinale a alternativa que apresenta o comando para criar uma pasta com
nome meus trabalhos no sistema operacional UBUNTU versão 14.
A) md meus trabalhos
B) md \meus trabalhos
C) mkdir –p /meus/trabalhos
D) mkdir meus trabalhos
E) mkdir “meus trabalhos”

QUESTÕES LINUX
Sobre estrutura de diretório do Linux, assinale a alternativa correta.
A) /etc - Contém os arquivos que virtualizam todos os dispositivos de
entrada/saída.
B) /dev - Contém os arquivos de configuração específicos da máquina.
C) /Bin - Contém as bibliotecas compartilhadas necessárias aos programas e
aos módulos de kernel.
D) /mnt - Contém os arquivos para a área de swap.
E) /var - Contém logs, filas de impressão e outros arquivos alterados
dinamicamente pelo sistema.
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QUESTÕES LINUX
Efetuar operações complexas em linha de comando é um dos pontos fortes
do Sistema Operacional Linux. Assim, em Linux, qual é o comando que apaga
toda a árvore de diretórios, bem como todos os arquivos de um diretório
especificado?
A) remove –rf diretorio
B) deltree –rf diretorio
C) delete –rf diretorio.
D) rm –rf diretorio
E) mv –rf diretório

QUESTÕES LINUX
Na Plataforma Linux, o pacote utilizado para a interoperabilidade entre Linux
Server e clientes baseados em Windows é o:
A) WINE.
B) VMWARE.
C) SAMBA.
D) KDE.
E) XWNDOWS.



03 /0 9 /2 0 2 1

37

CRIPTOMOEDAS

CRIPTOMOEDAS
• CARACTERÍSTICAS

- É um meio de troca de valor digital
- Sistemas criptografados para compras e vendas
- As operações são realizadas com trocas de códigos

- Chaves criptográficas
- Sistemas seguro contra falsificações precisas
- Operações são registradas pelo blockchain

- Quantia de moedas transacionadas
- Quem enviou e quem recebeu
- Quando a transação aconteceu
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CRIPTOMOEDAS
• CARACTERÍSTICAS

- Não é gerenciada por uma única instituição ou governo

- Sistema descentralizado de bancos e organizações financeiras

- Várias pessoas controlam e acessam o blockchain

- Para ter moedas é preciso uma conta Wallet

- É como se fosse uma carteira de moedas (similar a ações)

- As transações não são tributadas

- Fugir de impostos e declarações

- Muito utilizado por criminosos em suas ações

CRIPTOMOEDAS
• CARACTERÍSTICAS

- O valor da moeda é estabelecido por um conjunto de códigos
- Se perder a senha (códigos) perdeu o dinheiro

- O brasil não aceita oficialmente como moeda comercial
- Acompanha o mercado financeiro (Ações)
- Valor de mercado muito instável
- Sistema suscetível a ataques de hackers
- Não há como cancelar ou pedir reembolso de uma transação

errada
- O banco central do Brasil pretende lançar uma modela digital
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CRIPTOMOEDAS
• CARACTERÍSTICAS

- Uma das primeiras moedas criadas foi o Bitcoin
- Valor de mercado ~R$160.000,00

- Tipos de moedas
- Bitcoin;
- Ethereum;
- Ripple;
- Litecoin;
- Bitcoin Cash;
- EOS;
- …

OBRIGADO
Prof. Rani Passos

@ranifpassos



03 /0 9 /2 0 2 1

40


	EBK-RV-PCCE.pdf
	EBK-RV-PCCE.pdf

