


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso do TJ RO 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 TJ RO, uma super 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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Língua Portuguesa

Profª. Adriana Figueiredo
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Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 
literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização 
interna.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de 
tempos e modos dos verbos em português.
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos 
de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos.
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e 
verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de 
coesão textual.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ortografia.
Acentuação gráfica.
Emprego do sinal indicativo de crase.
Pontuação.
Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística:
norma culta.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Elementos de construção do 
texto e seu sentido: 
interpretação e organização 
interna
Profª. Adriana Figueiredo 

RECORRÊNCIA
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Texto 3

“Um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores das grandes cidades brasileiras é a 
deficiente infraestrutura de transportes. As pessoas demoram muito tempo para se 
deslocarem, sem condições mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar longas 
distâncias em pé, em ônibus lotados.

Este problema tem origem em meados do século XX, quando o Brasil passou por um processo 
de industrialização que aconteceu de forma rápida e descontrolada. Houve migração muito 
grande de pessoas para as cidades, o que levou à supervalorização do preço dos terrenos e 
imóveis.

A solução, para as pessoas de renda mais baixa, foi estabelecer moradia em zonas mais 
afastadas, além de favelas e ocupações irregulares. As ofertas de empregos e serviços, no 
entanto, ficou concentrada nos bairros mais nobres, o que exige deslocamento de grandes 
distâncias pelos trabalhadores.” 

01. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo

“Este problema tem origem em meados do século XX, quando o Brasil passou por
um processo de industrialização que aconteceu de forma rápida e descontrolada.
Houve migração muito grande de pessoas para as cidades, o que levou à
supervalorização do preço dos terrenos e imóveis.”

Na verdade, o problema detectado pelo autor do texto 3 foi:

A) o processo de industrialização;
B) a grande migração de pessoas para as cidades;
C) a supervalorização dos preços dos terrenos;
D) o aumento descontrolado dos preços dos imóveis;
E) o descontrole no processo de industrialização.

01. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo



5

“Este problema tem origem em meados do século XX, quando o Brasil passou por
um processo de industrialização que aconteceu de forma rápida e descontrolada.
Houve migração muito grande de pessoas para as cidades, o que levou à
supervalorização do preço dos terrenos e imóveis.”

Na verdade, o problema detectado pelo autor do texto 3 foi:

A) o processo de industrialização;
B) a grande migração de pessoas para as cidades;
C) a supervalorização dos preços dos terrenos;
D) o aumento descontrolado dos preços dos imóveis;
E) o descontrole no processo de industrialização.

01. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Texto 3 – Machado de Assis e o fumo

1. “Quando fumo, parece que aspiro a eternidade. Enlevo-me todo e mudo de ser. Divina
invenção!”.

2. “Fumar é um mau vício, mas é o meu único vício.”

3. “Fumar é a sentença fúnebre que nos acompanha em toda parte.”

4. “O fumo impede as lágrimas, e ao mesmo tempo leva ao cérebro uma espécie de nevoeiro
salutar.”

5. “Depois da invenção do fumo não há solidão possível.”
(Gentil de Andrade, Pensamentos e reflexões de Machado de Assis, RJ, 1990)

02. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração
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Observemos a frase 2 (texto 3); nesse caso, o autor da frase:

A) mostra o fumo como um vício prejudicial, mas reconhece sua fraqueza em não
resistir a ele;

B) apresenta um argumento que desculpa o seu vício, que é o de fumar pouca
quantidade de cigarros;

C) destaca inicialmente uma qualidade do fumo para, em seguida, negá-la;

02. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração

D) estrutura a frase de modo que a segunda oração justifique a oração anterior;

E) confessa ter o vício do fumo e declara seu desejo de abandoná-lo para ficar livre 
de todos os vícios.

02. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração
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Observemos a frase 2 (texto 3); nesse caso, o autor da frase:

A) mostra o fumo como um vício prejudicial, mas reconhece sua fraqueza em não 
resistir a ele;

B) apresenta um argumento que desculpa o seu vício, que é o de fumar pouca 
quantidade de cigarros;

C) destaca inicialmente uma qualidade do fumo para, em seguida, negá-la;

02. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

INFERÊNCIA
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No livro Contos Fluminenses, Machado de Assis faz a seguinte observação sobre a 
briga de galos: “A briga de galos é o Jockey Club dos pobres”.

Dessa afirmação, pode-se inferir que:

A) a briga de galos servia de diversão e de local de apostas;

B) o Jockey Club era local frequentado por todas as classes;

C) a briga de galos era proibida, assim como hoje;

D) locais de jogos a dinheiro não eram bem-vistos;

E) a metáfora da frase se apoia nas ações semelhantes entre galos e cavalos.

03. FGV - 2021 - TCE-AM - Auditor Técnico de Controle Externo -
Área de Auditoria Governamental

No livro Contos Fluminenses, Machado de Assis faz a seguinte observação sobre a 
briga de galos: “A briga de galos é o Jockey Club dos pobres”.

Dessa afirmação, pode-se inferir que:

A) a briga de galos servia de diversão e de local de apostas;

B) o Jockey Club era local frequentado por todas as classes;

C) a briga de galos era proibida, assim como hoje;

D) locais de jogos a dinheiro não eram bem-vistos;

E) a metáfora da frase se apoia nas ações semelhantes entre galos e cavalos.

03. FGV - 2021 - TCE-AM - Auditor Técnico de Controle Externo -
Área de Auditoria Governamental
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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ARGUMENTAÇÃO

Texto 3

1º PARÁGRAFO

Um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores das grandes cidades brasileiras é a 
deficiente infraestrutura de transportes. As pessoas demoram muito tempo para se 
deslocarem, sem condições mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar longas 
distâncias em pé, em ônibus lotados.

04. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo
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O primeiro parágrafo do texto 3 é composto por dois períodos; sobre a estruturação 
desses períodos, é correto afirmar que:

A) o segundo período é a ampliação detalhada do primeiro;

B) o primeiro período tem suas consequências explicitadas no segundo;

C) o segundo período indica as razões da opinião expressa no primeiro;

D) o primeiro período destaca o maior dos problemas das grandes cidades 
brasileiras;

E) o segundo período indica tão-somente os problemas do transporte em ônibus.

04. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo

O primeiro parágrafo do texto 3 é composto por dois períodos; sobre a estruturação
desses períodos, é correto afirmar que:

A) o segundo período é a ampliação detalhada do primeiro;

B) o primeiro período tem suas consequências explicitadas no segundo;

C) o segundo período indica as razões da opinião expressa no primeiro;

D) o primeiro período destaca o maior dos problemas das grandes cidades
brasileiras;

E) o segundo período indica tão-somente os problemas do transporte em ônibus.

04. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Texto 1

A Estrada de Ferro Mauá é a primeira ferrovia do Brasil e uma das principais estradas de ferro antigas.
Implementada em 1852 e com início das operações, 2 anos depois, em 1854, a ferrovia teve papel
essencial para o avanço econômico para o país, que viveria uma transição para se tornar uma república.

A estrada tinha a função de ligar o Porto de Mauá, em Magé (RJ), até o município de Fragoso. Na época,
foi construída com uma capacidade de 14,5 km de extensão.

Essa ferrovia, que faz parte do quadro de estradas de ferro antigas, e é uma das mais importantes,
justamente por dar início às operações desse setor, foi construída por Irineu Evangelista de Sousa, o
Barão de Mauá.

O setor ferroviário já se apresentava como uma importante solução em outros países, principalmente
na Europa e nos Estados Unidos. Justamente por isso é que o empresário Irineu decidiu implementar
esse novo negócio, trazendo uma nova perspectiva para a produção nacional, visto que a partir disso se
tornou possível levar os insumos produzidos com mais facilidade.

[...]

05. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo

No parágrafo 4 do texto 1 há uma referência à Europa e aos Estados Unidos; essa
referência tem a finalidade de:

A) informar sobre nossa dependência política;

B) implementar mudanças em nossa estrutura econômica;

C) mostrar os responsáveis pela construção da Estrada;

D) revelar a origem do financiamento da construção;

E) indicar um modelo a ser seguido.

05. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo
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No parágrafo 4 do texto 1 há uma referência à Europa e aos Estados Unidos; essa
referência tem a finalidade de:

A) informar sobre nossa dependência política;

B) implementar mudanças em nossa estrutura econômica;

C) mostrar os responsáveis pela construção da Estrada;

D) revelar a origem do financiamento da construção;

E) indicar um modelo a ser seguido.

05. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

RELAÇÕES LÓGICAS
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“...o uso de variedades de fumo geneticamente selecionadas para reduzir o pH da
fumaça, o emprego de papel mais poroso e filtros com mais perfurações, / tornaram
menos aversivas, mais profundas e prolongadas as inalações...”. A relação lógica
entre os dois segmentos marcados nesse trecho do texto 4 é a de:

A) fato / explicação;

B) ocorrência / conclusão;

C) afirmação / finalidade;

D) causa / consequência;

E) declaração / justificativa.

06. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração

“...o uso de variedades de fumo geneticamente selecionadas para reduzir o pH da
fumaça, o emprego de papel mais poroso e filtros com mais perfurações, / tornaram
menos aversivas, mais profundas e prolongadas as inalações...”. A relação lógica
entre os dois segmentos marcados nesse trecho do texto 4 é a de:

A) fato / explicação;

B) ocorrência / conclusão;

C) afirmação / finalidade;

D) causa / consequência;

E) declaração / justificativa.

06. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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As frases a seguir se apoiam estruturalmente em uma comparação. Assinale a 
opção que apresenta a frase em que isso não acontece.

A) “Dinheiro é igual a táxi: quando você mais precisa, ele não aparece.”

B) “A economia moderna imita o paraquedas: só funciona quando está aberta.”

C) “Antigamente a questão era de ‘ser ou não ser’. Hoje é de ‘ter ou não ter.’”

D) “Dinheiro é o cartão de crédito do pobre.”

E) “Quando uma porta se fecha, a fortuna geralmente abre outra.”

07. FGV - 2021 - SEFAZ-ES - Auditor Fiscal da Receita Estadual

As frases a seguir se apoiam estruturalmente em uma comparação. Assinale a
opção que apresenta a frase em que isso não acontece.

A) “Dinheiro é igual a táxi: quando você mais precisa, ele não aparece.”

B) “A economia moderna imita o paraquedas: só funciona quando está aberta.”

C) “Antigamente a questão era de ‘ser ou não ser’. Hoje é de ‘ter ou não ter.’”

D) “Dinheiro é o cartão de crédito do pobre.”

E) “Quando uma porta se fecha, a fortuna geralmente abre outra.”

07. FGV - 2021 - SEFAZ-ES - Auditor Fiscal da Receita Estadual
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Semântica:campos
semânticos

Prof. Adriana Figueiredo 

Texto 3 – Machado de Assis e o fumo

1. “Quando fumo, parece que aspiro a eternidade. Enlevo-me todo e mudo de ser.
Divina invenção!”.
2. “Fumar é um mau vício, mas é o meu único vício.”
3. “Fumar é a sentença fúnebre que nos acompanha em toda parte.”
4. “O fumo impede as lágrimas, e ao mesmo tempo leva ao cérebro uma espécie de
nevoeiro salutar.”
5. “Depois da invenção do fumo não há solidão possível.”

(Gentil de Andrade, Pensamentos e reflexões de Machado de Assis, RJ, 1990)

08. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração
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Observemos, agora, a frase 1 (texto 3); o tom da frase está envolto em
religiosidade. Os três vocábulos da frase que pertencem a esse campo semântico
são:

A) eternidade / enlevo-me / divina;

B) aspiro / enlevo-me / mudo;

C) ser / eternidade / divina;

D) mudo / eternidade / aspiro;

E) divina / aspiro / eternidade.

08. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração

Observemos, agora, a frase 1 (texto 3); o tom da frase está envolto em 
religiosidade. Os três vocábulos da frase que pertencem a esse campo semântico 
são:

A) eternidade / enlevo-me / divina;

B) aspiro / enlevo-me / mudo;

C) ser / eternidade / divina;

D) mudo / eternidade / aspiro;

E) divina / aspiro / eternidade.

08. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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“Deus existe. Não podemos nem queremos provar-nos isso; tentar tal coisa nos
pareceria blasfêmia, assim como negar sua existência seria loucura. Deus existe
porque existimos. Deus vive na nossa consciência, na consciência da humanidade,
no universo que nos circunda.”

09. FGV - 2021 - TCE-AM - Auditor Técnico de Controle Externo -
Tecnologia da Informação

Alguns textos apresentam um conjunto de vocábulos pertencentes a um
determinado campo do conhecimento.
No texto acima, do político italiano G. Mazzini, os vocábulos pertencentes ao campo
da religião são:

A) Deus / existência / consciência;

B) Deus / blasfêmia / loucura / universo;

C) Deus / existência / universo;

D) Deus / existência / consciência / humanidade / universo;

E) Deus / blasfêmia.

09. FGV - 2021 - TCE-AM - Auditor Técnico de Controle Externo - 
Tecnologia da Informação 
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Alguns textos apresentam um conjunto de vocábulos pertencentes a um
determinado campo do conhecimento.
No texto acima, do político italiano G. Mazzini, os vocábulos pertencentes ao campo
da religião são:

A) Deus / existência / consciência;

B) Deus / blasfêmia / loucura / universo;

C) Deus / existência / universo;

D) Deus / existência / consciência / humanidade / universo;

E) Deus / blasfêmia.

09. FGV - 2021 - TCE-AM - Auditor Técnico de Controle Externo - 
Tecnologia da Informação 

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Morfologia: reconhecimento, 
emprego e sentido das 
classes gramaticais
Prof. Adriana Figueiredo
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PRONOME X 
ADVERBIO

Em todas as frases abaixo, retiradas do texto 4, há a presença do vocábulo mais. A
frase em que esse vocábulo mostra valor diferente dos demais é:

A) “...doenças pulmonares mais obstrutivas...”;

B) “...o emprego de papel mais poroso...”;

C) “...filtros com mais perfurações...”;

D) “...mais profundas e prolongadas as inalações...”;

E) “...falta de instrução das populações mais pobres...”.

10. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração
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Em todas as frases abaixo, retiradas do texto 4, há a presença do vocábulo mais. A
frase em que esse vocábulo mostra valor diferente dos demais é:

A) “...doenças pulmonares mais obstrutivas...”;

B) “...o emprego de papel mais poroso...”;

C) “...filtros com mais perfurações...”;

D) “...mais profundas e prolongadas as inalações...”;

E) “...falta de instrução das populações mais pobres...”.

10. FGV - 2021 - TCE-PI - Assistente de Administração

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

PRONOMES 
DEMONSTRATIVOS
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1º e 2º PARÁGRAFOS

Texto 3

Um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores das grandes cidades
brasileiras é a deficiente infraestrutura de transportes. As pessoas demoram muito tempo
para se deslocarem, sem condições mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar
longas distâncias em pé, em ônibus lotados.

Este problema tem origem em meados do século XX, quando o Brasil passou por um
processo de industrialização que aconteceu de forma rápida e descontrolada. Houve
migração muito grande de pessoas para as cidades, o que levou à supervalorização do preço
dos terrenos e imóveis.

11. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo

O segundo parágrafo do texto 3 se inicia com o pronome este, em referência a um
termo anterior, podendo ser substituído por esse.

A única frase abaixo em que os demonstrativos empregados mostram a utilização
adequada é:

A) Ônibus e trens são transportes urbanos; esses mais demorados que aqueles;

B) Automóveis, trens e ônibus são transportes das grandes cidades; estes menos
caros que esses;

11. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo
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C) Automóveis, trens e ônibus são transportes urbanos; estes menos rápidos; esses
mais velozes e aqueles mais caros;

D) Automóveis e ônibus são transportes urbanos; estes mais populares e aqueles
para minorias;

E) Automóveis, trens e ônibus são transportes urbanos; estes, esses e aqueles
igualmente desconfortáveis.

11. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo

C) Automóveis, trens e ônibus são transportes urbanos; estes menos rápidos; esses 
mais velozes e aqueles mais caros;

D) Automóveis e ônibus são transportes urbanos; estes mais populares e aqueles 
para minorias;

E) Automóveis, trens e ônibus são transportes urbanos; estes, esses e aqueles 
igualmente desconfortáveis.

11. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Sintaxe: frase, oração e 
período; termos da oração

Prof. Adriana Figueiredo

ADJUNTO ADNOMINAL 
X 

COMPLEMENTO NOMINAL
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“Essa prática facilitou muito o transporte do café, que era o principal produto do 
mercado interno e externo nacional. Antes, esse transporte era feito por tração 
animal, demorando muito tempo e enfrentando dificuldades maiores do que nas 
estradas de ferro antigas. A operação da Estrada de Ferro Mauá durou até o fim do 
período imperial, em meados de 1888, já tendo perdido a sua importância.” Todos 
os segmentos do texto 1 sublinhados acima são introduzidos pela preposição DE; o 
exemplo em que essa preposição é uma exigência de um termo anterior é:

A) do café;
B) do mercado interno;
C) de ferro antigas;
D) da Estrada de Ferro Mauá;
E) do período imperial.

12. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo

“Essa prática facilitou muito o transporte do café, que era o principal produto do 
mercado interno e externo nacional. Antes, esse transporte era feito por tração 
animal, demorando muito tempo e enfrentando dificuldades maiores do que nas 
estradas de ferro antigas. A operação da Estrada de Ferro Mauá durou até o fim do 
período imperial, em meados de 1888, já tendo perdido a sua importância.” Todos 
os segmentos do texto 1 sublinhados acima são introduzidos pela preposição DE; o 
exemplo em que essa preposição é uma exigência de um termo anterior é:

A) do café;
B) do mercado interno;
C) de ferro antigas;
D) da Estrada de Ferro Mauá;
E) do período imperial.

12. FGV - 2021 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Prof. Nome do Professor

OBRIGADA!
Prof. Adriana Figueiredo 

Regimento Interno TJRO
Revisão em Dispositivos

Prof. Emerson Bruno
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Art. 2º Ao Tribunal de Justiça, com sede na capital e jurisdição em todo o
Estado, cabe o tratamento de egrégio Tribunal, os seus membros têm o título de
Desembargador, o tratamento de Excelência e usarão, nas sessões judiciárias,
vestes talares.

Regimento Interno

Art. 3º São órgãos do Tribunal de Justiça:
I – o Tribunal Pleno Judicial e o Tribunal Pleno Administrativo;
II – o Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional;
III – o Presidente;
IV – o Vice-Presidente;
V – o Corregedor-Geral da Justiça;
VI – as Câmaras Reunidas Cíveis;
VII – as Câmara Reunidas Especiais;
VIII – as Câmaras Reunidas Criminais;
IX – Câmaras Cíveis;
X – Câmaras Especiais;
XI – Câmaras Criminais;
XII – Desembargadores;
XIII – Comissões Permanentes e Temporárias.

Regimento Interno
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Art. 4º O Tribunal funcionará:

I - em sessões:

a) do Tribunal Pleno Judicial e do Tribunal Pleno Administrativo;

b) do Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional;

c) das Câmaras Reunidas e isoladas.

II - em reuniões das comissões permanentes ou temporárias.

Regimento Interno

Art. 5º O Presidente do Tribunal presidirá as sessões do Tribunal Pleno Judicial,
do Tribunal Pleno Administrativo e do Conselho da Magistratura e de Gestão de
Desenvolvimento Institucional.

§ 1º A presidência das Câmaras Cíveis, Especiais e Criminais será exercida,
alternadamente, entre seus membros, obedecida a ordem de antiguidade,
apurada no órgão julgador.

§ 2º A presidência das Câmaras Reunidas será exercida pelo Presidente de
Câmara Isolada mais antigo na carreira.

Regimento Interno
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§ 3º O mandato dos presidentes das câmaras isoladas e Câmaras Reunidas terá 
duração de 2 (dois) anos. 

§ 4º O presidente da sessão terá assento especial no centro da mesa; o 
desembargador mais antigo ocupará, na bancada, a primeira cadeira da direita; 
seu imediato, a da esquerda, e assim sucessivamente. 

Regimento Interno

Subseção I Do Tribunal Pleno Judicial e do Tribunal Pleno Administrativo 

Art. 6º O Tribunal Pleno Judicial e o Tribunal Pleno Administrativo são compostos 
por todos os desembargadores.

Subseção II Do Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento 
Institucional 

Art. 7º O Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional 
Estadual compõe-se: 
I - do Presidente do Tribunal de Justiça; 
II - do Vice-Presidente; 
III - do Corregedor-Geral da Justiça;
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Art. 7º O Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional
Estadual compõe-se:

I - do Presidente do Tribunal de Justiça;

II - do Vice-Presidente;

III - do Corregedor-Geral da Justiça;

IV – dos 2 (dois) desembargadores mais antigo que já foram Presidentes do
Tribunal, conforme manifestação de interesse.

V – dos 2 (dois) desembargadores mais antigos que ainda não foram
Presidentes do Tribunal, conforme manifestação de interesse.

Regimento Interno

Subseção IV Órgãos Julgadores

Art. 12. Os feitos serão julgados, segundo a competência de cada órgão, por um
relator e mais:

I - 2 (dois) vogais, nos seguintes processos das câmaras: agravo de instrumento,
correições parciais, apelações cíveis, apelações criminais nos crimes apenados
com detenção, recursos criminais em sentido estrito, carta testemunhável e
habeas corpus;

II - 1 (um) revisor, quando previsto na legislação processual, e 1 (um) vogal
nas apelações;
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Art. 12. Os feitos serão julgados, segundo a competência de cada órgão, por um
relator e mais:

III - os julgadores da decisão recorrida, sempre que possível, nos embargos de
declaração;

IV - 1 (um) revisor, nos casos em que couber, e os demais julgadores do Tribunal
Pleno Judicial e Administrativo, das Câmaras Reunidas e do Conselho da
Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional;

V - 1 (um) revisor e os demais julgadores das câmaras, nas ações originárias de
sua competência, desaforamentos, embargos infringentes e de nulidade, revisões
criminais;
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Art. 12. Os feitos serão julgados, segundo a competência de cada órgão, por um
relator e mais:

VI - os restantes dos julgadores das Câmaras Reunidas, do Conselho da
Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional e do Tribunal Pleno
Judicial, segundo a sua competência, nos habeas corpus, mandados de
segurança, mandados de injunção, habeas data, agravos regimentais, arguições
de inconstitucionalidade, pedidos de intervenção federal, ações diretas
interventivas, pedidos de arquivamento de inquéritos, recebimento ou rejeição de
denúncia, conflitos de competência, procedimentos regidos pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente.
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CAPÍTULO II CARGOS DE DIREÇÃO
Seção I Disposições Gerais

Art. 13. São cargos de direção do Tribunal o de Presidente, o de Vice-Presidente
e o de Corregedor-Geral da Justiça.

Art. 14. O Tribunal, em sua composição integral, reunir-se-á, por convocação, na
última segunda-feira do mês de outubro dos anos ímpares ou, se não houver
expediente, no dia útil imediato, para eleição dos Cargos de Direção, Diretor e
Vice-Diretor da Escola da Magistratura e para os cargos de Juízes e Substitutos
do Tribunal Regional Eleitoral.

Regimento Interno

§ 1º A reunião é pública, mas o escrutínio, reservado. § 2º Concorrem à eleição 
todos os desembargadores, ressalvados os impedimentos e as recusas.

§ 3º Os desembargadores que não desejarem concorrer a qualquer dos 
mandatos deverão manifestar a recusa até o início da sessão preparatória a que 
se refere o art. 16 deste Regimento.

§ 4º Para os cargos de direção da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia 
é vedada a recondução, salvo a inexistência de interessados.

Art. 15. O desembargador que tiver exercido quaisquer cargos de direção por 4 
(quatro) anos ou de Presidente por mais de 1 (um) ano não figurará entre os 
elegíveis até que se esgotem todos os nomes. 
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Art. 16. Na sessão preparatória que se realizará na quarta-feira anterior à data da 
eleição, ou no primeiro dia útil subsequente, com início às 9 horas, o Tribunal 
Pleno Administrativo aprovará a composição das cédulas de votação, após 
estabelecidos os casos de impedimento e de recusa, os quais constarão em ata.

Art. 17, § 3º A eleição do Presidente preceder-se-á à do Vice-Presidente, e esta à 
do Corregedor-Geral da Justiça, sendo realizada, na sequência, a eleição dos 
membros efetivos e suplentes do Tribunal Regional Eleitoral, de Diretor e Vice-
Diretor da Escola da Magistratura.

§ 4º Considerar-se-á eleito para o cargo o desembargador que obtiver maioria 
absoluta dos votos, considerado o número total de membros do Tribunal.

Regimento Interno

Art. 18. Facultar-se-á o voto ao desembargador que se encontrar ausente em
razão de licença ou férias e, ainda, por motivo de serviço.

CAPÍTULO IV COMISSÕES COMPOSIÇÃO, FUNCIONAMENTO E
COMPETÊNCIA

Art. 34. Além dos órgãos jurisdicionais e administrativos, o Tribunal contará com
as seguintes comissões permanentes:
I - Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno;
II - Comissão de Jurisprudência e Documentação;
III - Comissão de Honraria e Mérito;
IV - Comissão Estadual Judiciária de Adoção;
V - Comissão de Concurso para a Magistratura;
VI - Comissão de Vitaliciamento.
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CAPÍTULO V SESSÕES E AUDIÊNCIAS

Art. 49. O Tribunal Pleno reunir-se-á, ordinariamente, na primeira e na terceira
segundas-feiras como órgão judicante; e, na segunda e na quarta segundas-
feiras, como órgão administrativo superior.

Art. 50. O Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento
Institucional reunir-se-á, ordinariamente, na última sexta-feira de cada mês.

Art. 51. A 1ª Câmara Cível e 2ª a Câmara Especial reunir-se-ão, ordinariamente,
mediante convocação de seu presidente, todas as terças-feiras, no primeiro e
segundo plenários, respectivamente.

Regimento Interno

Art. 54. As Câmaras Cíveis Reunidas reunir-se-ão, ordinariamente, na primeira
sexta-feira de cada mês; as Câmaras Especiais Reunidas, na segunda sextafeira,
e as Câmaras Criminais Reunidas, na terceira sexta-feira de cada mês.

Art. 55. Os órgãos colegiados reunir-se-ão extraordinariamente, conforme
convocação de seus presidentes.

Art. 56. Nas sessões de julgamento, o órgão do Ministério Público terá assento ao
lado direito do presidente; e, o secretário da sessão, à esquerda.
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CAPÍTULO VIII QUORUM

Art. 73. O Tribunal Pleno Judicial e o Tribunal Pleno Administrativo reunir-se-ão
com a maioria absoluta de seus membros.

§ 1º Somente pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros o Tribunal poderá:

I - recusar juiz de maior tempo de serviço nas promoções e remoções que tiverem
por critério a antiguidade;

II - propor ao Poder Legislativo a alteração do número de membros do Tribunal.
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§ 2º Somente por meio do voto da maioria absoluta de seus membros o Tribunal
poderá:

I - declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público;

II - deliberar sobre pedido de intervenção federal no Estado ou deste em seus
municípios;

III - aprovar alterações e emendas a este Regimento Interno;

IV - deliberar sobre vitaliciamento de juiz substituto;

V - decidir sobre a instauração de processo disciplinar, o afastamento preventivo
do magistrado, bem como para lhe aplicar as penas previstas na Lei Orgânica da
Magistratura;
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§ 2º Somente por meio do voto da maioria absoluta de seus membros o Tribunal
poderá:

VI - suspender o exercício no cargo de juiz não vitalício, em face da ausência dos
requisitos próprios para o exercício da função jurisdicional, verificados antes do
término do biênio para o vitaliciamento;

VII - elaborar as listas tríplices dos juízes de direito e aquela destinada a
preencher vaga do quinto constitucional;

VIII - elaborar lista tríplice dos advogados e indicar os juízes de direito que devam
compor o Tribunal Regional Eleitoral;
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§ 3º A sessão para eleição dos cargos de direção a que se refere o inc. IX do § 2º
deste artigo somente se instalará com o quorum de 2/3 (dois terços) dos
membros efetivos do Tribunal.

Seção II Compromisso, Posse e Exercício

Art. 83. A posse dar-se-á perante o Presidente do Tribunal em sessão do Tribunal
Pleno Administrativo, solene ou não, a realizar-se no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados da data da publicação do ato de nomeação ou promoção.

Art. 84. O prazo da posse poderá ser prorrogado até 30 (trinta) dias, a pedido do
interessado.
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Seção I Tribunal Pleno Judicial

Art. 109. Ao Tribunal Pleno Judicial compete privativamente:

I - processar e julgar:

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for autoridade que goze de foro
especial perante o próprio Tribunal Pleno Judicial, em razão de prerrogativa de
função, ou se trate de ação penal de sua competência originária;

Regimento Interno

Seção I Tribunal Pleno Judicial 

Art. 109. Ao Tribunal Pleno Judicial compete privativamente: 

I - processar e julgar:
d) o mandado de segurança contra ato: 
1 - do Governador e do Vice-Governador; 
2 - do Presidente e da mesa diretora da Assembleia Legislativa; 
3 - do Presidente do Tribunal de Justiça, seus membros em atuação no Tribunal 
Pleno Judicial e Tribunal Pleno Administrativo e seus órgãos diretivos e 
colegiados; 
4 - do Presidente do Tribunal de Contas, seus membros, órgãos diretivos e 
colegiados;
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I - processar e julgar:

d) o mandado de segurança contra ato: 

5 - do Procurador-Geral de Justiça, órgãos diretivos e colegiados do Ministério 
Público e de seus membros em atuação perante o Tribunal Pleno Judicial e 
Administrativo; 

6 - do Defensor Público-Geral, órgãos diretivos e colegiados da Defensoria 
Pública e de seus membros em atuação perante o Tribunal Pleno Judicial e 
Tribunal Pleno Administrativo;

 7 - dos juízes de direito ou juízes auxiliares, quando no exercício de delegação 
do Presidente do Tribunal ou do Corregedor-Geral da Justiça.
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I - processar e julgar:

g) conflitos de competência entre órgãos da Justiça do 2º (segundo) grau
de jurisdição;

k) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e
municipais que contrariem a Constituição Estadual, nos termos do art. 97 da
Constituição da República;

m) os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas
quando forem interessados o Governador, o Prefeito da capital, a mesa da
Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado, o Procurador-Geral de
Justiça e o Defensor Público-Geral;
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Seção II Presidente do Tribunal

Art. 110. Compete ao Presidente do Tribunal prestar informações, nos órgãos por
ele presididos, aos Tribunais Superiores, ouvido o relator, caso ainda não
exaurida a sua competência, bem como decidir e deliberar sobre:

I - a admissão de recursos aos Tribunais Superiores, resolvendo os incidentes
que se suscitarem;

II - os pedidos de suspensão da execução de medida liminar ou de sentença em
mandado de segurança, ação civil pública, bem como nos demais casos previstos
na legislação federal;
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Seção II Presidente do Tribunal

Art. 110. Compete ao Presidente do Tribunal prestar informações, nos órgãos por
ele presididos, aos Tribunais Superiores, ouvido o relator, caso ainda não
exaurida a sua competência, bem como decidir e deliberar sobre:

III - durante o recesso do Tribunal, os pedidos de liminar em mandados de
segurança e habeas corpus, podendo, ainda, determinar liberdade provisória ou
sustação de ordem de prisão ou demais medidas que reclamem urgência de
competência do Tribunal Pleno Judicial;

IV - o processamento e os pagamentos de precatórios;
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Seção II Presidente do Tribunal

Art. 110. Compete ao Presidente do Tribunal prestar informações, nos órgãos por
ele presididos, aos Tribunais Superiores, ouvido o relator, caso ainda não
exaurida a sua competência, bem como decidir e deliberar sobre:

V - a requisição ou o sequestro, a pedido do credor, no caso de omissão no
orçamento ou preterição ao direito de precedência em matéria de precatórios;

VI - os pedidos de extração de carta de sentença e guia de execução nos
processos de competência do Tribunal Pleno Judicial;

VII - as reclamações por erro da ata do Tribunal Pleno Judicial e Tribunal Pleno
Administrativo;
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Seção II Presidente do Tribunal

Art. 110. Compete ao Presidente do Tribunal prestar informações, nos órgãos por
ele presididos, aos Tribunais Superiores, ouvido o relator, caso ainda não
exaurida a sua competência, bem como decidir e deliberar sobre:

VIII - a execução das decisões monocráticas ou colegiadas, com resolução de
mérito, nas causas de competência originária do Tribunal Pleno Judicial,
facultada a delegação de atos não decisórios a juízes de 1º (primeiro) grau;

IX - a prática de todos os atos processuais nos recursos e nos feitos da
competência do Tribunal Pleno Judicial antes da distribuição ou depois de
exaurida a competência do relator.
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Art. 111. Além de outras atribuições decorrentes da lei e deste Regimento, 
compete ao Vice-Presidente tomar parte nos julgamentos e deliberações do 
Tribunal Pleno Judicial, do Tribunal Pleno Administrativo, do Conselho da 
Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional, da Câmara Isolada e 
das Câmaras Reunidas que integrar, bem como: 

I - realizar a distribuição dos feitos;

III - decidir reclamação do relator sorteado contra qualquer inadequação ou 
irregularidade na distribuição, ou ainda pelo desatendimento aos princípios da 
prevenção e da competência regimental dos órgãos jurisdicionais e de juiz certo.
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Seção IV Corregedor-Geral da Justiça 

Art. 112. Além de outras atribuições decorrentes da lei e deste Regimento, 
compete ao Corregedor-Geral da Justiça tomar parte nos julgamentos e 
deliberações do Tribunal Pleno Judicial, do Tribunal Pleno Administrativo e do 
Conselho da Magistratura e de Gestão de Desenvolvimento Institucional.
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Regime Jurídico dos Servidores
Revisão em Dispositivos

Prof. Emerson Bruno

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, servidor público é a pessoa 
legalmente investida em cargo público.

Art. 4º Cargo Público é o conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza 
permanente cometida ou cometíveis a servidor público, com denominação 
própria, quantidade certa, prevista em lei e pagamento pelos cofres públicos, de 
provimento em caráter efetivo ou em comissão.

Art. 5º Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, 
com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para 
provimento em caráter efetivo ou em comissão.
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Art. 8º São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

I – a nacionalidade brasileira; 
II – o gozo dos direitos políticos; 
III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
V – a idade mínima de dezoito anos; 
VI – aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica;
VII – habilitação em concurso público, salvo quando se tratar de cargos para os 
quais a lei assim não o exija. 

Regime Jurídico

§ 1º Para o provimento de cargo de natureza técnica exigir-se-á a respectiva
habilitação profissional.

§ 2º As pessoas portadoras de deficiência física é assegurado o direito de se
inscrever em concurso público para provimento de cargos, cujas atribuições
sejam compatíveis com sua deficiência e o disposto no Art. 7º, inciso XXXI, da
Constituição Federal.

Art. 9º O provimento de cargo público far-se-á mediante ato da autoridade
competente de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Art. 10. A investidura em cargo público ocorre com a posse.
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Art. 11. São formas de provimento de cargo público:

I – nomeação;
II – promoção;
III – readaptação;
IV – reintegração;
V – aproveitamento;
VI – reintegração;
VII – recondução;

Art. 12. A primeira investidura em cargo de provimento efetivo dependerá de
prévia habilitação em concurso público, obedecida a ordem de classificação e
prazo de validade.

Regime Jurídico

SEÇÃO III DA NOMEAÇÃO

Art. 15. A nomeação é a forma originária de provimento dos cargos públicos.
Parágrafo único. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de
provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público,
obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.

SEÇÃO IV DA POSSE

Art. 17. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual o servidor
se comprometerá a cumprir fielmente os deveres do cargo.
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SEÇÃO IV DA POSSE

§ 1º A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato
de nomeação, prorrogável por mais de 30 (trinta) dias, a requerimento do
interessado.

§ 2º Em se tratando de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro
motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento.

§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração específica.

Regime Jurídico

SEÇÃO IV DA POSSE

§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.

§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens que constituam
seu patrimônio, na forma da Constituição do Estado, prova de quitação com a
Fazenda Pública e Certidão Negativa do Tribunal de Contas e declarará o
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer nos
prazos previstos no § 1º deste artigo e § 1º do artigo 20
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Art. 18. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. 
Parágrafo único. Só poderá ser empossado o candidato que for julgado apto 
física e mentalmente para o exercício do cargo.

SEÇÃO V DO EXERCÍCIO 
Art. 20. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

§ 1º É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da 
data da posse ou do ato que lhe determinar o provimento.

§ 2º Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo 
previsto no parágrafo anterior.
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DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

§ 1º São requisitos básicos a serem apurados no estágio probatório: 

I – assiduidade; 
II – pontualidade;
III – disciplina; 
IV – capacidade de iniciativa; 
V – produtividade; 
VI – responsabilidade.
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SEÇÃO X DA REVERSÃO
Art. 32. Reversão é o reingresso de servidor aposentado no serviço público,
quando insubsistentes os motivos determinantes de sua aposentadoria por
invalidez, verificados em inspeção médica oficial ou por solicitação voluntária do
aposentado, a critério da administração.

§ 1º A reversão dar-se-á no mesmo cargo, no cargo resultante de sua
transformação, ou em outro de igual vencimento.

§ 2º Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como
excedente, até a ocorrência de vaga.

Art. 33. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta)
anos de idade.
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SEÇÃO XI DA REINTEGRAÇÃO

Art. 34. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente
ocupado ou no resultante de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens.

§ 1º A decisão administrativa que determinar a reintegração é sempre proferida
em pedido de reconsideração, em recurso ou em revisão de processo.

§ 2º Encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante, é reconduzido a seu
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto
em disponibilidade remunerada.
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SEÇÃO XII DA RECONDUÇÃO

Art. 35. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo por ele
anteriormente ocupado.

§ 1º A recondução decorre de:
I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II – reintegração do anterior ocupante.

§ 2º Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em
outro, de igual remuneração.
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TÍTULO IV DO REGIME DISCIPLINAR
CAPÍTULO V DAS PENALIDADES

Art. 166. São penalidades disciplinares:
I – repreensão;
II – suspensão;
III – demissão;
IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V – destituição de cargo em comissão;

VI – destituição de função gratificada;
VII - (revogado pela LC nº 164, de 27.12.1996)
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Art. 167. São infrações disciplinares puníveis com pena de repreensão, inserta
nos assentamentos funcionais:

I – inobservar o dever funcional previsto em lei ou regulamento;
II – deixar de atender convocação para júri ou serviço eleitoral;
III – desrespeitar, verbalmente ou por atos, pessoas de seu relacionamento
profissional ou público;
IV – deixar de pagar dívidas ou pensões a que esteja obrigado em virtude de
decisão judicial;
V – deixar de atender, nos prazos legais, sem justo motivo, sindicância ou
processo disciplinar.
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Art. 168. São infrações disciplinares puníveis com suspensão de até 10 (dez) 
dias:
VI – delegar a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, 
atribuição que seja de sua competência e responsabilidade ou de seus 
subordinados; 
VII – indisciplina ou insubordinação; 
VIII – reincidência do inciso IV do artigo 167; 
IX – deixar de atender: 
a) a requisição para defesa da Fazenda Pública; 
b) a pedido de certidões para a defesa de direito subjetivo, devidamente indicado. 

X – retirar, sem autorização escrita do superior, qualquer documentos ou objeto 
da repartição.
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Art. 169. São infrações disciplinares puníveis com suspensão de até 30 (trinta) 
dias: 
I – a reincidência de qualquer um dos itens do artigo 168; 
II – ofensa física, em serviço, contra qualquer pessoa, salvo em legítima defesa; 
III – obstar o pleno exercício da atividade administrativa; 
IV – conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, 
bem como recebê-las pela mesma razão ou fundamento; 
V – atuar, como procurador ou intermediária, junto à repartições públicas, salvo 
quando se tratar de parentes até segundo grau, cônjuge ou companheiro; 
VI – aceitar representação ou vantagens financeiras de Estado estrangeiro; 
VII – a não atuação ou a não notificação de contribuinte incurso de infração de lei 
fiscal e a não apreensão de mercadorias em trânsito nos casos previstos em lei, 
configurando prática de lesão aos cofres públicos pelo servidor responsável.
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Art. 170 - São infrações disciplinares puníveis com demissão:

I - crime contra a administração pública;
II - abandono de cargo ou emprego; (Redação pela LC nº 164, de 27.12.1996)
III - inassiduidade habitual;
IV - improbidade administrativa;
V – incontinência pública e conduta escandalosa;
VI – insubordinação grave em serviço;
VII – ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima
defesa própria ou de outrem;
VIII – aplicação irregular de dinheiro público;
IX – revêlação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;

Regime Jurídico
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Art. 170 - São infrações disciplinares puníveis com demissão:

X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público;
XI – corrupção em quaisquer modalidades;
XII – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
XIII – a transgressão dos incisos IX a XVII do artigo 155;
XIV – reincidência de infração capitulada no inciso VI e VII, do artigo 169.

§ 1º A demissão incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo
público do Estado, dependendo das circunstâncias atenuantes ou agravantes,
pelo prazo de 05 (cinco) anos o qual constará sempre dos atos de demissão.

Regime Jurídico

§ 2º Configura abandono de cargo ou emprego a ausência injustificada do
servidor ao serviço por 15 (quinze) dias consecutivos. (Redação dada pela LC nº
164, de 27.12.1996)

§ 3º Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa
justificada, por 30 (trinta) dias não consecutivos, durante um período de 12 (doze)
meses. (Redação dada pela LC nº 164, de 27.12.1996)

Regime Jurídico
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Art. 178. Para a imposição de pena disciplinar são competentes:

I – no caso de demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, a
autoridade competente para nomear ou aposentar;

II – no caso de suspensão, o Secretário de Estado, autoridades equivalentes,
dirigentes de autarquias e fundações públicas;

III – no caso de repreensão, a chefia imediata.

Regime Jurídico

Art. 179. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação punitiva da Administração Pública
Estadual, direta e indireta, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado. (Redação dada pela LC nº 744, de
5.12.2013)

§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3
(três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(Redação dada pela LC nº 744, de 5.12.2013)

Regime Jurídico
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§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir 
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na Lei Penal. (Redação dada 
pela LC nº 744, de 5.12.2013) 

Regime Jurídico

OBRIGADO
Prof. Nome do Professor

OBRIGADO!
Prof. Emerson Bruno
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Direito Administrativo
@profherbertalmeida

Prof. Herbert Almeida

Princípios Administrativos
Prof. Herbert Almeida
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 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade

FGV – Pref. de Salvador/2019
O Município de Salvador elaborou plano estratégico para melhorar as atividades de fiscalização
pelos agentes de trânsito e transporte e as condições de segurança, higiene e conforto dos
veículos do sistema de transporte público.

Neste contexto, a busca de melhores resultados práticos, menos desperdícios e maior
produtividade decorre do seguinte princípio da Administração Pública:

a) Moralidade.

b) Impessoalidade.

c) Isonomia.

d) Segurança Jurídica.

e) Eficiência
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OR G A N IZ A Ç Ã O  
AD M IN IS T R A T IVA

Prof. Herbert Almeida

Prof.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Desconcentração

Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização

Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva 
(direito privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva

FGV – Pref. Angra dos Reis / 2019
Em uma situação hipotética, o Município de Angra dos Reis, aproveitando o aumento
de pessoal após a realização de um concurso público, decide criar um novo órgão
para aprimorar os serviços de saúde na região.

Nesse contexto, foi utilizado pelo Município a técnica administrativa conhecida por

a) desconcentração

b) concentração.

c) descentralização.

d) centralização.

e) publicização.



69

PODERES
ADMINISTRATIVOS

Prof. Herbert Almeida

Prof.

PODERES ADMINISTRATIVOS

Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção
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FGV – Pref. Salvador - BA/2019
A atuação de um Agente de Trânsito e Transporte do Município de Salvador é hipótese de regular
exercício do poder de polícia quando

a) exerce a fiscalização garantindo o cumprimento das normas voltadas a obras e eventos que
interfiram na circulação normal de veículos e pedestres, bem como sobre obstáculos ou elementos
que gerem desordem na sinalização, autuando e aplicando medidas administrativas por infrações
ocorridas

b) realiza investigação criminal para elucidar a autoria de crime de homicídio, mediante a
promoção de diligências de apuração, como vistoria no local do delito, colheita de depoimentos e
apreensão de instrumentos e bens utilizados na prática do crime.

c) edita ordem de serviço contendo rotinas administrativas tendentes a regulamentar as funções a
serem exercidas por cada servidor lotado no órgão, incluindo aquelas relativas à investigação de
eventuais atos que configurem, em tese, falta funcional.

FGV – Pref. Salvador - BA/2019
d) preside comissão permanente de apuração de falta funcional em processo administrativo
disciplinar, podendo realizar interrogatório do investigado, tomar depoimento de testemunhas,
juntar documentos e realizar acareação em caso de contradição.

e) participa de comissão tendente a estudar e formular sugestão de políticas públicas de fomento a
campanhas educativas de prevenção de acidentes e outros elementos relacionados à segurança
viária, cuja conclusão será encaminhada ao Prefeito.
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ATOS ADMINISTRATIVOS

Prof. Herbert Almeida

Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Cassação, caducidade, contraposição, renúncia

Convalidação: competência / forma (sanáveis)
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Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos

Regulamentos

Regimentos

Resoluções

Decretos

Deliberações

Instruções 
normativas

Circulares

Ordens de serviço

Portarias

Avisos

Despachos

Ofícios

Instruções

Provimentos

Licença

Autorização

Permissão

Aprovação

Admissão

Visto

Homologação

Dispensa

Renúncia

Protocolo 
administrativo

Certidões

Atestados

Pareceres

Apostilas

Multa

Interdição de 
atividade

Destruição de 
coisas

FGV – MPE RJ/2019
João estacionou seu carro em plena via pública, em local onde era proibido parar e 
estacionar. Horas depois, quando retornou ao local, foi informado de que agentes 
públicos guincharam seu veículo, que foi levado ao depósito público, haja vista que 
estava impedindo a regular circulação de outros carros, inclusive de ambulâncias que 
por ali precisam passar para chegar a hospital próximo. No caso em tela, o atributo do 
ato administrativo que autoriza os agentes públicos a praticarem o ato com aplicação 
de meio direto para sua concretização, na hipótese em que os meios indiretos de 
coerção não atenderiam ao interesse público, é a:

a) exigibilidade, sem necessidade de prévio processo administrativo ou de contraditório 
diferido pelo administrado;
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FGV – MPE RJ/2019
b) coercibilidade, com necessidade de prévio processo administrativo sumário com
contraditório e ampla defesa ao administrado;

c) autoexecutoriedade, sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, mas
se admitindo o contraditório diferido pelo administrado

d) imperatividade, com necessidade de prévio processo administrativo ou judicial, para
atendimento ao princípio do devido processo legal;

e) discricionariedade, sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, mas
com prévio processo administrativo sumário.

AGENTES PÚBLICOS

Prof. Herbert Almeida
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AGENTES PÚBLICOS
Cargo público

 Servidores públicos / estatutário / direito público

Emprego público

 Empregados públicos / CLT / direito privado (regra)

Função pública

Conjunto de atribuições / Função autônoma: confiança / temporário

AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

 Regra: Cargos e empregos públicos;

 Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

 Regra: não pode;

 Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

 Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

 Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação periódica (LC / ampla
defesa)
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FGV/SEPOG RO/2017
Os agentes públicos – agentes administrativos – representam a grande maioria dos agentes e subdividem-se
em no mínimo três categorias, a saber:

a) agentes honoríficos, empregados públicos e servidores temporários.

b) servidores públicos, empregados públicos e servidores temporários

c) servidores comissionados, empregados públicos e servidores temporários.

d) agentes comissionados, empregados públicos e servidores temporários.

e) agentes de confiança, empregados públicos e servidores temporários.

Agentes públicos
Prof. Herbert Almeida

RESPONSABILIDADE CIVIL

Prof. Herbert Almeida
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RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / 

não usuários)

Objetiva: 

Requisitos: 

Excludentes: 

Omissão:

Regresso:

FGV – MPE RJ / 2019
Durante a travessia de um rio, a barca utilizada para o transporte de passageiros entre dois
Municípios distintos, explorada por concessionária de serviço público, chocou-se com uma
embarcação particular.

À luz da sistemática constitucional e da possibilidade de ser, ou não, perquirida a culpa, exclusiva ou
concorrente, do particular, a responsabilidade do Estado será:

a) objetiva, observada a teoria do risco social;

b) objetiva, observada a teoria do risco integral;

c) objetiva, observada a teoria do risco administrativo

d) condicionada à prova da culpa do agente público;

e) condicionada à prova do mau funcionamento do serviço.
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NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Prof. Herbert Almeida

Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

MODALIDADES

Pregão

Concorrência

Concurso

Leilão

Diálogo competitivo
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Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

CONTRATAÇÃO DIRETA

Inexigibilidade
 Fornecedor exclusivo

 Artista consagrado

 Serviço técnico profissional, com prestador de notória especialização

 Imóvel em virtude das características e da localização

 Credenciamento

Prof.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensável
 Baixo valor

 Deserta ou fracassada

 Emergência ou calamidade pública

 Situações graves
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FGV – TCE AM/2021
Os procedimentos licitatórios devem observar os princípios expressos e implícitos da
Administração Pública.

Além disso, a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) trouxe princípios que devem
ser aplicados de forma direta às licitações públicas, como o princípio:

(A) da segregação de funções, com a separação das competências e das atividades de
cada servidor ao longo do procedimento licitatório e de suas fases, para evitar
equívocos, fraudes e utilização irregular de verba pública

(B) da vinculação ao edital, que estabelece normas que obrigam os interessados em
participar da licitação, mas não a Administração Pública, que tem discricionariedade
para alterar o edital, a qualquer tempo;

FGV – TCE AM/2021
(C) do julgamento objetivo, devendo a Administração contratante julgar e escolher o
vencedor de acordo com o critério previsto no edital, que não pode, em qualquer
hipótese, indicar modelo ou marca;

(D) da vedação ao sigilo da proposta, segundo o qual todas as propostas feitas pelos
interessados devem ser imediatamente publicadas, sob pena de nulidade do certame e
realização de nova licitação;

(E) do planejamento, que estabelece que os procedimentos licitatórios devem estar
compatíveis com o planejamento estratégico do órgão contratante e ser previamente
autorizados pelos órgãos de controle interno e externo.
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OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida

Direito Constitucional

Profª. Nelma Fontana
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 Quanto ao conteúdo

 Quanto à forma

 Quanto ao modo de elaboração

 Quanto à origem

Classificação de Constituição

Quanto à extensão

Quanto à estabilidade

Quanto à finalidade

Classificação de Constituição
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(FGV/TJ-CE/Técnico Judiciário) Após um golpe de Estado, o líder do movimento
armado vitorioso solicitou que uma comissão de apoiadores, sob sua orientação,
elaborasse um projeto de Constituição, o qual foi submetido a plebiscito popular,
sendo, ao final, aprovado e publicado com força normativa. Essa Constituição
dispôs que parte de suas normas exigiria a observância de um processo legislativo
mais rigoroso para a sua alteração, com quórum qualificado para a iniciativa e a
aprovação, enquanto a outra parte poderia ser alterada conforme o processo
legislativo da lei ordinária
Essa Constituição deve ser classificada como:
A) outorgada e rígida;
B) popular e dogmática;
C) bonapartista e flexível;
D) cesarista e semirrígida;
E) promulgada e analítica.

Garantias da magistratura

 Vitaliciedade;

 Inamovibilidade;

 Irredutibilidade de subsídio.

Poder Judiciário



83

Vedações

 Acúmulo de cargos;

 Exercício da advocacia;

 Exercício de atividade político-partidária.

Poder Judiciário

(FGV/TJ-CE/Técnico Judiciário) Maria, Juíza de Direito titular há muitos anos da
Vara Única da Comarca Alfa, proferiu decisão que desagradou os interesses de
diversas pessoas poderosas, as quais propagaram que iriam providenciar a sua
retirada forçada da Comarca.
À luz da sistemática constitucional, em relação à remoção de Maria da Comarca
Alfa, contra a sua vontade, é correto afirmar que:
A) pode ser livremente efetivada, com base no princípio da eficiência;
B) só pode ocorrer por decisão judicial, após o processo ordinário regular;
C) pode ser efetivada apenas por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça;
D) não pode ocorrer em hipótese alguma, considerando a garantia da
inamovibilidade;
E) só pode ocorrer, por motivo de interesse público, pelo voto da maioria absoluta
do colegiado competente.
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(FGV/TJ-SC/Analista) João, Juiz de Direito de entrância intermediária, concorreu à
promoção por antiguidade. Embora fosse o mais antigo entre os concorrentes, o
seu nome foi recusado pelo tribunal.
Considerando a sistemática constitucional de promoção por antiguidade, o tribunal:
A) pode recusar o mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços dos seus
membros, observados os demais requisitos;
B) pode recusar o mais antigo pela unanimidade dos seus membros, observado o
contraditório e a ampla defesa;
C) pode recusar o mais antigo pela maioria dos seus membros, em razão de
condenação em processo administrativo;
D) pode recusar o mais antigo, estando sua decisão sujeita ao referendo do
Conselho Nacional de Justiça;
E) não pode recusar o mais antigo, que possui direito subjetivo à nomeação.

(FGV/TJ-SC/Analista) O Tribunal de Justiça do Estado Beta encaminhou ao Chefe
do Poder Executivo a sua proposta orçamentária anual, a qual foi devolvida sob o
argumento de equívoco no destinatário e na ausência de legitimidade do Tribunal
para elaborá-la.
À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, o entendimento do Chefe
do Poder Executivo está:
A) totalmente equivocado, pois o Poder Judiciário, em razão de sua autonomia,
deve elaborar a sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao Poder Executivo;
B) parcialmente certo, pois, apesar de o Poder Judiciário não ter legitimidade para
elaborar a sua proposta orçamentária, a análise inicial é feita pelo Poder
Executivo;
C) parcialmente certo, pois o Poder Judiciário tem legitimidade para elaborar a sua
proposta orçamentária, mas deve encaminhá-la ao Poder Legislativo;
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D) parcialmente certo, pois o Poder Judiciário tem legitimidade para elaborar a sua
proposta orçamentária, mas deve encaminhá-la ao Conselho Nacional de Justiça;
E) totalmente certo, pois a proposta orçamentária é elaborada pelo Poder
Executivo, responsável pela arrecadação tributária, e deve ser encaminhada ao
Poder Legislativo.

(FGV/TJ-CE/Técnico Judiciário) João, Juiz de Direito, respondeu a processo
disciplinar no âmbito do Tribunal de Justiça e foi absolvido. Insatisfeito com a
absolvição, Pedro, o representante, decidiu levar o caso ao conhecimento do
Conselho Nacional de Justiça.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Conselho Nacional de
Justiça:
A) não pode reexaminar o caso, em razão da autonomia do Tribunal de Justiça;
B) somente poderia reexaminar o caso se a decisão tivesse sido desfavorável a
João;
C) somente poderia reexaminar o caso a pedido do Ministério Público;
D) pode rever o caso até um ano após a decisão do Tribunal de Justiça;
E) pode reexaminar a absolvição de João a qualquer tempo.
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OBRIGADO
Prof. Nome do Professor

OBRIGADA!

Profª. Nelma Fontana

Matemática

Prof. Brunno Lima
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Alfredo ganha 30% a menos do que Flávia que, por sua vez, ganha 25% a mais do
que Beatriz. Em relação ao salário de Beatriz, Alfredo ganha
(A) 2,5% a menos.
(B) 5% a menos.
(C) 7,5% a menos.
(D) 12,5% a menos.
(E) 15% a menos.

REVISÃO DE VÉSPERA - TJ RO - 2021
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 

Em uma urna, há bolas pequenas e bolas grandes, sendo 75% pequenas e as
demais são grandes. Das bolas pequenas, 20% são azuis e as demais são
vermelhas e, das bolas grandes, 60% são azuis e as demais são vermelhas. Retira-
se, aleatoriamente, uma bola da urna e constata-se que ela é azul. A
probabilidade de a bola retirada ser pequena é de
(A) 20%.
(B) 25%.
(C) 30%.
(D) 40%.
(E) 50%.

REVISÃO DE VÉSPERA - TJ RO - 2021
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 



88

Em uma assembleia com 132 votantes, duas propostas foram votadas. Cada
votante votou contra ou a favor de cada uma das duas propostas. A proposta 1
recebeu 75 votos a favor e, a proposta 2, 81 votos a favor. Exatamente 30
votantes votaram contra as duas propostas. Não houve voto em branco nem
abstenções. O número de votantes que votou a favor das duas propostas foi
(A) 51.
(B) 52.
(C) 54.
(D) 56.
(E) 57.

REVISÃO DE VÉSPERA - TJ RO - 2021
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 

A área de um retângulo aumentou 20% e sua base diminuiu 20%. Em relação à
altura do retângulo original, a altura atual é
(A) a mesma.
(B) 20% maior.
(C) 40% maior.
(D) 50% maior.
(E) 100% maior.

REVISÃO DE VÉSPERA - TJ RO - 2021
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
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Em uma caixa há 7 fichas numeradas com 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Retira-se aleatoriamente uma
ficha da caixa, anota-se o número e a mesma é, então, recolocada na caixa. A seguir, retira-
se, também aleatoriamente, uma ficha da caixa e anota-se o número. A probabilidade de o
produto dos dois números sorteados ser par é:

(A) ଷଷ
ସଽ

(B) ଵ
ସଽ

(C) ଵସ
ସଽ

(D) ସ


(E) ଷ


REVISÃO DE VÉSPERA - TJ RO - 2021
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 

Certa calculadora possui, além das teclas normais, as teclas A e B. A tecla A, quando
pressionada, soma 3 unidades ao número que está no visor e, a tecla B, quando
pressionada, multiplica por 2 o número que está no visor. Um número N está no visor
dessa calculadora e são pressionadas, em sequência, as teclas A, B, A, B, A. Após esses
movimentos, o visor mostrou o número 169. A soma dos algarismos do número N é
(A) 8.
(B) 9.
(C) 10.
(D) 11.
(E) 12.

REVISÃO DE VÉSPERA - TJ RO - 2021
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
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Em uma sala há 10 pessoas: 4 advogados, 3 engenheiros, 2 técnicos administrativos e 1
auditor. É correto afirmar que:
(A) sorteando 4 pessoas ao acaso, 2 serão advogados.
(B) sorteando 5 pessoas ao acaso, pelo menos uma delas será um engenheiro.
(C) sorteando 6 pessoas ao acaso, teremos pessoas de três profissões diferentes.
(D) sorteando 7 pessoas ao acaso, pelo menos uma será um advogado.
(E) sorteando 8 pessoas ao acaso, pelo menos uma será um técnico administrativo.

REVISÃO DE VÉSPERA - TJ RO - 2021
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à
esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição
dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu
desejo é:
(A) 24.
(B) 18.
(C) 16.
(D) 12.
(E) 8.

REVISÃO DE VÉSPERA - TJ RO - 2021
Prof. Brunno Lima

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
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OBRIGADO!

Prof. Brunno Lima

Administração Financeira e 
Orçamentária

Prof. Luciana Marinho
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PLANO PLURIANUAL

D
O
M

REGIONALIZADA

Administração Pública Federal
Despesas de capital
Outras delas decorrentes
Programas de duração continuada

Crime de responsabilidade.

Planos e programas nacionais

PPA

Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988

METAS E PRIORIDADES 

DIRETRIZES DE 
POLÍTICA FISCAL 

ORIENTA A LOA

AGÊNCIAS FINANCEIRAS 
OFICIAIS DE FOMENTO

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

§
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Lei Orçamentária Anual na CF/1988 

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DE 
INVESTIMENTO 

ORÇAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL

PPA
REDUZIR DESIGUALDADES 

SEGUNDO CRITÉRIO 
POPULACIONAL

PRAZOS:

PE ( 31/08)
PL (22/12)

VEDAÇÕES
Art. 167 

UNIVERSALIDADE (todas receitas e despesas)
ORÇAMENTO BRUTO (vedadas deduções)
UNIDADE ( único documento, consolidação)
NÃO VINCULAÇÃO ( vedado vincular receitas
de impostos)
EQUILÍBRIO ( regra de ouro, receitas igual
despesas)
DISCRIMINAÇÃO (especificar elementos)
ANUALIDADE ( Período 1 ano)

O ciclo orçamentário possui 4 etapas 

Elaboração

Discussão, 
votação e 
aprovação

Execução 
(orçamentária 
e Financeira)

Controle e 
Avaliação
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Emendas da LOA
(Qualquer parlamentar 

pode propor) 

CMOCMO
( 40 membros votam 

as emendas) 

CMO
(condicionantes 
para aprovação)

1. Compatíveis PPA e LDO.
2. Recursos necessários (anulação de despesa).

Excluídas
 Dotações para pessoal e seus encargos;
 Serviço da dívida;
 Transferências tributárias constitucionais para

Estados, Municípios e Distrito Federal;

EMENDAS PARLAMENTARES

DESPESA
RECEITA

Lei de Responsabilidade Fiscal

Erro ou omissão de ordem técnica ou 
legal.

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

 Examinar e emitir parecer (PPA, LDO, LOA, créditos adicionais,
planos e programas nacionais, regionais e setoriais, prestação de
Contas PR.

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.
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Ingresso público
(Sentido Amplo)

Receita
ORÇAMENTÁRIA

(Sentido estrito)

Ingresso 
EXTRAORÇAMENTÁRIO

Art. 3 , § único, Lei 4.320/64

Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não Ainda que não 
previstas no 
orçamento.
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CLASSIFICAÇÃO 
POR NATUREZA

Receitas Correntes
Tributária e de contribuições, Patrimonial, 
Agropecuária,  Industrial , Serviços, Transferências 
Correntes, Outras receitas correntes.

Receitas de Capital
Constituição de dívidas: Operação de Crédito e 
Amortização de empréstimo.

Conversão, em espécie, de bens e direitos: 
Alienação de bens.

Transferência de Capital e Superávit do 
Orçamento Corrente.

ETAPAS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (MTO 2020)

PREVISÃO

LANÇAMENTO

ARRECADAÇÃO

RECOLHIMENTO

PLANEJAMENTO (PLOA)

EXECUÇÃO (LOA)
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DESPESA 
CORRENTE

Não Contribuem (diretamente) para a
formação ou aquisição de um bem de capital.

Ex: Pagamento de pessoal, água,  energia, telefone e 
manutenção de equipamento

DESPESA DE 
CAPITAL

Contribuem (diretamente) para a formação ou
aquisição de um bem de capital.

Ex: Construção de uma escola, hospital

CATEGORIA 
ECONÔMICA

GND 4.320/64 GND  PORTARIA STN/SOF 163/2001

DESPESAS 
CORRENTES

Despesas de Custeio
Material de Consumo

3.1. Pessoal e Encargos Sociais
Inativos e Pensionistas

3.2. Juros e Encargos da dívida
JurosTransferências Correntes

Juros, Inativos e Pensionistas, 
Subvenções e Contribuições

3.3. Outras Despesas Correntes
Material de Consumo,  Subvenções e Contribuições

DESPESAS DE 
CAPITAL

Investimento 4.4. Investimentos
Contribuições e Auxílios, Aquisição de Software

Inversões Financeiras 4.5. Inversões Financeira
Contribuições e Auxílios

Transferência de Capital
Contribuições e Auxílios

4.6. Amortização da Dívida
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ESTÁGIO DA DESPESA

Planejamento Execução

Fixação Créditos 
Orçamentários

Licitação Empenho Liquidação Pagamento

Empenho

Ordinário

Por estimativa

Empenho Global

• Valor Conhecido e não Parcelado
• Entrega única ( única liquidação)

• Valor não conhecido ( não fixo)
• Telefone, água, diárias...

• Conhecido e parcelado.
• Parcela a liquidação (por lote).
• Construção de uma escola.
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EMPENHO PAGAMENTOLIQUIDAÇÃO

31/1201/01

EMPENHO LIQUIDAÇÃO

INCRIÇÃO 
AUTOMÁTICA DE 
RESTOS A PAGAR 

PROCESSADOS

EMPENHO LIQUIDAÇÃO
INCRIÇÃO DE 

RESTOS A PAGAR  
NÃO PROCESSADOS

PAGAMENTO

PAGAMENTO

Restos a pagar

OBRIGADO
Prof. Nome do Professor

OBRIGADA!

Profª. Luciana Marinho
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Direito Penal

Profª. Priscila Silveira

 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
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Lei Penal no Tempo

Art. 2º, CP: “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de
considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da
sentença condenatória.
Parágrafo Único: A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente,
aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória
transitada em julgado”.

Lei Penal no Tempo

novatio
legis in pejus

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

• Princípio da atividade 
(irretroatividade e não 
ultra-atividade)

• Novatio legis 
incriminadora e novatio
legis in pejus

Lei mais benéfica (lex
mitior)
• Extra-atividade

(retroatividade e 
ultra-atividade)

• Modalidades: 
abolitio criminis e 
novatio legis in 
mellius

Lei intermitente 

• Possuem ultra-
atividade (art. 3º do 
CP)

• Espécies: excepcional 
e temporária
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Conflito intertemporal

LEX GRAVIOR:

LEX MITIOR:

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.

Lei Penal no Espaço

Extraterritorialidade

incondicionada Art. 7º, I, §1º, CP. 

condicionada Art. 7º, II, §2º, CP. 

hipercondicionada Art. 7º, §3º, CP. 
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Pena cumprida no estrangeiro

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

 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

 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.

Crimes contra a Administração 
Pública
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.

Crimes contra a Administração 
Pública

• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

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

outrem

Corrupção Passiva

• Retardar/ deixar de praticar ou 
praticar 

• Para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal

Prevaricação

Direito Processual Penal

Profª. Priscila Silveira
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Inquérito Policial

Conceito e 
Natureza 
Jurídica

É um procedimento administrativo e investigatório
que tem por escopo fornecer elementos para o
início da ação penal.

Inquérito Policial

Características

Escrito Dispensável

Sigiloso

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

OficiosoIndisponível
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Inquérito Policial

Formas de Início

Ação Penal 
Pública Ação Penal 

Privada

De ofícioDe ofício Representação da
vítima/representante
ou Requisição do MJ.

Requerimento de 
quem tem a 
qualidade de 

intentá-la

Incondicionada Condicionada

Requisição do Juiz 
ou MP 

Requisição do Juiz 
ou MP 

Requerimento do 
ofendido

Requerimento do 
ofendido

Inquérito Policial

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

SoltoSolto

10 dias10 dias

30 dias30 dias
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Ação Penal

PÚBLICA
MP-DENÚNCIA

ART.46 CPP

Incondicionada

CondicionadaCondicionada

Representação 
do ofendido

Representação 
do ofendido

Requisição do 
Ministro da 

Justiça

Requisição do 
Ministro da 

Justiça

PRIVADA
OFENDIDO-

QUEIXA
ART. 38 CPP

Retratação: 25 
CPP

ExclusivaExclusiva

Personalíssima*Personalíssima*

Subsidiária-
29 CPP

Subsidiária-
29 CPP

Prazo: 38 CPP

INSTITUTOS:
-Renúncia ao direito de queixa- 49 CPP
-Decadência- 38CPP
-Perdão do ofendido- art. 51 CPP
-Perempção- art. 60 CPP

INSTITUTOS:
-Renúncia ao direito de queixa- 49 CPP
-Decadência- 38CPP
-Perdão do ofendido- art. 51 CPP
-Perempção- art. 60 CPP

 JUIZ: HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO

-tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou
colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do
Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

-ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como
testemunha;

- tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de
direito, sobre a questão;

- ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou
colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no
feito.

Sujeitos do processo
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 JUIZ: HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO
- se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
- se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo
por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
- se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau,
inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por
qualquer das partes;
- se tiver aconselhado qualquer das partes;
- se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
- se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Sujeitos do processo

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o
juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se
estendem, no que Ihes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e
aos impedimentos dos juízes.

Sujeitos do processo
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 DO ACUSADO E SEU DEFENSOR

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou
julgado sem defensor.

Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou
dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada.

Art. 267. Nos termos do art. 252, não funcionarão como defensores os
parentes do juiz.

- cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º
grau do magistrado

Sujeitos do processo

 DOS ASSISTENTES

Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do
Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta,
qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.

Sujeitos do processo
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 DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA

As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e
funcionários da justiça, no que Ihes for aplicável.

 DOS PERITOS E INTÉRPRETES

É extensivo aos peritos, no que Ihes for aplicável, o disposto sobre suspeição
dos juízes.

Sujeitos do processo

OBRIGADO
Prof. Nome do Professor

OBRIGADA!

@profpriscilasilveira
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Direito Civil

Prof. Paulo H M Sousa

CONTATO

FACEBOOK.COM/PROF.PHMS

INSTAGRAM.COM/PROF.PHMS

YOUTUBE.COM/C/PROFPAULOSOU

SA

T.ME/PROFPHMS
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - TJ-RS - Oficial de Justiça- 2020) O direito civil identifica e classifica
os diferentes tipos de bens, com o objetivo de facilitar a aplicação do
direito ao caso concreto. De acordo com o Código Civil brasileiro, é
correto afirmar que os bens:

(A) fungíveis e móveis podem ser substituídos por outros de mesma
espécie e quantidade;

(B) singulares incluem os que se consideram de per si independentemente
dos demais, embora reunidos;

(C) imóveis incluem tudo que for incorporado ao solo, desde que seja de
forma natural, inclusive o próprio solo;

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) móveis são suscetíveis de movimento próprio sem alteração da
substância ou destinação econômica e social, exceto os bens de remoção
por força alheia;

(E) divisíveis podem ser fracionados sem alterar sua substância, mesmo
com diminuição considerável de valor, desde que sem prejuízo do uso a
que se destina.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - TJ-RS - Oficial de Justiça- 2020) Maria, grávida de 5 meses, preocupa-
se com a proteção dos direitos do seu futuro bebê. O marido de Maria, pai
da criança, está hospitalizado em quadro de saúde gravíssimo e a relação de
Maria com a família do seu marido não é harmoniosa. A afirmação que
melhor reflete a situação do nascituro é:

(A) nascituro goza de proteção jurídica;

(B) nascituro tem personalidade civil plena;

(C) nascituro não é titular de direitos subjetivos;

(D) embrião e nascituro têm o mesmo tratamento legal;

(E) material genético humano congelado é um nascituro.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - MPE-RJ - Analista do Ministério Público - 2019) Rejane mora com seu
filho menor na comunidade do Milharal, onde vem disputando com seu
vizinho parte de um terreno. O vizinho, contudo, ameaçou a integridade de
seu filho para que ela assinasse acordo de transação, pelo qual renunciava a
direitos sobre o terreno. Diante disso, o referido acordo é:

(A) nulo, em razão do objeto ilícito;

(B) nulo, em razão da ausência de vontade;

(C) anulável, em razão de estado de perigo;

(D) anulável, em razão de coação;

(E) anulável, em razão de dolo.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) A concessionária WYZ instalou
algumas torres em imóvel concedido pelo Estado, as quais têm utilidade de
transmitir energia para as residências de determinado bairro. A energia
transmitida, segundo o que dispõe o Código Civil, é considerada

(A) bem móvel.

(B) bem dominical.

(C) bem acessório às torres.

(D) bem público de uso comum.

(E) bem imóvel.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Gilberto, divorciado, pai
de três filhos, faleceu aos 81 anos, deixando três imóveis e dois veículos.
Segundo o Código Civil,

(A) apenas os imóveis, individualmente considerados, são bens imóveis,
diferentemente da totalidade do patrimônio do falecido.

(B) todos os bens do patrimônio do falecido, inclusive os imóveis, são
considerados bens fungíveis.

(C) não se considera o patrimônio total do falecido uma universalidade de
direitos dotada de valor econômico.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) o direito à sucessão aberta, atribuído aos herdeiros de Gilberto em
relação à universalidade de patrimônio deste, é considerado bem imóvel.

(E) não se pode dizer que os imóveis, considerados em si, são bens
singulares.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / DPE-RJ – 2019) Pedro, morador de uma área carente, recebeu uma
carta informando-o que estava em débito com a anuidade da associação de
moradores do seu bairro. Ressalte-se que Pedro, no fim do ano anterior,
tinha solicitado o seu desligamento da associação, o que foi indeferido sob o
argumento de que a associação atuava em benefício dos moradores. À luz
do ocorrido, Pedro procurou a Defensoria Pública e solicitou orientação,
sendo-lhe informado, corretamente, que o seu requerimento foi indeferido
de:

(A) modo correto, pois todos os moradores devem permanecer vinculados à
referida associação;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(B) forma equivocada, pois ninguém pode ser obrigado a permanecer
associado;

(C) modo correto, pois, como Pedro se associou de modo voluntário, não
poderia desligar-se da associação;

(D) forma equivocada, pois a associação de moradores deveria demonstrar
que atuou em benefício de Pedro durante o ano

(E) modo correto, pois o pedido de desligamento só teria eficácia 2 (dois)
anos depois.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV/ PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Heleno, que tem 13 anos,
pretende comprar um videogame no valor de R$ 3.000,00. Para isto,
celebra contrato de compra e venda com Jorge, que tem 18 anos. Sobre
esta situação, quanto a Heleno, é correto afirmar que

(A) a contratação é viável, em razão de sua plena capacidade civil.

(B) a celebração do contrato apenas seria possível caso ele estivesse
assistido por seus pais.

(C) ele não pode celebrar este contrato, em razão de sua incapacidade
absoluta.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) ainda que representado por seus pais, ele não pode celebrar este
contrato.

(E) após os dezesseis anos, ele pode celebrar contratos,
independentemente da intervenção de seus pais.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / Prefeitura de Salvador – BA – 2019) Maria soube da promulgação da
Lei nº 123 e ficou preocupada com a possibilidade de que pudesse ser
afetada a propriedade de determinado veículo automotor já incorporado à
sua esfera jurídica em momento anterior. Seu advogado tranquilizou-a,
informando que o seu direito estava protegido pela “coisa julgada”, o que
significa dizer que

A) houve uma decisão judicial em benefício de Maria, da qual não cabia mais
recurso.

B) o direito de Maria estava materializado em uma “coisa”, que foi objeto de
julgamento.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

C) a Lei nº 123 não seria aplicada a “coisas”, somente a pessoas.

D) houve um julgamento que afastou as “coisas” do alcance da Lei nº 123.

E) a Lei nº 123 somente poderia modificar a decisão judicial que beneficiou
Maria caso o previsse expressamente.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV - MPE-RJ - Estágio Forense- 2018) Durante a greve dos
caminhoneiros, que atingiu as principais rodovias brasileiras, com
duração de quase duas semanas e com diversos bloqueios, impedindo o
abastecimento, o Posto Brazil, em Magalhães Bastos, Rio de Janeiro,
negociou seus estoques de óleo diesel a R$ 20,00 o litro, mais de 15
vezes o valor cobrado no dia anterior, o que tornaria o negócio jurídico
de compra do mencionado combustível eivado de:

(A) erro;

(B) dolo;

(C) coação;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) fraude contra credores;

(E) lesão.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / Prefeitura de Niterói – RJ – 2018) Peter, cidadão alemão casado
com Maria, cidadã brasileira, veio a falecer deixando diversos bens no
território brasileiro. Tão logo ocorreu o óbito, Maria, cônjuge
sobrevivente, procurou um advogado e solicitou informações a respeito
da lei que regularia a sucessão, se seria a brasileira ou a alemã. À luz da
sistemática constitucional, o advogado deve responder que a sucessão
será regulada

(A) pela lei brasileira em benefício de Maria, salvo se a lei pessoal do de
cujus lhe for mais favorável.

(B) necessariamente pela lei brasileira.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) pela lei brasileira em benefício de Maria, desde que da união tenha
resultado filho brasileiro.

(D) necessariamente pela lei alemã.

(E) pela lei alemã em benefício de Maria, desde que da união tenha
resultado filho alemão.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV/ TJ-SC – 2018) Quando de uma viagem a Fortaleza, ocorrida em
maio de 2011, o casal Carolina e Rodrigo foram fotografados pelo
gerente do Quiosque do Vento Ltda., de modo a registrar a presença em
uma parede de fotos. No entanto, sem consentimento do casal, o
gerente, no mês seguinte à visita deles, imprimiu a foto em tamanho
superior ao das demais da parede de exposição e a inseriu em um grande
cartaz publicitário afixado na parte externa do estabelecimento. Em
maio do corrente ano, Carolina e Rodrigo retornam a Fortaleza e, para
rememorar a viagem de 2011, visitam o Quiosque do Vento. Lá
chegando, deparam-se com o enorme cartaz e exigem, de imediato, a
sua retirada. Essa exigência de Carolina e Rodrigo é:
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(A) abusiva, visto que permitiram se fotografar pelo estabelecimento;

(B) inadequada, pois nada mais podem pleitear após o decurso de tanto
tempo;

(C) correta, pois não há desonra ao casal;

(D) ilícita, já que o local em que foram fotografados é público;

(E) adequada, pois o direito de personalidade é imprescritível.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / AL-RO – 2018) No dia 04/04/05, Everaldo, casado com Maria
Helena pelo regime da separação de bens, colidiu com o veículo de sua
esposa no trânsito. Ela dispendeu, segundo orçamento da oficina, R$
4.000,00 para o conserto de seu bem. Em 15/07/18, o casal se divorciou
e Maria Helena pretende intentar ação judicial em face de Everaldo.
Sobre prescrição, neste caso, assinale a afirmativa correta.

a) Flui o prazo prescricional a partir do dia 15/07/18, pois durante o
casamento estava suspenso.

b) A prescrição da pretensão ocorreu em 04/04/08.
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c) A prescrição estava impedida de correr durante o casamento, pelo que
o prazo passa a ser contado a partir de 15/07/18.

d) Por se tratar de uma dívida líquida, o prazo para sua cobrança se
encerrou em 04/04/2010.

e) Maria Helena pode intentar ação judicial para a reparação dos danos
até 15/07/2023.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV / TJ-AL – 2018) Felipe, com quinze anos, desfere agressões verbais
contra a honra de Marcela, maior e sua vizinha, na presença de vários
vizinhos de condomínio. Embora aborrecida, Marcela é por todos os
presentes amparada e acolhe, por certo tempo, o conselho de não
buscar indenização pelos danos morais sofridos, visto se tratar de um
adolescente “rebelde”. Contudo, decorridos vinte e quatro meses das
agressões e em razão da mudança de Felipe, que deixou o prédio,
Marcela resolve buscar “seus direitos” e receber indenização dos pais do
agressor. A pretensão de Marcela:

a) é incabível, pois a falta de exercício de seu direito configurou um
perdão;



126

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

b) pode ser perpetuamente acolhida, visto que direito da personalidade é
imprescritível;

c) não poderá prosperar, pois Felipe, à época dos fatos, era absolutamente
incapaz;

d) pode ser acolhida, desde que ajuizada dentro do prazo prescricional;

e) é abusiva, pois o acolhimento do conselho dos vizinhos representa
consumação da prescrição.

OBRIGADO
Prof. Nome do Professor

OBRIGADO!

Prof. Paulo H M Sousa
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Noções de Administração de 
Recursos Humanos e Gestão 
Pública

Prof. Elisabete Moreira

01. (FGV/TCE-AM/2021) Os princípios básicos que definem as boas
práticas de governança foram concebidos no âmbito empresarial, mas
podem ser aplicados em larga medida às entidades da administração
pública. No contexto da gestão pública, a adoção de políticas e ações que
promovam justiça social entre os habitantes de um território, com vistas ao
bem-estar social, está associada ao princípio do(a):

a) accountability;

b) equidade;

c) prestação de contas;

d) responsabilidade;

e) transparência.

Administração de RH e Gestão Pública
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02. (FGV/2021/IMBEL) O modelo de gestão governamental experimentado
no século XX, que se baseava na ideia de que os serviços deveriam ser
prestados com foco na qualidade e nas necessidades dos clientes, ficou
conhecido como

a) PSO.

b) taylorismo.

c) consumerismo.

d) clientelismo.

e) patrimonialismo.

Administração de RH e Gestão Pública

03. (FGV/2021/IMBEL) O termo accountability está associado à
obrigação de prestação de contas e de responsabilização dos gestores
públicos. Assinale a opção que indica o tipo de accountability que
representa o controle mútuo entre os Poderes da República, a exemplo
de quando o Poder Judiciário fiscaliza o Poder Executivo.
a) Accountability social.
b) Accountability político.
c) Accountability vertical.
d) Accountability horizontal.
e) Accountability constitucional.

Administração de RH e Gestão Pública
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04. (FGV/2021/IMBEL) Leia o fragmento a seguir retirado do sítio eletrônico
da IMBEL. “Ser reconhecida no mercado nacional e internacional como
uma empresa de excelência no desenvolvimento, fabricação e fornecimento
de soluções de defesa e segurança.” O fragmento representa uma
importante ferramenta de planejamento estratégico, conhecida como

a) visão

b) missão

c) valores.

d) negócio

e) princípios.

Administração de RH e Gestão Pública

05. (FGV/2021/IMBEL) Na gestão de desempenho organizacional, o
Balanced Scorecard procura ligar o mapeamento estratégico da
organização com um conjunto de medidores de desempenho, de forma a
destacar as nuances e as interligações entre as diversas áreas dessa
organização. Na implantação desse sistema, é necessário considerar
alguns elementos conceituais, à exceção de um. Assinale-o.

a) Objetivos estratégicos.

b) Iniciativas estratégicas.

c) Relações de causa e efeito.

d) Fatores críticos de sucesso.

e) Planejamento racional compreensivo.

Administração de RH e Gestão Pública
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06. (FGV/2021/IMBEL) A Teoria da Burocracia, desenvolvida por Weber, é
frequentemente associada a um conceito negativo, de lentidão e excesso
de formalismo e regras, mas ela foi responsável por trazer propostas e
ideias importantes para a administração, principalmente no âmbito estatal.
Assinale a opção que indica uma dessas propostas.

a) Redução da meritocracia.

b) Flexibilidade no processo decisório

c) Descentralização da cadeia de comando.

d) Formalização das competências técnicas.

e) Evolução dos aspectos subjetivos organizacionais.

Administração de RH e Gestão Pública

07. (FGV/2021/IMBEL) O CEO de uma empresa de capital aberto informa que,
em vistas das mudanças causadas pela pandemia no mercado, a companhia
adotará uma estratégia conservadora e defensiva. Sendo assim, com base na
estratégia escolhida, espera-se que a gestão de pessoas adote as seguintes
medidas:

a) ênfase no controle, recrutamento interno e avaliações padronizadas.

b) processo formal de admissão e socialização, inovação e salários fixos.

c) produção eficiente, recrutamento externo e avaliações customizadas.

d) treinamento em equipe, flexibilidade e ênfase nas qualificações técnicas.

e) decisões centralizadas sobre os salários, treinamento individual e
planejamento superficial do cargo.

Administração de RH e Gestão Pública
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08. (FGV/2021/IMBEL) As competências coletivas, que geram a diferenciação
de uma organização e o valor percebido pelos clientes, são conhecidas como

a) básicas.

b) essenciais.

c) superiores.

d) declinantes.

e) transitórias.

Administração de RH e Gestão Pública

09. (FGV/2021/IMBEL) Sobre as informações obtidas por meio da análise
SWOT, assinale a opção que indica a considerada como elemento controlável.

a) A entrada de novo concorrente no mercado.

b) A falência de empresa concorrente.

c) O início de nova guerra mundial.

d) A força de trabalho qualificada.

e) O aumento da tributação.

Administração de RH e Gestão Pública
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10. (FGV/2019/Prefeitura de Angra dos Reis – RJ) Um conceito
frequentemente enfatizado no modelo gerencial, promovido pela Nova
Gestão Pública, é o paradigma do cliente na gestão pública. Com base no
entendimento trazido por essa ideia, assinale a afirmativa correta.
a) O cidadão não deve mais ser visto como cliente pela Administração

Pública, eliminando, dessa forma, aspectos defasados da gestão
burocrática.

b) A Administração Pública deve criar ações para atender efetivamente a
todos os cidadãos, valorizando-os como clientes.

Administração de RH e Gestão Pública

c) A privatização deve ser incentivada para que possa haver a segmentação
adequada do cliente público, permitindo a adoção de práticas
patrimonialistas.

d) A liderança racional-legal precisa ser sedimentada nos governos
modernos, fato que só será viabilizado com o apoio tanto dos clientes
como das empresas de um país.

e) Os governos democráticos devem priorizar seus clientes-alvo, a exemplo
dos poderes Legislativo e Judiciário, excluindo aqueles grupos de menor
influência.

Administração de RH e Gestão Pública
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11. (FGV/2019/Prefeitura de Angra dos Reis –RJ) Visando à modernização
da gestão do Município de Angra dos Reis, o Prefeito implementa um modelo
em que garante maior autonomia aos agentes públicos, pagando um bônus
por cumprimento de metas específicas e reduzindo o controle procedimental.

O modelo implementando, é um exemplo de gestão

a) burocrática.

b) por processos.

c) matricial.

d) por resultados.

e) patrimonialista.

Administração de RH e Gestão Pública

12. (FGV/2019/IBGE) As competências podem ser definidas como um
conjunto de conhecimentos que o indivíduo mobiliza e aplica, de forma
reiterada, dentro de um contexto organizacional, agregando valor à
organização e a si mesmo. Esse conceito destaca que a competência
individual tem duas dimensões, a saber:

a) capacidades e entregas;

b) atitudes e desempenho;

c) conhecimentos e atitudes;

d) metas e desempenho;

e) expectativas e entregas.

Administração de RH e Gestão Pública
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13. (FGV/2019/MPE-RJ) O novo gestor do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro, durante seu discurso de posse, enfatizou a necessidade de
adaptar e transferir os conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor
privado para o setor público. Com base nessa fala, conclui-se que o novo
gestor é adepto do seguinte paradigma de Administração Pública:

a) meritocracia;

b) modelo burocrático;

c) nova república;

d) new public management;

e) accountability.

Administração de RH e Gestão Pública

14. (FGV/2019/MPE-RJ) A evolução da disciplina de Administração Pública
pode ser compreendida por intermédio do estudo de seus períodos
paradigmáticos. O conceito de governo onde predomina a ideia de que
governar é administrar corresponde ao paradigma:

a) nova gestão pública;

b) administração pública burocrática;

c) new public management;

d) estado do bem-estar social;

e) gerencialismo.

Administração de RH e Gestão Pública
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15. (FGV/2019/TJ-CE) O gestor de um órgão público solicitou a dois servidores
(Alfa e Beta) que cada um comprasse 10 lâmpadas para projetores multimídia
utilizados no órgão. O gestor informou que o valor limite para a compra de cada
lote de 10 lâmpadas, conforme especificação fornecida, seria de R$ 1.500,00. O
servidor Alfa comprou as lâmpadas por R$ 1.390,00 e o servidor Beta por R$
1.500,00. Ambos os lotes foram entregues em perfeitas condições, porém o lote
adquirido pelo servidor Beta foi entregue um dia antes do prazo. Considerando a
situação exposta, é correto afirmar que:
a) ambos os servidores foram igualmente eficientes;
b) apenas o servidor Alfa foi eficaz na aquisição;
c) apenas o servidor Alfa foi eficiente na aquisição;
d) Beta foi mais efetivo na aquisição;
e) o conceito de eficácia foi atendido por ambos os servidores.

Administração de RH e Gestão Pública

16. (FGV/2019/Pref. Salvador – BA) O fragmento a seguir está no site da
Prefeitura de Salvador, na seção da Secretaria de Fazenda.
“Assegurar e gerir, com transparência e efetividade, os recursos financeiros para
a manutenção e o desenvolvimento do município”.
O fragmento define o planejamento estratégico do órgão. Assinale a opção que o
identifica.
a) Missão
b) Valores
c) Princípios
d) Visão
e) Ideologia

Administração de RH e Gestão Pública
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“Não importa o quão 
devagar você vá, desde 

que você não pare”
Confúcio

OBRIGADO
Prof. Nome do Professor

OBRIGADA!
Profª. Elisabete Moreira
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