


 

APRESENTAÇÃO 

Olá, futuro(a) Escrevente Técnico Judiciário do TJ SP! 

Estamos chegando à reta final do tão aguardado concurso do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo. Desde a publicação do edital, trilhamos uma jornada intensa junto a vocês. Foram 

dezenas de cursos e aulas de reta final, maratonas, simulados... Tudo isso para lhe deixar cada 

vez mais capacitado(a) para alcançar o seu tão almejado sonho! 

A essa altura do campeonato, embora o cansaço possa estar batendo, não é hora de desacelerar. 

Mais do que nunca, é preciso revisar, aparar as arestas e garantir que você estará 100% 

preparado(a) no dia da sua prova. 

Para lhe ajudar nessa missão, preparamos o Ato Final TJ SP | Sua Jornada até a Aprovação, 

que consiste em diversos eventos e transmissões com os melhores professores do Brasil, nos 

quais faremos o possível (e o impossível!) para que o seu nome esteja na lista de aprovados do 

concurso TJ SP. 

Do dia 18 a 31 de outubro, esse e-book será o seu roteiro durante a sua jornada até a aprovação. 

Nele, você encontrará: 

 Linha do tempo e programação de todos os eventos; 

 Resumos e apostas finais dos assuntos mais importantes para a sua prova, separados 

pelos nossos professores; 

 Bateria de questões dos temas mais relevantes; 

 Cadernos de questões para praticar durante esse sprint final. 

Está preparado(a)? Então vamos lá.  

Bons estudos e sucesso! 

Equipe Estratégia Concursos 
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ATO FINAL TJ SP: JORNADA ATÉ A APROVAÇÃO  
O Ato Final TJ SP será dividido em 7 eventos principais que lhe ajudarão a trilhar a sua jornada 
até a aprovação. Confira a seguir! 
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01.  Semana de Revisões 

 SEMANA 1: 18 A 22 DE OUTUBRO (SEGUNDA À SEXTA-FEIRA) 

Para a primeira semana do nosso Ato Final, preparamos transmissões diárias em nosso canal do 
Youtube nas quais você terá a oportunidade de estudar diretamente com o seu professor do 
coração.  

Vamos te explicar melhor...  

Esses eventos terão início com a disponibilização de um questionário com questões dos temas 
mais importantes, selecionadas pelo professor. A partir deste questionário, faremos uma breve 
revisão do conteúdo, seguida pela resolução de questões relacionadas aos tópicos revisados. 
Ao final, abriremos uma sala exclusiva para os nossos assinantes interagirem e tirarem dúvidas 
diretamente com o professor.  

Gostou da novidade? Então fique ligado(a) na programação: 

 

02.  Simulado Final 

 SEMANA 1: 23 DE OUTUBRO (SÁBADO) 

Nada melhor do que testar os seus conhecimentos no fim de semana que antecede a sua prova! 
Simulados são fundamentais para você identificar os seus pontos fortes e fracos nessa reta final. 
Para isso, preparamos para o dia 23/10 o nosso Simulado Final para o TJ SP.  
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Esse simulado terá início às 8h00 e, às 14h00, teremos a correção ao vivo em nosso canal do 
Youtube.  

Está preparado(a)? 

03. Revisão Turbo 

 SEMANA 2: 24 DE OUTUBRO (DOMINGO) 

Que tal revisar os principais pontos de todas as disciplinas do seu edital uma semana antes da 
prova?  No domingo, 24/10, teremos a nossa Revisão Turbo TJ SP. Serão mais de 12 horas 
seguidas de puro conteúdo para lhe deixar em ponto de bala para a sua última semana de 
estudos. 

Nossa Revisão Turbo seguirá a seguinte programação: 

 

04. Hora da Verdade 

 SEMANA 2: 25 A 28 DE OUTUBRO (SEGUNDA À QUINTA-FEIRA) 
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25.10.21 
8h30 – 12h: Português  

Prof.ª Adriana Figueiredo 

14h – 17h30: Matemática e RLM  
Prof. Brunno Lima 

19h – 22h30: Penal e Proc. Penal 
Prof. Renan Araujo 

26.10.21 

8h30 – 12h00: D. Constitucional  
Prof.ª Adriane Fauth 

19h – 22h30: D. Administrativo  
Prof. Herbert Almeida 

27.10.21 
8h30 – 12h: D. Pessoas c/ Defic. 

Prof.ª Lilian Novakoski 

19h – 22h30: D. Proc. Civil 
Prof. Ricardo Torques 

28.10.21 

8h30 – 12h00: Informática 
Prof. Renato da Costa 

14h – 17h30: Atualidades 
Prof. Leandro Signori 

Tá na hora, tá na hora... Tá na Hora da Verdade! 4 dias, 9 aulas. Participe da nossa já conhecida 
Hora da Verdade e revise pontos cruciais para o seu concurso. Nossos professores passarão os 
melhores bizus de suas disciplinas em 3h30 de aula.  

Confira a seguir a programação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. Apostas Finais 

 SEMANA 2: 29 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA) 

No dia 29/10, venha conferir as apostas finais do nosso time de professores. Dicas de ouro e 
que podem lhe garantir pontos preciosos no dia sua prova! 

Fique de olho na programação. 
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06. Revisão de Véspera 

 SEMANA 2: 30 DE OUTUBRO (SÁBADO) 

Para chegar na prova com o conteúdo fresquinho na cabeça, venha participar da maior e melhor 
Revisão de Véspera do Brasil. No dia 30/10, o time da Coruja trará os temas mais quentes e com 
grandes chances de serem cobrados pelo seu examinador. Simplesmente imperdível. 

Confira abaixo a programação: 
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07. Primeiras Impressões sobre a Prova 

 SEMANA 2: 31 DE OUTUBRO (DOMINGO) 

Após o término da prova, nossos professores estarão ao vivo no Youtube trazendo as primeiras 
impressões sobre as questões aplicadas pela banca examinadora. 

Essa transmissão terá início às 18h30, portanto, fique ligado(a)! 
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APOSTAS FINAIS TJ SP 
 

 

 

APOSTA 1 

A apuração preliminar será instaurada quando a infração não estiver suficientemente 
caracterizada ou definida a autoria. A sindicância quando a falta disciplinar possa determinar as 
penas de repreensão, suspensão ou multa. O processo administrativo, quando possa 
determinar as penas de demissão ou dispensa, demissão ou dispensa a bem do serviço público 
e cassação de aposentadoria.  

APOSTA 2 

Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências 
da empresa terceirizada responsável pela guarda, desde que credenciado. O credenciamento 
poderá ser pelo prazo de 30, 60 ou no máximo 90 dias, renováveis desde que justificado o 
motivo. 

 

 

 

 
APOSTA 1 

CRASE  

Lembre-se das duas justificativas para a crase:   

- O fenômeno fonético, que é a combinação da preposição “a” com o artigo feminino “a”.  Ex.: 
obedecia à professora.   

- As locuções de base feminina. Ex.: à medida que, à custa de, à deriva, etc. 

 

NORMAS DA CORREGEDORIA - PROF. TIAGO ZANOLLA 

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF.ª ADRIANA FIGUEIREDO 
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A) (A lei) ameaça despejar milhares de marginais precoces de volta às ruas. B) A felicidade é o 
sonho que se oferece às pessoas.  

C) Telefonei ontem à sua tia.  

D) Ficou rodando de carro à toa por muito tempo.  

E) Não ceda à tentação. 

 
APOSTA 2 

COLOCAÇÃO PRONOMINAL  

A colocação dos pronomes átonos é um tópico bastante explorado pela Vunesp. Existe apenas 
uma regra: palavra invariável é palavra atrativa.   

Ex.: Não me respondeu.  

 

A) A esposa dele nunca se preocupa com o que o marido sente.  

B) Apesar da discussão de ontem, logo entenderam-se e ficaram bem.  

C) Embora perdoasse-lhe, ele ficou magoado por vários dias.  

D) Jamais deve-se brigar com frequência, porque isso desgasta as relações.  

E) Nos avisaram que o casal chegaria com meia hora de atraso. 

 

VUNESP – TJ SP – ANALISTA DE SISTEMAS: 

A corte seguiu à risca um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segue essa 
mesma regra de uso da crase a alternativa:  

VUNESP – PREFEITURA DE SÃO ROQUE (SP) - 2020: 

Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes obedece à norma-padrão da língua 
portuguesa.  
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APOSTA 3 

EMPREGO DE PRONOMES PESSOAIS  

Atenção ao emprego de pronomes pessoais com verbos bitransitivos. Sempre haverá um 
complemento direto (sem preposição) e um indireto (com preposição), e nunca 
dois complementos diretos ou indiretos.  

Ex.: Deu um presente ao amigo.  

Deu-lhe um presente.  

Deu-o ao amigo.  

  

A) Foram os editores da revista Edge que apresentaram-na ao filósofo americano 
Daniel Dennett.  

B) Foram os editores da revista Edge que a apresentaram ao filósofo americano Daniel 
Dennett.  

C) Foram os editores da revista Edge que lhe apresentaram ao filósofo americano Daniel 
Dennett.  

D) Foram os editores da revista Edge que apresentaram-lhe ao filósofo americano 
Daniel Dennett.  

E) Foram os editores da revista Edge que o apresentaram ao filósofo americano Daniel Dennett.  

 
APOSTA 4 

CLASSES DE PALAVRAS  

VUNESP – CÂMARA DE PIRACICAPA (SP) - 2019: 

Assinale a alternativa em que a frase – Foram os editores da revista Edge que apresentaram 
a discussão ao filósofo americano Daniel Dennett. – está corretamente reescrita, tanto no que 
respeita à regência verbal quanto no que se refere ao emprego e à colocação pronominal, 
tendo a expressão “a discussão” substituída por um pronome.  
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Saiba diferenciar os adjetivos dos advérbios.   

Os adjetivos referem-se a substantivos e variam em gênero e número, de acordo com 
os substantivos a que se referem.   

Ex.: blusa bonita; alunos dedicados.   

Já os advérbios são invariáveis e atribuem valores de circunstância (lugar, tempo, modo, 
intensidade, etc.) a verbos, adjetivos ou outros advérbios.   

Ex.: dormiu muito; menino muito engraçado; fez isso muito bem.  

 

A) O conceito de popular na pintura de Tarsila é debatido amplamente. 

B) Lina Bo Bardi, arquiteta que concebeu o Masp, foi uma artista italiana polivalente.  

C) A concepção de identidade nacional e de brasilidade provoca constante debate na 
história das ideias do país.  

D) Tarsila abordou o popular em sua pintura, a partir de um universo temático multifacetado.  

E) Criação emblemática das artes plásticas no Brasil, a obra de Tarsila, Abaporu, é 
conhecida fora das fronteiras do país. 

 

 

 

APOSTA 1 

Concordância Verbal e Nominal: A concordância verbal trata da flexão adequada de um verbo 
com o seu sujeito; a concordância nominal trata da adequada variação em gênero e número de 
determinantes (artigo, adjetivo, numeral e pronome) com o substantivo. Algumas regras para a 
concordância verbal são: a) o verbo concorda sempre com o núcleo do sujeito; b) quando o 

VUNESP – PREFEITURA DE OSASCO (SP) - 2020: 

Assinale a alternativa em que a palavra em destaque reforça a ação verbal. 

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF.ª JANAÍNA ARRUDA 
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sujeito é composto e posposto, o verbo pode concordar com o elemento mais próximo; c) na 
expressão partitiva, o verbo pode concordar com o todo ou com a parte.  

a) A economia dos países ricos cresceu nesse trimestre.  

b) Aconteceu conflito e resistência na ocupação.  

c) A maioria das pessoas chegou/chegaram atrasadas. 

 
APOSTA 2 

Existe muita confusão na identificação adequada do A, vejamos alguns exemplos:  

 João encontrou a bicicleta na rua.  

Nesse caso, o A é considerado um artigo, pois está acompanhando o substantivo “bicicleta” e 
concordando com esse em gênero e número.  

 Daqui a dois dias irei visitar minha família. 

Nessa situação, o A desempenha papel de preposição, veja que após o A temos o numeral “dois” 
(cardinal) e esse não é acompanhado de artigo.  

  Você viu Maria? Eu a vi na rua, perto da minha casa.  

Nesse outro caso, o A é um pronome oblíquo átono que substitui o nome “Maria”. 

 
APOSTA 3 

A compreensão está no texto, são as informações fornecidas por ele. Um maior cuidado deve ser 
tomado para não ultrapassar os limites dos enunciados. Será frequente o uso de comandos do 
tipo: De acordo com o texto; Conforme o texto; De acordo com as ideias do texto.  

Detenha-se ao que o enunciado pede, ao recorte estipulado pela banca e não busque 
“interpretar” quando só é preciso compreender. A interpretação é uma etapa mais aprofundada 
da leitura; para a compreensão basta ficar atento aos limites sugeridos pela banca.  

Exemplo: De acordo com o texto, o Brasil é um dos países que apresenta o maior 
desenvolvimento na América Latina. 
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APOSTA 4 

Regência Verbal e Nominal: a regência, seja ela verbal ou nominal, deve ser vista como a forma 
que o verbo ou o nome se relacionam com o seu completo. Existirá uma preposição nessa 
relação, essa preposição introduz o complemento. É preciso tomar cuidado, principalmente em 
relação aos verbos, pois, muitas vezes, a alteração da preposição altera também o sentido do 
verbo. Dica importante: será preciso conhecer verbos, nomes e suas regências.  

João implicou com Teresa. = (zombou de Teresa) 

João implicou o irmão em um problema. (envolveu o irmão) 

A atitude de João implicou suspensão. (causou, acarretou) 

 
APOSTA 5 

Sentido próprio e figurado das palavras: a denotação está relacionada à linguagem literal, ou 
seja, ao sentido próprio da palavra expresso no dicionário. Já a conotação é uma linguagem 
figurada, pois faz uso de termos fora de seu contexto usual, existe duplo sentido, interpretação. 

 
 

 

 

APOSTA 1 

EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS IMPORTANTES 

1. P → Q ⇔ ¬ P ∨ Q Regra para se escrever um “se... 
então...” como um “ou” e vice-versa: 

1º) NEgar a 1ª parte 

2º) Trocar o conectivo “se... então” 
pelo conectivo “ou”; ou trocar o 
conectivo “ou” pelo “se... então...” 

3º) MAnter a 2ª parte 

Dica do professor! Como forma de 
memorizar essa regra de 

Exemplos: 

a) A proposição “Se Carlos é médico, então 
Ana é professora” é equivalente à proposição 
“Carlos não é médico ou Ana é professora”. 

b) A proposição “Jogo futebol ou não 
trabalho” é equivalente à proposição “Se não 
jogo futebol, então não trabalho”. 

RACIOCÍNIO LÓGICO - PROF. BRUNNO LIMA 
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equivalência, lembre-se do jogador 
Neymar e use o mnemônico “Sentou 
Neymar”. Para entender melhor 
observe: 

• SENT/OU: forma de 
transformar o conectivo “se... então...” 
no “ou”. 

• NEyMAr: observe as duas 
sílabas em destaque: “NE” e “MA”. 
Elas ajudarão você a memorizar que 
nessa regra devemos NEgar a 1ª e 
MAnter a 2ª. 

2. P → Q ⇔ ¬ Q→ ¬ P Regra para escrever um “se...então...” 
como um outro “se...então...”: 

Devemos negar as duas partes e 
depois “inverter” as posições das 
proposições obtidas. 

Dica do professor! Como forma de 
memorizar essa regra uso duas 
sentenças apresentadas em algumas 
campanhas publicitárias: 

Se beber, não dirija. 

Se dirigir, não beba. 

Elas são o meu exemplo clássico de 
contraposição. Observe que 
negamos as duas partes e depois 
invertemos as posições das 
proposições obtidas. 

Exemplo: 

A proposição “Se viajo, então acordo cedo” é 
equivalente a “Se não acordo cedo, então não 
viajo”. 

3.  (P ↔ Q) ⇔ (P → Q) ∧ 
(Q → P) 

Regra para escrever uma 
bicondicional como duas 
condicionais 

Toda proposição com conectivo “se e 
somente se” pode ser reescrita a 
partir da conjunção de duas 
condicionais (uma que “vai” de P para 
Q e outra que “volta” de Q para P). 

Exemplo:  

A proposição “Estudo se e somente se sou 
professor” é logicamente equivalente à 
proposição “Se estudo, então sou professor e 
se sou professor, então estudo”. 

 
APOSTA 2 
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NEGAÇÕES LÓGICAS IMPORTANTES 

Negação do “e” usando “ou”: 

Negar todas as partes e trocar o conectivo “e” pelo “ou”. 

Exemplo: 

A negação da proposição “Ando e pulo” pode 
ser a proposição “Não ando ou não pulo”. 

Negação do “e” usando o “se... então...”: 

1º) MAnter a 1ª parte 

2º) Trocar o “e” pelo “se... então...” 

3º) NEgar a 2ª parte. 

Dica do autor! Como forma de memorizar lembre-se de que a 
negação do “e” para o “se... então...” é feita com base na 
regrinha do “MANÉ” (MAnter a 1ª / NEgar a 2ª) 

Exemplo: 

A negação da proposição “Ando e pulo” pode 
ser a proposição “Se ando, então não pulo”. 

Negação do “ou” usando “e”: 

Negar todas as partes e trocar o conectivo “ou” pelo “e”. 

Exemplo: 

A negação da proposição “Laura é alta ou 
Gael é moreno” é a proposição “Laura não é 
alta e Gael não é moreno”. 

Negação do “se... então...” usando “e”: 

1º) MAnter a 1ª parte 

2º) Trocar o “se... então...” pelo “e” 

3º) NEgar a 2ª parte. 

Dica do autor! Como forma de memorizar lembre-se de que a 
negação do “se... então...” para o “e” é feita com base na 
regrinha do “MANÉ” (MAnter a 1ª / NEgar a 2ª). 

Exemplo: 

A negação da proposição “Se surfo, então sou 
feliz” é a proposição “Surfo e não sou feliz”. 

 
APOSTA 3 

NEGAÇÕES DAS PROPOSIÇÕES CATEGÓRICAS 

FORMA CANÔNICA NEGAÇÃO 

Todo A é B Algum A não é B ou Nem todo A é B 

Nenhum A É B Algum A é B 

Algum A É B Nenhum A é B ou Todo A não é B 

Algum A não É B Todo A é B ou Nenhum A não é B 
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APOSTA 1 

Word 

Nesse concurso do TJ o candidato precisa estar preparado para identificar visualmente efeitos 
de texto, conheça alguns dos mais importantes. 

 Efeito Tachado, coloca uma linha no meio da palavra ou texto dando ideia de erro ou 
negação 

 Efeito Tachado duplo, coloca uma linha no meio da palavra ou texto dando ideia de erro 
ou negação 

 Efeito Sobrescrito, coloca o texto na metade superior da linha (parte de cima da linha) 
 Efeito Subscrito, coloca o texto na metade superior da linha (parte de cima da linha) 

Efeito VERSALETE, coloca o texto com a caixa alta, com formato de letra maiúscula, mas 
diferenciando as maiúsculas e minúsculas pelo tamanho. 

 
APOSTA 2 

Excel 
O candidato que vai prestar a prova para o TJ SP precisa distinguir as funções máximo() e 
maior() no Excel, assim como mínimo() e menor(). 
 
A função máximo sempre retorna o maior de todos os valores dentre os argumentos 
especificados na função. A função maior implica que se especifique a posição e assim possibilita 
retornar o segundo, terceiro, o enésimo maior número dentre o intervalo especificado. O mesmo 
se aplica à diferença entre as funções mínimo() e menor(). 
 
APOSTA 3 

Internet 

INFORMÁTICA - PROF. RENATO DA COSTA 
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Lembre-se que uma URL é o endereço exclusivo de um recurso na rede e que sua sintaxe 
simplificada é: 

protocolo://domínio/caminho/recurso  

Há diversos protocolos que podem ser utilizados em uma URL, os mais comuns são HTTP, HTTPS 
e FTP. O domínio é o nome do computador hospedeiro e é importante também identificar o tipo 
de domínio de primeiro nível, .org para não governamental, .gov para governamental etc. O 
caminho é a estrutura de diretórios no servidor para encontrar o arquivo que é o recurso 
propriamente dito. 

Um exemplo de URL é:  

https://www.tjsp.jus.br/concursos/edital.pdf 

 
APOSTA 4 

Correio eletrônico 

Em relação ao serviço de e-mail é importante lembrar o conceito do CCO (cópia carbono 
oculta) onde um destinatário ao responder uma mensagem para “todos” não inclui os demais 
destinatários do campo CCO da mensagem original, pois estes estão ocultos. Perceba também 
o campo assunto, pois qualquer e-mail nele contido não é um destinatário.  

Para fecharmos a dica é importante destacar que ao responder uma mensagem os anexos NÃO 
são inseridos automaticamente e ao contrário, ao encaminhar uma mensagem os anexos SÃO 
inseridos automaticamente. 

 

 

 

APOSTA 1 

A tecla shift quando associada a qualquer forma de exclusão faz com que o arquivo excluído 
seja apagado permanentemente, ou seja, não vai para a lixeira; 

 

INFORMÁTICA – PROF.ª EMANNUELLE GOUVEIA 
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APOSTA 2 

Para a realização de CÓPIA de arquivos entre locais distintos em um mesmo disco o 
pressionamento da tecla CTRL é OBRIGATÒRIO, e entre discos diferentes é OPCIONAL. 

APOSTA 3 

O Word permite a exportação de arquivos no formato pdf, através do menu Arquivo\Exportar; 

APOSTA 4 

No Excel, ao arrastarmos uma sequência para baixo ou para a direita estaremos incrementando 
seus valores, e ao arrastarmos uma sequência para cima ou para a esquerda estaremos 
decrementando seus valores; 

APOSTA 5 

Nas fórmulas do Excel o uso do “:” significa “até” e indica que será usada na mesma o intervalo 
de células citado. Ex: = média (A1:A5) significa que será calculada a média aritmética do 
conteúdo das células A1 até a célula A5. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

Crise Hídrica 

Bacia do Paraná é a mais afetada. Não é em todo o país, muita chuva e cheias recordes em alguns rios da 
Amazônia. De acordo com especialistas, três fenômenos explicam a falta de chuvas no Brasil: La Niña, 
desmatamento da Amazônia e aquecimento global. Consequências: conta de luz mais cara (acionamento 
das termelétricas), prejuízos à navegação fluvial, agricultura e indústria, temor de racionamento de 
energia e aumento da inflação. 

APOSTA 2 

Afeganistão 

ATUALIDADES – PROF. LEANDRO SIGNORI 
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Taliban voltou a tomar o poder. O Estado Islâmico Khorashan realizou um atentado terrorista nos 
arredores do aeroporto de Cabul, mais de 180 mortes, incluindo 13 militares americanos. O fim da 
ocupação americana se deve a um acordo de paz assinado com o Taliban no governo de Donald Trump. 

APOSTA 3 

Coronavírus 
 
Cuba, primeiro país da América Latina a ter a sua própria vacina denominada Abdala. Vacina 
mais aplicada no Brasil: Covishield (Oxford-AstraZeneca). OMS "desnacionalizou" as mutações 
do vírus da covid-19, num esforço para reduzir a xenofobia e ataques contra indivíduos de países 
onde as variantes foram identificadas. Principais variantes: Alpha (Reino Unido), Beta (África do 
Sul), Gamma (Brasil) e Delta (Índia). Em observação: Lambda (Peru) e Mu (Colômbia). Protestos 
em diversos países da Europa, principalmente a França, contra o passaporte da vacina. A Anvisa 
emitiu um alea sobre casos raros da síndrome de Guillain-Barré após a vacinação contra covid-
19. 

APOSTA 4 

Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 

Modalidades estreantes: surfe, skate, BMX e escalada. Breaking vai estrear como modalidade em 
2024, em Paris, França. Estados Unidos venceram, seguidos da China e Japão. Brasil - 12º lugar, 
melhor classificação em uma edição.  Destaques do Brasil: primeira medalha de ouro - Ítalo 
Ferreira, do surfe. Rayssa Leal, a Fadinha, de 13 anos, medalha de prata no skate street, mais 
jovem medalhista na história da participação brasileira nos Jogos. Rebeca Andrade, ginástica 
artística, primeira mulher do Brasil a conquistar dois pódios na mesma edição das Olimpíadas. 
Atleta Krystsina Tsimanouskaya, criticou dirigentes olímpicos de Belarus, forçada a voltar ao país 
se recusou e recebeu proteção da polícia japonesa e visto humanitário da Polônia. 

APOSTA 5 

Nova Corrida Espacial 

Empresas privadas estão investindo em turismo espacial. A primeira foi a Virgin Galactic, que 
realizou um breve voo suborbital com a presença do dono da empresa, Richard Branson.  A 
segunda foi a Blue Origin em um voo que cruzou a fronteira espacial, com a presença do dono 
da empresa Jeff Bezos, da Amazon. China se tornou o segundo, depois dos EUA, a ter uma 
missão operacional de solo em Marte. 

APOSTA 6 
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América do Sul 

Peru - Pedro Castillo é o novo presidente. Colômbia - protestos contra projeto de reforma 
tributária deixaram dezenas de mortos e milhares de feridos. Venezuela - corte de seis dígitos 
na moeda nacional, que passou a ser chamada de bolívar digital. Argentina - cuidar dos filhos 
passou a ser considerado trabalho e conta para a aposentadoria de mulheres, documento de 
identidade passou a admitir o registro de pessoas não binárias, aprovada cota para transexuais 
na administração pública. Chile – acadêmica indígena mapuche Elisa Loncón foi eleita presidente 
da Convenção Constitucional. Mercosul fez 30 anos e passa por crise. 

APOSTA 7 

América Central e Caribe 

Haiti – presidente Jovenel Moïse foi assassinado. Cuba - protestos contra a crise econômica e aumento 
dos casos de covid-19. Nos dias seguintes, a internet e linhas telefônicas foram cortadas nas regiões onde 
houve protestos. México - Suprema Corte descriminalizou o uso recreativo da maconha para adultos. El 
Salvador é o primeiro país a adotar o bitcoin como moeda oficial. Costa Rica passou a fazer parte da 
OCDE. 

APOSTA 8 

Outros fatos internacionais 

Brasil voltará a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU (biênio 
2022-2023). G7 oferece grande plano de infraestrutura às nações em desenvolvimento para 
rivalizar com China. Dia 19 de junho, “Juneteenth”, passou a ser feriado nacional nos Estados 
Unidos em comemoração ao fim da escravidão no país. Canadá – centenas de túmulos sem 
identificação de crianças indígenas foram encontrados em antigas escolas de aculturação 
católicas. Canal de Suez - navio Ever Given encalhou e bloqueou o canal por seis dias, afetando 
temporariamente o comércio internacional. China passou a permitir que os casais tenham até 
3 filhos. 

APOSTA 9 

Economia Brasileira 

O PIB caiu 4,1% em 2020, somente agropecuária teve crescimento positivo. Primeiro trimestre 
2021 – crescimento de 1,2%, todos setores produtivos tiveram crescimento positivo. Soja puxou 
o crescimento na agropecuária e indústrias extrativas minerais na indústria. Segundo trimestre 
2021 – queda de 0,1%, maior recuo foi da agropecuária, seguida pela indústria, serviços tiveram 
crescimento positivo. Brasil caiu de 9º para 13º maior economia do mundo. O Copom subiu a 
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taxa básica de juros – Selic – de 2% para 6,25% ao ano. As elevações têm como objetivo controlar 
a alta da inflação, impactada pelo dólar alto, aumento no preço dos alimentos, combustíveis e 
energia elétrica. 

APOSTA 10 

Outros fatos da economia brasileira 

Superávit da balança comercial vem registrando recordes em 2021. Soja e minério de ferro são 
os principais produtos exportados pelo Brasil. China é o maior parceiro comercial. Dólar alto 
favorece as exportações. Falta de chips está prejudicando a produção industrial, principalmente 
automobilística. Bacia de Santos é a maior produtora de petróleo e gás natural no Brasil. 
Publicada lei que viabiliza a privatização da Eletrobras. Câmara dos Deputados aprovou a 
privatização dos Correios. 

APOSTA 11 

Segurança Pública 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública – 50.033 mortes violentas intencionais (MVIs) em 2020. 
Crescimento em relação ao ano de 2019. Maior e menor taxa de MVI: Ceará e São Paulo. Caucaia 
(CE) é a cidade mais violenta (das com mais de 100 mil habitantes). Atlas da Violência (IPEA) – 
45.503 homicídios em 2019, queda em relação ao ano de 2018. Maior e menor taxa de 
homicídios: Amapá e São Paulo. Década de 2009 a 2019: aumento da taxa de mortes violentas 
de indígenas. PM-SP: 18 batalhões já estão usando câmeras “grava-tudo” – Programa Olho Vivo. 
Mega assaltos como o de Araçatuba (SP) passaram a ser conhecidos como “novo cangaço”. Rio 
de Janeiro – Operação Exceptis da polícia civil no Jacarezinho considerada a mais letal do estado, 
foram 28 mortes. PIX levou a um aumento dos sequestros-relâmpago. 

APOSTA 12 

Política Brasileira 

Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto impresso. Lei de Segurança Nacional foi 
revogada, inclusão no Código Penal de uma parte destinada aos crimes contra o Estado 
democrático de direito. Recriado o Ministério do Trabalho – Onyx Lorenzoni assumiu a pasta. 
Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil. Ministério do Meio Ambiente: saiu Ricardo Sales, 
entrou Joaquim Álvaro Pereira Leite. Ministério das Relações Exteriores: saiu Ernesto Araújo, 
entrou Carlos Alberto Franco França. Bolsonaro indicou André Mendonça para ministro do STF, 
Marco Aurélio Mello se aposentou de modo compulsório (75 anos). CPI da Pandemia, no 
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Senado Federal, investiga suspeita de corrupção em contrato de compra da vacina Covaxin 
(farmacêutica indiana Bharat Biotech) pelo Ministério da Saúde. 

APOSTA 13 

Meio Ambiente 

Inundações causadas por fortes chuvas deixaram quase 200 mortos na Alemanha e Bélgica. 
Furacão Ida deixou pelos menos 50 mortos no nordeste dos Estados Unidos. Mudança do clima 
– COP-26 será realizada em Glasgow, Escócia. 

APOSTA 14 

Cultura 

Sítio Burle Marx, na cidade do Rio de Janeiro, foi inscrito como Patrimônio Mundial da 
Humanidade pela UNESCO. Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, foi reinaugurado 
após quase seis anos fechado em reforma por causa de incêndio. Estátua do bandeirante Borba 
Gato, localizada em São Paulo, foi alvo de incêndio, cuja autoria foi assumida por um movimento 
chamado Revolução Periférica. 

APOSTA 15 

Fatos de São Paulo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão monocrática do ministro Joel Paciornik que 
restabeleceu a condenação de policiais militares acusados pelo massacre do Carandiru, com 
penas que superam os 600 anos de reclusão. Deputado estadual Fernando Cury teve o mandato 
suspenso pela Alesp, por 180 dias, no caso de importunação sexual contra a deputada Isa Penna. 
Lei criou duas novas regiões metropolitanas: São José do Rio Preto e Piracicaba.  

 

 

 

APOSTA 1 

STJ reestabeleceu condenações de policiais acusados pelo massacre do Carandiru (decisão 
havia sido derrubada pelo TJ-SP) 

ATUALIDADES – PROF. RODOLFO GRACIOLI 
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Em agosto de 2021, por unanimidade, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
negou os recursos da defesa e manteve a decisão monocrática do ministro Joel Ilan Paciornik 
que, em junho, restabeleceu a condenação de policiais militares acusados pelo massacre do 
Carandiru. Os policiais foram condenados no júri popular pela prática de homicídios 
qualificados, com penas que chegaram a superar 600 anos de reclusão. 

APOSTA 2 

Cenário da América do Sul 
 
No Chile, uma Assembleia Constituinte presidida pela acadêmica indígena Elisa Loncón redige 
uma nova Constituição; a Venezuela anunciou a reconversão da moeda (cortando seis zeros) e o 
bolívar digital; a Argentina aprovou cota para trans na administração pública, registro não binário 
em documentos, “cuidado com os filhos” para aposentadoria; no Peru, Pedro Castillo foi eleito 
presidente vencendo Keiko Fujimori (com 20 dias de governo, o ministro das Relações Exteriores 
caiu após vazar vídeo onde dizia que a Marinha do país era terrorista); a ex-presidente da Bolívia 
Jeanine Añez tentou o suicídio na prisão (a mesma foi acusada de genocídio). Atenção ainda 
para os 30 anos do Mercosul. 

APOSTA 3 

ONU e seus desdobramentos 

FAO (entidade que lida com Alimentação e Agricultura) – relevante em tempos de pandemia; 
Acnur – Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Síria tem o maior número de refugiados do 
mundo: 6,7 milhões – o país que completou 10 anos de Guerra e assiste o 4º mandato de Bashar 
al-Assad); Unesco – responsável pela Ciência, Cultura e Educação (declarou o sítio Burle Marx no 
Rio de Janeiro como Patrimônio Mundial; OMS – Organização Mundial da Saúde responsável 
pela aliança global pela vacina (Covax Facility). Brasil foi eleito para o Conselho de Segurança da 
ONU como membro não-permanente (biênio 2022/2023). 

APOSTA 4 

Variantes da covid-19 em destaque 

A OMS decidiu alterar a denominação das variantes da covid-19 com objetivo de impedir o 
estigma da localidade e facilitar a comunicação: alpha (britânica), beta (sul-africana), gamma 
(brasileira) e delta (indiana). Atualmente, a OMS observa o avanço da variante “lambda” no Peru 
e “Mu” na Colômbia. 

APOSTA 5 
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Economia 
 
O resultado do 2º trimestre de 2021 do PIB do Brasil foi de retração de 0,1% (queda abrupta no 
agronegócio (-2,8%), por conta da crise hídrica. A nível global, pelo ranking da Austin Rating, o 
Brasil ocupa a 13ª posição entre as maiores economias (antes de 2020 éramos o 9º colocado – 
fomos superados por Canadá, Coréia do Sul, Rússia e Austrália). O ranking tem EUA na frente, 
seguido por China, Japão, Alemanha e Reino Unido. 

APOSTA 6 

Questões locais  

A Alesp aprovou projeto de lei que obriga condomínios residenciais e comerciais, por meio dos 
síndicos ou responsáveis, a comunicarem aos órgãos de segurança pública qualquer indício de 
violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos; foi sancionada 
ainda lei proíbe a soltura, comercialização, armazenagem e transporte de fogos de artificio com 
estampido no Estado de São Paulo; a Alesp suspendeu, de modo unânime, por 180 dias, o 
deputado Fernando Cury após situação de importunação sexual contra a deputada Isa Penna; 
foram sancionadas leis que criaram as Regiões Metropolitanas de São José do Rio Preto e 
Piracicaba; PF assumiu investigações sobre incêndio na Cinemateca. 

APOSTA 7 

Segurança Pública e seus desdobramentos 

Segundo ranking do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (referente ao ano de 2020), a 
cidade de Caucaia (CE) é a mais violenta do Brasil – considerando cidades com mais de 100 mil 
habitantes; ainda na área da segurança, 18 batalhões da PM de São Paulo já usavam câmeras em 
uniformes policiais (inclusive a ROTA - Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) – programa “Olho 
Vivo”; no Rio de Janeiro, a operação Exceptis tornou-se a mais letal da localidade – foram 28 
mortes em Jacarezinho. 

APOSTA 8 

Fatos do mundo 

Entrou em vigor na Espanha a eutanásia; Grécia construiu um muro na fronteira com a Turquia 
para impedir a entrada de afegãos; a Nigéria sofre com a escalada do terrorista do Boko Haram 
(grupo conhecido pelo sequestro de estudantes); na Noruega, passa a ser crime não avisar sobre 
modificação em fotos; Noruega é o país que media o diálogo para tentativa de paz entre governo 
e oposição da Venezuela; dia 19/06 tornou-se feriado nos EUA para comemorar o fim da 
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escravidão – data da libertação dos últimos escravos no Texas); China passou a permitir que os 
casais tenham até 3 filhos; El Salvador passou a usar o bitcoin como moeda oficial; Costa Rica 
entrou para a OCDE; a COP-26 acontece em Glasgow, na Escócia; Cuba assistiu protestos da 
população (organizados por mídias sociais). 

APOSTA 9 

Política e Justiça 

Foi recriado o Ministério do Trabalho (MP 1.058/2121) – Onyx Lorenzoni assumiu a pasta. Ricardo 
Salles saiu e entrou Joaquim Leite na pasta do Meio Ambiente. Ciro Nogueira assumiu a Casa 
Civil. Carlos França assumiu a pasta das Relações Exteriores no lugar de Ernesto Araújo; a PEC 
135/2019 – voto impresso – foi rejeitada pela Câmara de Deputados (foram 229 votos favoráveis, 
quando era preciso 308); no STF, o ministro Marco Aurélio Melo aposentou de modo 
compulsório (75 anos). 

APOSTA 10 

Olimpíadas  

O Brasil terminou as Olimpíadas na 12ª posição do ranking de medalhas (melhor performance 
em uma edição). Rebeca Andrade, da ginástica artística, foi a primeira mulher brasileira a subir 
duas vezes no pódio em uma mesma Olimpíada. Surfe, skate, BMX e escalada foram novas 
modalidades em Tóquio (já nas próximas Olimpíadas, de Paris, estreará o Breaking) – única 
modalidade estreante; no levantamento de peso, competiu a primeira atleta trans da história 
(Laurel Hubbard); uma atleta de Belarus precisou da proteção de autoridades japonesas para 
não regressar forçadamente ao país comandado pelo “último ditador da Europa” (hoje ela vive 
na Polônia) – tudo aconteceu após a mesma criticar o comitê olímpico local. 

regiões metropolitanas: São José do Rio Preto e Piracicaba.  

 

 

 

APOSTA 1 

Conceito de deficiência 

DIREITO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PROF. RICARDO TORQUES 
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Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial que, em interação com uma ou mais barreiras, possa obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

APOSTA 2 

Conceito de atendente pessoal e acompanhante 

Acompanhante é quem acompanha a pessoa com deficiência. Atendente pessoal é uma pessoa 
que presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência. 

APOSTA 3 

Conceito de pessoa com mobilidade reduzida 

Pessoa com mobilidade reduzida é quem, por qualquer motivo, tem dificuldade de 
movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade. A gestante, 
por exemplo, é pessoa com mobilidade reduzida.  

APOSTA 4 

Atendimento prioritário 

A pessoa com deficiência tem direito à prioridade no recebimento de restituição de imposto de 
renda e na tramitação de processos e procedimentos judiciais e administrativos, sendo que essas 
duas prioridades não se aplicam ao acompanhante ou ao atendente pessoal. 

APOSTA 5 

Direito à vida 

Qualquer tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica só pode ser realizado 
com o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência. No entanto, em 
casos de risco de morte ou emergência de saúde, a pessoa com deficiência pode ser atendida 
sem esse consentimento prévio. 

APOSTA 6 

Direito ao trabalho 

Qualquer forma de restrição à participação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho 
é vedada, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, e de exames 
admissionais. 
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APOSTA 1 

Procure memorizar os conceitos de acessibilidade (utilização com segurança e autonomia), 
desenho universal (concepção de produtos, ambientes, programas e serviços sem necessidade 
de adaptação) e adaptações razoáveis (adaptações, modificações e ajustes que asseguram o 
gozo ou exercício de direitos e liberdades) sempre em conjunto, para facilitar sua distinção e 
memorização. 

APOSTA 2 

Sempre que se fizer necessário, equipe multiprofissional fará a avaliação da deficiência, sendo 
essa biopsicossocial e interdisciplinar. Atente para o fato de que os elementos considerados pela 
equipe vão além das funções e estruturas do corpo, também no que diz respeito aos fatores de 
socioambientais, psicológicos e pessoais, limitações e restrições que a PcD possa enfrentar. 

APOSTA 3 

A partir da regra de que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa com 
deficiência, a ela são assegurados os direitos sobre sua sexualidade, fertilidade, constituição de 
seu grupo familiar podendo, inclusive, ser guardiã, tutora, curadora, adotante ou adotanda. Note 
que direitos sexuais e reprodutivos não podem ser exercidos pelo curador da PcD. 

APOSTA 4 

O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a 
realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica, sendo suprido em 
situação de curatela, desde que assegurada a participação da PcD no maior grau possível na 
obtenção do consentimento. 

APOSTA 5 

A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela 
deve ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto 
para sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra 
opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. 

APOSTA 6 

DIREITO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PROF.ª GÉSSICA EHLE 
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Sobre o direito ao trabalho, observe que a PcD tem direito à livre escolha e aceitação, a um 
ambiente acessível e inclusivo, à colocação competitiva e ao trabalho com apoio, sendo vedada 
qualquer discriminação, ou restrição, podendo ela ingressar, continuar ou retornar ao campo de 
trabalho. 

 

 

 

APOSTA 1 

Lei n.º 10.261/68 

 No caso de indenização à Fazenda Estadual, a reposição do prejuízo causado será feita de 
uma única vez nos casos de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento 
ou entrada nos prazos legais. Nos demais casos, é admitido o parcelamento, caso em que o 
desconto não excederá a décima parte (10%) do valor dos vencimentos ou da remuneração. 

Lembre-se: Na RODA, é tudo de uma vez (não cabe parcelamento): 

 Remissão 
 Omissão 
 Desfalque 
 Alcance 

APOSTA 2 

Lei n.º 10.261/68 

Penalidade de Suspensão 

 Até 90 dias 
 Falta grave ou reincidência em repreensão 
 Perde todas as vantagens e direitos do período 
 Pode ser convertida em multa (50% por dia de vencimento ou remuneração) 

APOSTA 3 

 Lei n.º 10.261/68 

COMPETÊNCIA PARA A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. THÁLLIUS MORAES 
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 GOVERNADOR 
 SECRETÁRIOS DE ESTADO 
 PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
 SUPERINTENDENTES DE AUTARQUIA 

TODAS 
PENALIDADES 

 CHEFES DE GABINETE ATÉ SUSPENSÃO 

 COORDENADORES ATÉ SUSPENSÃO POR 60 DIAS 

 DIRETORES DE DEPARTAMENTO E DIVISÃO ATÉ SUSPENSÃO POR 30 DIAS 

APOSTA 4 

Lei n.º 10.261/68 

PRESCRIÇÃO DAS PENALIDADES 

 REPREENSÃO 
 SUSPENSÃO 
 MULTA 

2 ANOS 

 DEMISSÃO 
 DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO 

PÚBLICO 
 CASSAÇÃO (aposentadoria ou 

disponibilidade) 

5 ANOS 

 FALTA PREVISTA EM LEI COMO 
INFRAÇÃO PENAL 

PRAZO PRESCRICIONAL DA PENA CRIMINAL (se 
superior a cinco anos) 

APOSTA 5 

Improbidade Administrativa 

Sujeitos Ativos do Ato de Improbidade Administrativa 

 Próprio: Agente público 
Impróprio: Particular (induzir, concorrer ou for beneficiado) 

APOSTA 6 

Improbidade Administrativa 
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Atos de Improbidade Administrativa 

 Enriquecimento Ilícito → Dolo 
 Prejuízo ao Erário → Dolo ou Culpa 
 Atentar contra Princípios → Dolo 

Concessão indevida de benefício tributário/financeiro → Dolo 

APOSTA 7 

Improbidade Administrativa 

 

 

 

 

 

 

APOSTA 1 

ESTATUTO DOS SERVIDORES DE SP 

DIREITO DE PETIÇÃO 

Legitimados Pessoa Física Independe do pagamento de taxas 

 Pessoa Jurídica   

 Ilegalidade ou abuso de poder  

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. HERBERT ALMEIDA 
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Contra Defesa de direitos   

 Abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público 

A administração NÃO pode se recusar a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena 
de responsabilidade do agente. 

Meio para o 
servidor público 

Requerer 

Prazo 

 

Representar 30 dias, salvo previsão legal 
específica Pedir reconsideração 

Recorrer  

 

RESPONSABILIDADES 

Esferas 

Civil Lesão ao erário ou a terceiros / Dever de 
indenizar 

Penal Crimes ou contravenções penais 

Administrativa Infrações administrativas 

Regra:  Independentes Exceção Absolvição PELA JUSTIÇA por decisão que: 

 Negue a existência do fato 

 Negue a autoria 

Enseja a reintegração do servidor demitido 
anteriormente 

Cumuláveis 

Sobrestamento do processo (fazer o processo ficar “parado” aguardando alguma decisão 
judicial) -> só ocorrer mediante despacho motivado da autoridade competente para aplicar a 
pena. 

    

PENALIDADES 

TIPO DE SANÇÃO QUANDO OBSERVAÇÕES 

Repreensão 
Indisciplina ou falta de cumprimento dos 
deveres 

Sempre por escrito 

Suspensão Falta grave ou reincidência Prazo máximo: 90 dias 
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Pena alternativa: multa, de 50% 
p/ dia 

Multa 
Nos casos previstos em lei ou regulamento ou como pena alternativa da 
suspensão 

Demissão 

 Abandono de cargo; 

 procedimento irregular, de natureza 
grave; 

 ineficiência no serviço; 

 aplicação indevida de dinheiros 
públicos; e 

 ausência ao serviço, sem causa 
justificável, por mais de 45 (quarenta e 
cinco) dias, interpoladamente, durante 
1 (um) ano. 

 Incompatibiliza o servidor 
para nova investidura em 
cargo, emprego ou função 
pelo prazo de 5 anos; 

 A demissão por ineficiência 
só pode ser aplicada quando 
não for possível a 
readaptação 

 

Demissão a bem 
do serviço público 

Exemplos (vide art. 257): incontinência 
pública e escandalosa e de vício de jogos 
proibidos; praticar ato definido como 
crime contra a administração pública; 
insubordinação grave; - praticar, em 
serviço, ofensas físicas; receber ou 
solicitar propinas; exercer advocacia 
administrativa; praticar ato definido em 
lei como de improbidade; etc. 

 Incompatibiliza o servidor 
para nova investidura em 
cargo, emprego ou função 
pelo prazo de 10 anos; 

Cassação de 
aposentadoria ou 
disponibilidade 

 praticou, quando em atividade, falta grave sujeita à de demissão ou de 
demissão a bem do serviço público; 

 aceitou ilegalmente cargo ou função; 

 aceitou representação de Estado estrangeiro sem autorização do 
Presidente da República; e 

 praticou a usura em qualquer de suas formas. 

    

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

Meios de 
apuração 

Sindicância  repreensão; 

 suspensão; 
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 multa.  Toda sanção depende 
de contraditório e 
ampla defesa 

 Procedimentos 
conduzidos 
Procuradoria Geral do 
Estado e presididos por 
Procurador do Estado 
confirmado na carreira. 

Processo 
administrativo 

 demissão; 

 demissão a bem do serviço 
público; 

 cassação de 
aposentadoria ou 
disponibilidade. 

Sindicância 

 autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar ATÉ TRÊS 
testemunhas; 

 a sindicância deverá estar concluída no PRAZO DE 60 (SESSENTA) 
DIAS. 

Processo 
administrativo 

 Instauração (portaria) – 8 dias da determinação / 90 dias (da citação) p/ 
concluir. 

 Citação do acusado – 2 dias antes do interrogatório / 10 dias se por 
edital 

 Oitiva do denunciante – entre a citação e o interrogatório 

 Acusado não acompanha a oitiva (só o advogado), mas deve ter 
ciência do conteúdo; 

 Interrogatório: comparecendo ou não, prazo de 3 dias para requerer 
ou apresentar provas; 

 Advogado: constituído pelo acusado ou dativo (revel, falta de recursos, 
se não o constituir ou se não apresentar alegações finais). 

 Audiência de instrução: até 5 testemunhas do presidente e do 
acusado (cada). 

 Encerrada a fase probatória: 7 dias para alegações finais. 

 Relatório: 10 dias contados da apresentação das alegações finais. 

 Decisão da autoridade: 20 dias (ou diligência/envio autoridade 
competente). 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

SUJEITO PASSIVO 
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 Administração direta, indireta ou fundacional, incluindo os territórios 

 empresa incorporada ao patrimônio público 

 entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais 
de 50% do patrimônio ou da receita anual; 

 entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos 
de 50% do patrimônio ou da receita anual (sanção patrimonial fica limitada à repercussão do 
ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos). 

 entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão 
público. 

 

SUJEITO ATIVO 

Agente público Sentido amplo (agentes 
políticos*, agentes 
administrativos, particulares 
colaboradores) 

* Agentes políticos: exceto o Presidente da 
República. 

Terceiros Induz, concorre, beneficia-se 
do ato 

Pessoas física ou jurídica 

 

DECLARAÇÃO DE BENS 

Quando: 

 Posse e exercício 

 Atualização: anualmente + 
quando deixar o mandato, 
cargo, emprego ou função 

Conteúdo: 

 todos os bens (país ou exterior), 
excluídos apenas os objetos e utensílios 
de uso doméstico 

 inclusive do cônjuge ou companheiro, 
dos filhos e de outras pessoas que vivam 
sob a dependência econômica do 
declarante. 

Sanção, se não 
apresentar ou 
apresentar 
declaração falsa: 
demissão, a bem 
do serviço 
público, sem 
prejuízo de outras 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL 

Representação 
 Qualquer pessoa poderá REPRESENTAR à autoridade competente p/ 

apurar à prática de improbidade 
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 A representação será escrita ou reduzida a termo e assinada e conterá: (i) 
qualificação do representante, (ii) informações sobre o fato e sua autoria e 
(iii) indicação das provas de que tenha conhecimento. 

 Se não contiver as formalidades exigidas, será rejeitada pela autoridade 
administrativa. 

Procedimento 
administrativo 

Realizado por 
comissão 
designada 

Comissão deve dar conhecimento ao MP e TC, que podem 
designar representante para acompanhar 

Processo 
judicial 

 Espécie de ação civil pública (Lei 7.347/1985); rito ordinário; 

 Pode ser, ou não, precedida de medida cautelar 

 Quando houver cautelar, a ação deve ser proposta no prazo de 30 dias da 
efetivação da medida cautelar 

 Competência para propor a ação: 

 Ministério público 

 Pessoa jurídica interessada 

 Se o MP não for parte no processo, deverá atuar obrigatoriamente como 
fiscal da lei, sob pena de nulidade 

 É PERMITIDO acordo de não persecução cível. 

 

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

ESPÉCIE DEFINIÇÃO ELEMENTO 
SUBJ. 

Enriquecimento ilícito 
(art. 9º) 

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

Dolo 

Lesão ao erário (art. 10) 

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

Dolo ou 
culpa 

Concessão ou aplicação 
indevida de benefício 
financeiro ou tributário 

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

Dolo 



 

 

36 

Atentam contra os 
princípios da 
Administração 

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

Dolo 

 

SANÇÕES 

SANÇÃO\ATO Enriquecimento 
ilícito 

Dano ao 
erário 

Lesão a 
princípios 

Concessão 
de benefício 

indevido 

Ressarcimento ao erário Aplicável Aplicável Aplicável - 

Perda da função pública Aplicável Aplicável Aplicável Aplicável 

Suspensão dos direitos 
políticos 

8 a 10 anos 5 a 8 anos 3 a 5 anos 5 a 8 anos 

Perda dos bens 
acrescidos ilicitamente 

Deve ser 
aplicada 

Pode ser 
aplicada 

- - 

Multa civil Até 3x valor do 
acréscimo 

patrimonial 

Até 2x 
valor do 

dano 

Até 100x valor da 
remuneração do 

agente 

Até 3x valor 
do benefício 
concedido 

Proibição de contratar 
ou de receber 
benefícios 

10 anos 5 anos 3 anos - 

    

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Prescrição  5 anos do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de 
função de confiança; 

 Do prazo prescricional da falta punível com demissão a bem do serviço público 
(em SP o prazo é de 5 anos) 

 5 anos da prestação de contas final de entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo ou que o erário contribua com menos de 50% 

Indisponibilidade dos 
bens:  

Autoridade apenas representa ao MP, mas não tem competência 
para decretar 

Herdeiros/sucessores Até o limite da herança transmitida, no caso de lesão ao erário ou 
enriquecimento ilícito. 
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APOSTA 1 

São hipóteses que autorizam a demissão “comum”: abandono de cargo (+ 30 dias cons.), proc. 
irregular grave, ineficiência, aplicação indevida de dinheiro público e inassiduidade (+45 dias, 
interp., em 1 ano). 

APOSTA 2 

Principais diferenças entre sindicância, processo administrativo e apuração preliminar: 

Apuração 
preliminar 

Sindicância Processo Administrativo 

Apenas 
investigativa 

Repreensão  

Suspensão  

Multa  

Demissão  

Demissão a bem 

Cassação  

Prazo de 30 
dias 

Prazo de 60 dias Prazo de 90 dias 

- 
Pode ser instaurada por todas as 

autoridades competentes para aplicar 
penalidades 

Não pode ser instaurado por 
Diretores de Departamento e 

Divisão 

- Até 3 testemunhas Até 5 testemunhas 

APOSTA 3 

Prazos prescricionais para aplicação de sanções aos funcionários estaduais 

Prazo Penalidade 

2 anos 

Repreensão 

Suspensão 

Multa 

5 anos Demissão 

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. ANTONIO DAUD 
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Demissão a bem do serviço público 

Cassação da aposentadoria ou disponibilidade 

Prazos da lei penal  

(se superiores a 5 anos) 
Infrações disciplinares também tipificadas como crime 

APOSTA 4 

Sanções por improbidade administrativa  

Enriquecimento ilícito Prejuízo ao erário Violação a princípio 

Concessão 
indevida de 

benefício 
tributário e fiscal 

Perda dos bens 
acrescidos ilicitamente 

Perda dos bens 
acrescidos ilicitamente 

(se ocorrer esta 
circunstância) 

- - 

ressarcimento integral 
do dano (quando 

houver) 

ressarcimento integral 
do dano 

ressarcimento integral 
do dano (quando 

houver) 
- 

perda da função pública perda da função 
pública 

perda da função 
pública 

perda da função 
pública 

suspensão dos direitos 
políticos de 8 a 10 anos 

suspensão dos direitos 
políticos de 5 a 8 anos 

suspensão dos direitos 
políticos de 3 a 5 anos 

suspensão dos 
direitos políticos 

de 5 a 8 anos 

multa civil de até 3 vezes 
o valor do acréscimo 

patrimonial 

multa civil de até 2 
vezes o valor do dano 

ao erário 

multa civil de até 100 
vezes a remuneração 

percebida pelo agente   

multa civil de até 
3 vezes o valor 

do benefício 
concedido 

proibição de contratar 
com o Poder Público ou 

proibição de contratar 
com o Poder Público 

proibição de contratar 
com o Poder Público 

- 
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receber benefícios por 
10 anos 

ou receber benefícios 
por 5 anos 

ou receber benefícios 
por 3 anos 

 

APOSTA 5 

Sanções que exigem trânsito em julgado 

 

 

 

 

APOSTA 1 

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 

Lembre-se não integram o Poder Judiciário: 

 Justiça Desportiva 

 Tribunais de Contas 

 Ministério Público 

 Defensoria Pública 

 Advocacia Pública 

 Tribunais de Arbitragem 

 Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional 

Justiça de Paz integra o Poder Judiciário, conforme já decidiu o STF. 

DIREITO CONSTITUCIONAL – PROF.ª ADRIANE FAUTH 
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APOSTA 2 

NACIONALIDADE ORIGINÁRIA – BRASILEIROS NATOS 

 

APOSTA 3 
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DIREITOS POLÍTICOS: IDADE MÍNIMA PARA CONCORRER A CARGOS ELETIVOS 

 

APOSTA 4 

DIREITOS SOCIAIS: DIREITOS NÃO ASSEGURADOS AOS DOMÉSTICOS 
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APOSTA 5 

DIREITOS INDIVIDUAIS: ASSOCIAÇÕES 

 

 

 

 

 

APOSTA 1 

Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
São de livre nomeação e exoneração (não dependem de aprovação em concurso) e podem ou 
não ser preenchidos por servidores de carreira, nos percentuais definidos por lei. 

APOSTA 2 

DIREITO CONSTITUCIONAL – PROF.ª NELMA FONTANA 
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Sobre nacionalidade, cuidado! 

a) Deputados e senadores podem ser brasileiros naturalizados. Apenas o Presidente da Câmara 
e o Presidente do Senado devem ser brasileiros natos. 

b) Ministro de Estado pode ser brasileiro naturalizado. Apenas o Ministro de Estado de Defesa 
deve ser brasileiro nato. 

c) Magistrados em geral podem ser brasileiros naturalizados (Juiz, Desembargador, Ministro). 
Apenas os Ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser brasileiros natos. 

APOSTA 3 

É vedada a criação de mais de um sindicato da mesma categoria profissional ou econômica, na 
mesma base territorial. Cabe aos trabalhadores ou aos empregadores interessados a definição 
da base territorial, observando que não poderá ser inferior à área de um Município. 

APOSTA 4 

É livre a manifestação do pensamento, mas o anonimato é vedado. É assegurado à pessoa 
ofendida o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, 
moral ou à imagem. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

A citação completa a formação do processo e será, em regra, feita pessoalmente e por mandado, 
quando o réu se encontrar no território de jurisdição do juízo processante. Se o réu estiver fora 
do território da jurisdição do juízo processante, será citado por carta precatória. Se estiver em 
local sabido, mas no estrangeiro, a citação será por carta rogatória. Se o réu estiver em local 
incerto e não sabido a citação será por edital. Se o réu se oculta, a citação será por hora certa. O 
acusado preso será citado pessoalmente. Já a citação do militar será feita através do chefe de 
serviço. 
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APOSTA 2 

O recurso de apelação é cabível contra sentença condenatória e absolutória, das decisões 
definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não cabíveis no 
Recurso em Sentido em Sentido Estrito e das decisões do Tribunal do Júri, devendo ser 
interposto em 5 dias e razões e contrarrazões em 8 dias. Já o Recurso em Sentido estrito admite 
juízo de retratação, possui rol taxativo e deve ser interposto em 5 dias e razões e contrarrazões 
em 2 dias. 

APOSTA 3 

A absolvição sumária nos crimes comuns (art. 397 CPP) ocorrerá quando houver: existência 
manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do 
agente, salvo inimputabilidade; quando o fato narrado evidentemente não constituir crime; ou 
quando extinta a punibilidade do agente. 

APOSTA 4 

O procedimento comum divide-se em: ordinário (sanção máxima cominada for igual ou superior 
a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade); sumário (sanção máxima cominada seja inferior 
a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade) e sumaríssimo (contravenções penais e os 
crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos). 

APOSTA 5 

A competência no Juizado Especial Criminal será determinada pelo lugar em que foi praticada a 
infração penal. (art. 63 da lei 9.099/95). 

ofendida o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, 
moral ou à imagem. 

 

 

 

APOSTA 1 

Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, pode ser julgado sem defesa técnica. Assim, 
não havendo constituição de defensor pelo réu, o Juiz deverá nomear defensor para que 
apresente resposta à acusação. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL – PROF. RENAN ARAUJO 
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APOSTA 2 

Caso o réu, citado por edital, não compareça nem constitua advogado, o Juiz suspenderá o 
processo, ficando suspenso também o curso do prazo prescricional. Durante a suspensão, o Juiz 
poderá determinar a produção antecipada de provas e, se for o caso, decretar a prisão 
preventiva. 

APOSTA 3 

A transação penal é benefício cabível apenas para as infrações de menor potencial ofensivo 
(contravenções penais, todas elas, e crimes cuja pena máxima não exceda 02 anos). A suspensão 
condicional do processo, porém, é cabível para qualquer infração penal cuja pena mínima não 
ultrapasse 01 ano de privação da liberdade. 

APOSTA 4 

No rito do Júri, caso o Juiz, após a primeira fase, se convença de que há prova da materialidade 
e indícios de autoria, deverá pronunciar o réu. Caso não esteja convencido da existência de tais 
elementos, deverá impronunciar o réu. Contra a decisão de pronúncia cabe RESE, e contra a 
decisão de impronúncia cabe apelação. 

APOSTA 5 

O rito ordinário será cabível quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for 
igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Por outro lado, se a pena 
máxima for inferior a 04 anos, o rito cabível será o sumário. Em se tratando de infração de menor 
potencial ofensivo, o rito cabível será o sumaríssimo (Juizados especiais criminais). 

 

 

 

 

APOSTA 1 

O crime de Falsidade Documental (artigo 297 do Código Penal) tutela à fé pública: crença 
coletiva que deve recair sobre a veracidade e a autenticidade dos documentos. Considera-se 
documento para fins penais aquele escrito, inteligível, que vai exprimir uma ideia de alguém. É 
preciso que haja uma pessoa determinada/responsável pelo documento e que esse documento 
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tenha relevância jurídica, relevância no meio social. Necessita ter eficácia probatória no sentido 
de que ele é suficiente para provar a sua veracidade. 

APOSTA 2 

No crime de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal) não há a criação, alteração ou 
supressão material. A ideia é falsa, embora o emissor seja legítimo. Não há que se falar em prova 
pericial, pois o documento preencheu todos os requisitos de emissão. A falsidade imediata 
ocorre quando o próprio agente omite declaração que deveria constar ou insere declaração falsa 
ou diversa. A falsidade mediata ocorre quando o agente se vale de terceiro para fazer inserir 
declaração falsa ou diversa.  

APOSTA 3 

Se o funcionário público retarda ou deixa de praticar ato de ofício, indevidamente, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal, o crime praticado é o de prevaricação (artigo 319 do Código 
Penal). Se o fizer com infração de dever funcional, atendendo a pedido ou influência de outrem, 
o crime é o de corrupção passiva privilegiada (artigo 317, § 2º do Código Penal). 

APOSTA 4 

No crime de concussão (artigo 316, caput, CP) o agente (funcionário público, por ser crime 
próprio) exige a vantagem indevida. Ou seja, pratica uma conduta comissiva, exigindo vantagem 
indevida usando de coação, forçando a vítima a entregar-lhe o que quer. Esta vantagem pode 
ser para si ou para outrem, mesmo fora da sua função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. 

APOSTA 5 

No crime de corrupção passiva (artigo 317, caput, Código Penal) os verbos nucleares do tipo são 
solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. No núcleo solicitar não há coação 
na conduta criminosa. O crime se consuma no instante em que a solicitação chega ao 
conhecimento do terceiro ou aceita a promessa de sua entrega, sendo o pagamento da 
vantagem mero exaurimento do crime. 

APOSTA 6 

O peculato é o único crime cometido pelo funcionário público que admite a forma culposa, 
havendo a extinção da punibilidade se a reparação do dano ocorrer antes do trânsito em julgado 
da sentença. Se ocorrer depois, a pena será diminuída em 1/2. 
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APOSTA 1 

Considera-se funcionário público para fins penais, não só o ocupante de cargo público efetivo, 
mas qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente 
ou sem remuneração. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função 
em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou 
conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. 

APOSTA 2 

Há falsificação de documento público quando o agente cria documento público falso ou adultera 
documento público verdadeiro. Equiparam-se a documento público o emanado de entidade 
paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, 
os livros mercantis e o testamento particular. O cartão de crédito e o cartão de débito, porém, 
são equiparados a documento particular para fins penais. 

APOSTA 3 

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

APOSTA 4 

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

APOSTA 5 

Extingue-se a punibilidade no crime de peculato culposo caso o agente repare o dano até a sentença 
irrecorrível; caso a reparação ocorra após esse momento, haverá somente redução da pena pela 
metade. 
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APOSTA 1 

Impedimento e suspeição 

Tanto o impedimento quanto a suspeição implicam em nulidade dos atos decisórios, se forem 
reconhecidos. As hipóteses de impedimento são objetiva, o que quer dizer que elas podem ser 
reconhecidas por qualquer pessoa sem que seja necessário conhecer a relação pessoal do juiz 
com as partes. As hipóteses de suspeição são subjetivas, cabendo mesmo suspeição por motivo 
de foro íntimo. 

APOSTA 2 

Chefe de Secretaria  
O Chefe de Secretaria, de acordo com o artigo 153 do CPC/2015, deve atender, 
preferencialmente, à ordem cronológica do recebimento para publicação e efetivação dos 
pronunciamentos judiciais. A exceção são os atos de caráter urgente e as hipóteses de 
preferência legal. 

APOSTA 3 

Pronunciamentos do juiz 

Os atos do juiz são as sentenças, as decisões interlocutórias e os despachos. A sentença é o ato 
que põe fim à fase cognitiva ou à execução. As decisões interlocutórias são as demais decisões 
judiciais. Os despachos são atos de andamento processual sem carga decisória. 

APOSTA 4 

Tempo dos atos processuais 

Alguns procedimentos têm andamento mesmo durante o período de férias forenses. Por 
exemplo, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, 
quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, as ações de alimentos e os processos de 
nomeação ou remoção de tutor ou curador.  

APOSTA 5 

Prazos 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROF. RICARDO TORQUES 
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Os prazos processuais são contados em dias úteis. Se não houver prazo designado em lei, o juiz 
deve determinar o prazo, tomando em consideração a complexidade do ato. Se o juiz também 
não designar prazo, este será de 5 dias para a prática de ato a cargo da parte. 

APOSTA 6 

Prazo em dobro dos litisconsortes 

Litisconsortes com procuradores diferentes e de escritórios distintos não têm direito ao prazo em 
dobro para suas manifestações caso os autos sejam eletrônicos. 

APOSTA 7 

Citação eletrônica 

A Lei 14.195/2021 modificou o CPC/2015 para regulamentar a citação eletrônica. Dentre outras 
disposições, a nova Lei estabelece que considera-se realizada a citação no 5º dia útil seguinte à 
confirmação do recebimento, na forma prevista na mensagem de citação eletrônica. É ato 
atentatório à dignidade da justiça a ausência de confirmação do recebimento no prazo legal sem 
justa causa, passível de multa de até 5% do valor da causa, revertidos em proveito do fundo de 
aparelhamento do judiciário. 

APOSTA 8 

Tutela Provisória 

A tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. A de evidência pode ser deferida 
quando a pretensão for altamente provável e não depende de comprovação de urgência.  

APOSTA 9 

Admissibilidade do Processo 

O juiz pode julgar o processo antes mesmo da citação do réu. Trata-se da hipótese de 
improcedência liminar do pedido, que não se confunde com o indeferimento da inicial, em que 
a decisão é sem resolução de mérito. 

APOSTA 10 

Audiência de Conciliação ou Mediação 
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A audiência de conciliação ou mediação não será realizada caso ambas as partes manifestem 
desinteresse na composição processual. Caso o autor não afirme seu desinteresse na petição 
inicial, presume-se que há interesse.  

APOSTA 11 

Contestação, reconvenção e revelia 

A revelia não gera a presunção de veracidade das alegações do autor nas seguintes hipóteses: 
1) se houver pluralidade de réus, um deles contestar; 2) se o litígio versa sobre direito 
indisponível; 3) se a petição inicial não está acompanhada de documento que a lei considera 
indispensável para a prova do ato; e 4) se as alegações de fato formuladas forem inverossímeis 
ou estiverem em contradição com as provas constantes dos autos.  

APOSTA 12 

Decisão saneadora 

O prazo para as partes solicitarem esclarecimentos ou ajustes da decisão de saneamento é 
comum e de 5 dias, findos os quais a decisão se torna estável. 

APOSTA 13 

Distribuição dos ônus da prova 

As partes podem convencionar sobre a distribuição do ônus probatório antes ou durante o 
processo, salvo se o litígio disser respeito a direito indisponível ou se a convenção tornar 
excessivamente difícil a uma parte a produção da prova.  

APOSTA 14 

Sentenças terminativas e resolutivas 

A homologação da desistência da decisão é hipótese de decisão sem julgamento de mérito, mas 
a homologação da renúncia à pretensão formulada é caso de decisão com julgamento de mérito. 

APOSTA 15 

Coisa julgada de questão incidental 

Questões prejudiciais julgadas em sede de mandado de segurança não geram coisa julgada, 
pois há limites à produção probatória nessa ação especial. 
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APOSTA 16 

Cumprimento de sentença de pagar quantia certa 

O prazo de 15 dias para o pagamento do débito em sede de cumprimento de sentença, caso 
descumprido, gera o acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% cada um. Esse prazo 
tem natureza processual, e por isso se conta em dias úteis. 

APOSTA 17 

Recursos: preparo e recurso adesivo 

O recorrente que não comprovar o pagamento do preparo deverá recolher o valor em dobro, 
sob pena de deserção. Se, intimado para o recolhimento em dobro, o recorrente fizer 
pagamento apenas parcial, é vedada a realização de nova complementação.  

APOSTA 18 

Recursos: apelação 

A apelação tem, em regra, efeito suspensivo. Em algumas hipóteses, a sentença terá eficácia 
imediata, quer dizer, a apelação não terá efeito suspensivo. Por exemplo, a decisão que confirma, 
concede ou revoga a tutela provisória tem eficácia imediata. 

APOSTA 19 

Recursos: agravo de instrumento 

As hipóteses em que cabe a interposição de agravo de instrumento são de taxatividade mitigada, 
cabendo a sua interposição em situações de urgência quando o aguardo até a impugnação em 
sede de apelação puder tornar inútil o julgamento, de acordo com jurisprudência do STJ. 

APOSTA 20 

Juizado especial: cabimento e partes 

Podem propor ações nos Juizados Especiais Cíveis as pessoas físicas, os microempreendedores 
individuais, as microempresas, as empresas de pequeno porte, as organizações da sociedade 
civil de interesse público e as sociedades de crédito ao microempreendedor.  

APOSTA 21 
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Juizado especial da fazenda pública 

As ações que tenham por objeto a impugnação de penalidade disciplinar aplicada a servidor 
públicos civil podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, exceto se a pena 
aplicada for a de demissão. A penalidade disciplinar aplicada a servidor militar jamais será 
julgada pelos Juizados da Fazenda.  
 

 

 

 

APOSTA 1 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos 
quadrados das medidas dos catetos. 

 

a2=b2+c2 

Tríades Pitagóricas: se as medidas dos lados de um triângulo retângulo são expressas por três 
números inteiros, esses números são chamados pitagóricos. 

Veja alguns exemplos de Tríades Pitagóricas: 

(3, 4, 5) porque 32 + 42 = 52 

(5, 12, 13) porque 52 + 122 = 132 

(8, 15, 17) porque 82 + 152 = 172 

Observação importante! 

MATEMÁTICA – PROF. BRUNNO LIMA 
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Se um triângulo é retângulo, então triângulos semelhantes a ele também serão retângulos.  

Lembre-se! Para que dois triângulos sejam semelhantes deve existir uma constante de 
proporcionalidade associada aos lados homólogos desses triângulos. 

Exemplos: 

a) Sabemos que o triângulo de dimensões 3, 4 e 5 é retângulo. Se a constante de 
proporcionalidade for 2, teremos o triângulo de dimensões 6, 8 e 10 que também será retângulo, 
afinal 102 = 62 + 82. 

b) Sabemos que o triângulo de dimensões 5, 12 e 13 é retângulo. Se a constante de 
proporcionalidade for 10, teremos o triângulo de dimensões 50, 120 e 130 que também será 
retângulo, afinal 1302 = 502 + 1202. 

c) O triângulo de dimensões 20, 21 e 29 é retângulo. Se a constante de proporcionalidade for 5, 
teremos o triângulo de dimensões 100, 105 e 145 que também será retângulo, afinal 1452 = 1002 
+ 1052. 

APOSTA 2 

GEOMETRIA ESPACIAL 

Paralelepípedo: 

 

 

Volume: V=a∙b∙c 

Área total: 𝐴 = 2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐) 

Diagonal do paralelepípedo: 𝐷 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐² 

Cubo: 
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Volume:  V=a³ 

Área total: 𝐴 = 6𝑎² 

Diagonal do paralelepípedo:  𝐷 = 𝑎√3 

 

Prisma: 

 

 

 

Volume: 𝑉 = 𝐴 . ℎ 

h = altura            Ab = área da base                V = volume 

 

Pirâmide: 
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Volume: 𝑉 = .  

h = altura             Ab = área da base            V = volume 

 

Cilindro: 

 

Volume: V=π∙r²∙h 

V = volume          r = raio da base           h = altura 

 

Cone: 

 

 

Volume: 𝑉 =
. .  

V = volume              r = raio da base          h = altura 

Relação básica: g²=r²+h² 

g é a geratriz do cone          r = raio da base         h = altura 

 

Esfera: 
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Volume: 𝑉 =
. . ³ 

V = volume                                   r = raio da base 

Área da esfera: A=4 πr² 

 

 

 

 

APOSTA 1 
 
Para calcularmos porcentagem de porcentagem, deixe um número na forma percentual e “abra” 
os outros números, ou seja, escreva-os na forma fracionária. 
20% de 30% = (20/100) x 30% = 6% 

 
30% de 40% de 50% = (30/100) x (40/100) x 50% = 6% 
 
APOSTA 2 

Para transformarmos qualquer fração para a forma percentual, basta multiplicá-la por 100% 
(=100/100 = 1).  

 
Assim, se você acabou de resolver um problema e achou 2/5 como resposta, então  

 
(2/5) x 100% = 40% 

APOSTA 3 

MATEMÁTICA – PROF. CARLOS HENRIQUE 
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Se uma torneira enche um tanque em um tempo “a” e outra torneira enche o mesmo tanque em 
um tempo “b”, então se as duas torneiras forem abertas, o tanque ficará cheio no tempo ab/(a+b), 
ou seja, o produto dividido pela soma. 

APOSTA 4 

Se uma torneira enche um tanque em um tempo “a” e um ralo esvazia o mesmo tanque em um 
tempo “b”, b > a, então se os dois forem abertos, o tanque ficará cheio no tempo ab/(b - a), ou 
seja, o produto dividido pela diferença. 

APOSTA 5 

Ao se calcular o quadrado de qualquer número terminado no algarismo 5, você colocará 25 no 
final do resultado e, na parte anterior, colocará o produto (multiplicação) da parte inicial pelo seu 
consecutivo. 
 
Por exemplo, para calcular 35², você fará os seguintes passos.   
3 x 4 = 12 
352 = 1225 
 

 

 

 

 

    
         100 DICAS TJ SP 

Quer conferir algumas dicas em vídeo? Então acesse já a nossa playlist no 
Youtube do projeto 100 DICAS TJ SP. Dicas curtas, mas essenciais para a 
sua preparação.  

Leia o QRCODE para acessar. 
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TOP 3 TEMAS CRUCIAIS – TJ SP 
 

 

 

TEMA 1: CONCORDÂNCIA 

Concordância é um assunto muito relevante, pois está presente nas questões de reescrita e na 
análise de correção gramatical, por isso é importante dar atenção a esse tema. 

Concordância verbal 

 Sujeito simples: concorda com o núcleo. Cuidado com a distância entre sujeito e verbo. 
Comece pelo verbo e trace uma seta até o sujeito.  
 

 Sujeito formado por coletivos: 

CONCORDÂNCIA TIPO DE SUJEITO EXEMPLOS 
 
 
 
 
 
 

FACULTATIVA 

Coletivos ou partitivos 
especificados 

(A maioria de, a minoria, de, um 
bando, matilha etc.) 

A metade dos servidores públicos 
entrou/entraram em greve 

A matilha de lobos 
atravessou/atravessaram a 

montanha. 
Numerais / porcentagens + 

determinante 
(O verbo concorda com o 
próprio numeral ou com o 

determinante. Se o numeral vier 
determinado, a concordância 

tem que ser feita com o 
determinante) 

20% do eleitorado ficou revoltado. 
20% do eleitorado ficaram 

revoltados. 
1 milhão de torcedores assistiram à 

Copa do Mundo. 
1 milhão de torcedores assistiu à 

Copa do Mundo. 

Os 20% do eleitorado ficaram 

revoltados. 

Aquele milhão de brasileiros ficou  

revoltado. 
 

CONCORDÂNCIA 
Mais de um, menos de dois, 

cerca de, menos de... + 
Mais de um cliente se queixou. / 

Mais de dois clientes se queixaram. 

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF. FELIPE LUCCAS 
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COM O 
NUMERAL 

NUMERAL 
 

Menos de dois clientes se 
queixaram. / Cerca de mil pessoas se 

queixaram. 
 

CONCORDÂNCIA 
OBRIGATÓRIA 

NO PLURAL 

Numeral decimal não 
determinado, teremos a 

concordância obrigatória no 
plural somente a partir do 

número dois 
 

1,5 milhão foi gasto. 
1,5 milhão de dólares foi gasto. 

1,5 milhão de dólares foram gastos. 
Seu 1,99 m de altura intimida; os 
2,20m dele intimidam mais ainda. 

 

 Sujeito Composto: Anteposto> Concordância Gramatical/Total (plural) 

          Posposto> Concordância Gramatical/Total OU + próximo 

Mário e Heber viajaram/Viajaram Mário e Heber/Viajou Mário e Heber 

 Sujeito indeterminado: Verbo no singular> PIS (VTI/VI + SE): Vive-se bem aqui. Trabalha-
se muito. 
 

 Núcleos unidos por “ou” e “nem”: 

Excludente>Singular: Mário ou Heber será o primeiro lugar. 

Inclusivo>Plural: Mário ou Heber serão classificados.  

 Oração sem sujeito: (Não tem sujeito, não há flexão: verbo no singular) 
 

 Fenômenos naturais: Choveu muito/Amanheceu Nublado/Faz calor em Teresina 

Tempo decorrido: Faz 6 meses que não viajo/Vai para 2 anos que não fumo/Há 6 meses não saio. 
Verbos ficam no singular. 

 Verbo haver com sentido de existir (singular)> Trocou por sinônimo 
(ocorrer/acontecer/existir), o verbo sinônimo concorda com o sujeito.  

Há vários livros ali/Haverá novos conflitos/existem livros/ocorrerão novos conflitos/Poderá haver 
conflitos (na locução com haver, auxiliar fica no singular também). 

 Sujeito oracional: (Verbo na 3ª P. singular> orações substantivas subjetivas, iniciadas por 
“QUE” e substituíveis por [ISTO]; muitas vezes reduzidas de infinitivo)  
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 Verbos Importantes (sujeito é oração):  
 

Ocorrer                                       Jamais me ocorre desistir. 

Faltar                                          Faltava abandonar a velha escola. 

Convir                                        Adiar oportunidades não convém.             

Bastar              [ISTO]              Bastaria que estudasse e ele seria aprovado. 

Caber                                         Cabe à polícia inibir esses crimes. 

Importar                                    Não me importa que eu tente mil vezes. 

Custar                                        Custou a ela pedir desculpas ao avô. 

Núcleos do sujeito são infinitivos: Verbo no singular: Comer, rezar e amar se tornou meu lema.   

Haverá plural quando os núcleos do sujeito do infinitivo vierem determinados ou forem 
antônimos: “O errar e o assumir dependem do caráter” (determinados pelo “o”)/“Dormir e 
acordar constituem características humanas” (antônimos). 

Na locução verbal, o infinitivo não varia, quem varia é o verbo auxiliar: Eles pareciam estar 
famintos/eles deixaram de comer/começaram a trabalhar.  

O infinitivo também não varia quando o sujeito desse infinitivo for um pronome oblíquo: mandei-
o entrar/não o vi sair/deixe-as entrar. 

De modo geral, nos outros casos, poderá variar para dar ênfase ao sujeito (Vivermos bem é 
fundamental/Por gostarem de frio, eles continuam no sul) ou ficar invariável, deixando a ação 
genérica (Viver bem é fudamental/Por gostar de frio, eles continuam no sul). 

Que/Quem: Em sujeitos modificados por pronome relativo “que”, o verbo deve concordar com 
o antecedente do “que”.  

 

Fui eu que convidei você para a festa./Fomos nós que convidamos você para a festa. 

 

Em sujeitos modificados por pronome relativo “quem”, o verbo deve concordar com o próprio 
“quem”.  
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Ex.: Fui eu quem convidou você para a festa. 

Porém, também é possível concordar com o antecedente do “quem”, geralmente um pronome 
reto (eu, ele, nós...). 

Fui eu quem recitei o poema durante a aula. 

Pronomes de tratamento: verbo concorda com a terceira pessoa, seguindo o padrão do 
pronome “você”. Os adjetivos concordam com o sexo da pessoa a que se refere o tratamento. 

Ex.: Vossa Excelência perdeu sua carteira? (não é vossa carteira!) 

Ex.: Senador, Vossa Senhoria está cansado! (não é cansada!) 

 Termos coesivos resumidores: (tudo, nada, isso, cada um, nenhum). A concordância 
segue a regra normal, concorda com o termo resumitivo, no singular. 

Ex.: “Seu rosto, seu cheiro, seu gosto, tudo que não me deixa em paz...” 

 Voz passiva: Deve-se localizar o sujeito paciente e fazer-se a concordância do verbo com 
ele. 

Ex.: Casas são vendidas no Grajaú = Vendem-se casas no Grajaú (suj. pac. = casas) 

Ex.: Casa é vendida no Grajaú = Vende-se casa no Grajaú (suj. pac. = casa) 

 

 

 

 

 

A) Muitos casais, depois de certo tempo, demonstra pouco carinho. 
B) A filha ficava meia decepcionada ao ver os pais se desrespeitar.  
C) Os inícios de romance, geralmente, é vivido com muito respeito.  
D) Algumas esposas sequer diz obrigado quando os maridos trazem flores. 
E) Existem relações em que o cuidado e o respeito permanecem. 

VUNESP – 2020 – PREFEITURA MORRO AGUDO 

A concordância entre as palavras obedece à norma-padrão da língua portuguesa em: 

 

      PARA PRATICAR! 
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GABARITO: LETRA E 

Vejamos a correção de cada alternativa:  

a) INCORRETO. Muitos casais, depois de certo tempo, demonstra demonstram pouco carinho 
(o verbo DEMOSTRAR deve se flexionar no plural para concordar com o sujeito "muitos casais"). 

 b) INCORRETO. A filha ficava meia meio decepcionada ao ver os pais se desrespeitar (MEIO, 
nesse caso, é advérbio e deve permanecer invariável).  

c) INCORRETO. Os inícios de romance, geralmente, é vivido são vividos com muito respeito (a 
locução "são vividos" deve ser flexionada no plural para concordar com o núcleo do sujeito "os 
inícios").  

d) INCORRETO. Algumas esposas sequer diz obrigado dizem obrigada quando os maridos 
trazem flores (o verbo DIZER deve se flexionar no plural para concordar com o sujeito "muitas 
esposas" e "obrigada" assume forma feminina já que é palavra dita por mulher (esposas)).  

e) CORRETO. O verbo EXISTIR foi corretamente flexionado no plural para concordar com o 
sujeito "relações". 

Concordância nominal 

 Um adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos: Concordarão com o mais 
próximo (concordância atrativa) ou com todos os substantivos (concordância total ou 
gramatical), salvo quando o adjetivo estiver anteposto aos substantivos, caso em que 
só se admite concordância com o termo mais próximo. 

Ex.: Tenho alunos e alunas dedicadas./Tenho alunos e alunas dedicados. 

Ex.: Consumi bons vinhos, comidas e livros./Consumi boa comida, vinhos e livros. 

Tal e Qual: Tal concorda com o antecedente e qual com o termo seguinte: 

Ex.: Esses funcionários são tais quais os patrões./Esse funcionário é tal quais os patrões. 

 É bom, é necessário, é proibido (SER + Adjetivo): As expressões acima são invariáveis, 
mas, se vierem com artigo, o adjetivo concordará com ele. 

É necessário disciplina./Cafeína é bom para os nervos. 

A cafeína é boa para os nervos./É proibida a presença de animais. 

 Mais...possível: Nas expressões superlativas com mais e possível a concordância é feita 
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com o artigo. 

As questões são as mais ambíguas possíveis./Estude o mais cedo possível. 

“Em apenso”; “menos” e “alerta” são invariáveis. 

Anexo – Obrigado – Mesmo – Próprio – Incluso – Quite (variáveis) 

 

 

 

 

 

 

A) Quando o despacho chegou, a primeira coisa que o advogado fez foi conferir os 
documentos anexos. 

B) Era um dia ensolarado, e não se sabe como foi atropelado aquela mulher em uma avenida 
tranquila.  

C) Parece-me que este ano está chovendo muito, mas ainda assim há menas chuvas do que 
em anos anteriores.  

D) As crianças brincavam no jardim, colhendo flores colorida e presenteando-se num gesto 
emocionante. 

E) Quando entraram na casa abandonada, uma cobra estava escondido ali. Assustaram-se, 
pois era um bicho perigoso. 

GABARITO: LETRA A 

O pronome deve concordar com seu referente em gênero e número: aquele rapaz (masculino 
singular) x aquela moça (feminino singular).  

Da mesma forma, o adjetivo “anexos” concorda em gênero e número com “documentos” 
(masculino plural). Por essa lógica, vamos corrigir as demais:  

b) Era um dia ensolarado, e não se sabe como foi atropeladA aquelA mulher em uma avenida 
tranquila.  

c) Parece-me que este ano está chovendo muito, mas ainda assim há menOs chuvas do que em 

VUNESP – 2018 – TJ SP 

Assinale a alternativa em que, ao contrário da construção “aquela rapaz”, segue-se a lei 
fundamental da concordância, de acordo com a norma-padrão. 

 

      PARA PRATICAR! 
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anos anteriores. (Menos é palavra invariável)  

d) As crianças brincavam no jardim, colhendo flores coloridAS e presenteando-se num gesto 
emocionante.  

e) Quando entraram na casa abandonada, umA cobra estava escondidA ali. Assustaram-se, pois 
era um bicho perigoso.  

Gabarito letra A. 

TEMA 2: PRONOMES 

Os pronomes são palavras que representam (substituem) ou acompanham (determinam) um 
termo substantivo. Esses pronomes vão poder indicar pessoas, relações de posse, indefinição, 
quantidade, familiaridade, localização no tempo, no espaço e no texto, entre outras. 

Quando acompanham um substantivo, são classificados como “pronomes adjetivos” e quando 
substituem um substantivo, são classificados como “pronomes substantivos”.   

 

Ex: Estes livros são do Mario, aqueles são do Ricardo. 

Verificamos que “estes” é um pronome adjetivo, pois modifica o substantivo “livros”.  

Por outro lado, o pronome “aqueles” é classificado como pronome substantivo, pois não está 
ligado a um substantivo, mas sim “na própria posição” do substantivo “livros”, que não aparece 
na oração, estando apenas implícito, representado pelo pronome.  

Vamos aos apontamentos principais sobre essa importante classe que lhe garantirá mais pontos 
em sua prova. 

Pronomes Pessoais 

PESSOAS DO DISCURSO PRONOMES RETOS PRONOMES OBLÍQUOS 

1ª pessoa do singular 

2ª pessoa do singular 

3ª pessoa do singular 

Eu 

Tu 

Ele/Ela 

me, mim, comigo 

te, ti, contigo 

se, si, o, a, lhe, consigo 

1ª pessoa do plural Nós nos, conosco 
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2ª pessoa do plural 

3ª pessoa do plural 

Vós 

Eles/Elas 

vos, convosco 

se, si, os, as, lhes, consigo 

 

Pronomes pessoais retos (eu, tu, ele, nós, vós, eles) costumam substituir sujeito.  

Ex: João é magro => Ele é magro. 

Pronomes pessoais oblíquos átonos (me, te, se, lhe, o, a, nos, vos) substituem complementos 
verbais: o, a, os, as substituem somente objetos diretos (complemento sem preposição); me, 
te, se, nos, vos podem ser objetos diretos ou indiretos (complemento com preposição), a 
depender da regência do verbo. Já o pronome –lhe (s) tem função somente de objeto indireto.  

Ex:  Já lhe disse tudo. (disse a ele) 

Informei-o de tudo. (informei a pessoa) 

Você me agradou, mas não me convenceu. (agradou a mim) 

Pronomes indefinidos  

 

Atenção à palavra bastante, que pode ser confundida com um advérbio: 

Tenho bastante talento. 
Já temos bastantes aliados 

(modifica substantivo => pronome indefinido. Tem sentido de "muito"). 
X 

Já temos aliados bastantes 
(modifica substantivo => adjetivo. Tem sentido de “suficientes”). 

X 
Sou bastante talentoso 

(modifica adjetivo => advérbio) 

NINGUÉM - NENHUM - ALGUÉM - ALGUM - ALGO - TODO - OUTRO 

TANTO - QUANTO - MUITO - BASTANTE - CERTO - CADA - VÁRIOS 

QUALQUER - TUDO - QUAL - OUTREM - NADA - MENOS - QUE - QUEM 

UM (QUANDO EM PAR COM "OUTRO")... 
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Estudei bastante 

(modifica verbo => advérbio) 

 

Pronomes possessivos 

São eles: meu(s), minha(s), nosso(s), nossa(s), teu(s), tua(s), vosso(s), vossa(s), seu(s), sua(s).  

        - Delimitam o substantivo a que se referem. 
        - Concordam com o substantivo que vem depois dele e não concorda com o 

referente.  
           - Vêm junto ao substantivo, são acessórios e têm função de adjunto adnominal. 

Pronomes demonstrativos 

Pronomes demonstrativos apontam, demonstram a posição dos elementos a que se referem no 
tempo, no espaço e no texto. Ex: Este, Esse, Isto, Aquilo, O (e flexões) 

Referência Anafórica e Catafórica do Pronome 

Quando um pronome retoma algo que já foi mencionado antes, dizemos que tem função 
anafórica.  

Quando anuncia ou se refere a algo que ainda está para ser dito, tem função catafórica. 

Ex:  Não gosto de estudar. Apesar disso, estudei muito. 

 

  Eu só pensava nisto: passar no concurso.  

As palavras o, a, os, as também podem ser pronomes demonstrativos, geralmente quando 
antecedem um pronome relativo. Veja: 

Ex: Quero o que está em promoção. (aquilo) 

Ex: Comprei as camisas que você me pediu. (aquelas) 

Ex: Entre as cuecas, comprei a de algodão. (aquela) 

Ex: Sabia que devia estudar, mas não o fiz. (isso) 



 

 

67 

Pronomes relativos 

VARIÁVEIS INVARIÁVEIS 

MASCULINOS 

o qual (os quais) 

cujo (cujos) 

quanto (quantos) 

FEMININOS 

a qual (as quais) 

cuja (cujas) 

quanta (quantas) 

quem 

que 

onde 

 

O pronome “quem” sempre se refere a pessoa ou ente personificado e sempre é precedido por 
preposição.  

Ex: Essa é a pessoa a quem me referi.  

Ex: Essa é a pessoa de quem falei. 

O pronome “cujo” tem como principais características:  

 Indicar posse e sempre vir entre dois substantivos, possuidor e possuído;  

 Não poder ser seguido nem precedido de artigo, mas poder ser antecedido por 
preposição; (Para lembrar: nada de cujo o, cuja a, cujo os, cuja as...) 
 

Regra: o pronome relativo “onde” só pode ser usado quando o antecedente indicar lugar físico, 
com sentido de “posicionamento em”. Então é utilizado com verbos que pedem “em”.  

Ex: A academia onde treino não tem aulas de MMA. 

 

 

 

 

 

 

VUNESP – 2019 – PREFEITURA DE JUNDIAÍ 

Observe o emprego do pronome relativo onde no trecho do terceiro parágrafo: Mas o 
estresse prejudica especificamente o funcionamento do córtex pré-frontal, onde os 
pensamentos ocorrem…  

Esse pronome também está corretamente empregado em: 

      PARA PRATICAR! 
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A) Aquele foi um período de sua vida onde ele se sentiu muito entusiasmado com seus 
projetos. 

B) Esta instituição, reconhecida internacionalmente e onde estudaram famosos arquitetos, 
fará a restauração da propriedade.  

C) Nos próximos meses, onde todos os condôminos se comprometeram a colaborar, 
pretende-se 20% de economia no consumo de água.  

D) Nossos avós paternos nos contaram que se conheceram na França em 1918, ano onde 
terminou a Primeira Guerra. 

E) Para a entrevista de trabalho, ela optou por um vestido chamativo onde deveria ter optado 
por uma roupa mais discreta. 

GABARITO: LETRA B 

Vale lembrar que o pronome relativo “onde” é usado quando o termo antecedente indicar lugar 
físico, com sentido de “posicionamento em”. Logo, nas letras “a”, “c” e “d”, o pronome “onde”, 
inadequadamente, faz relação com termos que indicam tempo e não lugar, como “período”, 
“meses” e “ano”. Na letra “e”, por sua vez, o termo “onde” é colocado de forma errada, ao se 
referir ao termo “vestido” que não possui qualquer noção de lugar. Esta está presente na letra 
“b”, quando se refere ao termo “instituição”. Gabarito letra B. 

 

 

 

A) Quando perguntaram sua opinião sobre os usuários das redes sociais, Umberto Eco 
chamou eles de “uma legião de imbecis”. 

B) A executiva americana, onde a foto dela foi postada e compartilhada pelas redes, não teve 
boa acolhida na África.  

C) As mídias sociais satisfazem o desejo de exibir-se, cujo boa parte da humanidade alimenta.  
D) Quanto às mídias sociais, não se pode negar-lhes a condição de palco para exposição de 

personalidades e crenças. 
E) Crimes contra a honra podem levar as vítimas ao homicídio, pois elas querem vingar quem 

lhes ofendeu. 

GABARITO: LETRA D 

Na letra “a”, o pronome pessoal reto “eles”, quando aparecer na posição de pronome pessoal 

VUNESP – 2015 – UNESP 

Assinale a alternativa em que o emprego de pronomes está de acordo com a norma-padrão. 
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oblíquo, deverá vir preposicionado. No caso, Umberto Eco chamou “algumas pessoas”/ “eles” 
de algo. Portanto, não há a necessidade de preposição, sendo indicado o pronome pessoal 
oblíquo “os”.  

Na letra “b”, o pronome “onde” deve ser usado quando o termo antecedente indicar lugar físico, 
com sentido de “posicionamento em”. Logo, não faz qualquer sentido o estabelecimento da 
“executiva americana” como ideia de lugar físico.  

Na letra “c”, o pronome “cujo” está empregado incorretamente, pois, além de na eventual 
acertada colocação ele ter que concordar com o objeto possuído, no caso o substantivo “parte”, 
ficando “cuja”, o pronome, em questão, não garante a relação entre possuidor e possuído. 
Observe que “boa parte da humanidade alimenta” o desejo de exibir-se, estando assim correto 
utilizar “do qual” (o desejo de exibir-se do qual boa parte da humanidade alimenta). 

Na letra “e”, o pronome pessoal oblíquo “lhes” está equivocadamente sendo usado. Se notarmos 
que a forma verbal “ofendeu”, com o sentido de magoar, prevê alguém ofender alguma pessoa. 
Neste caso, trata-se de um objeto direto o complemento do verbo, sem preposição; portanto, o 
pronome pessoal oblíquo deveria ser o “as”.  

Na letra “d”, o –lhes foi utilizado para substituir “a elas”, retomando “as mídias sociais”. 

Pronome de tratamento 

Concordam com a terceira pessoa, mas se referem à segunda. O macete é pensar na 
concordância com o pronome “Você”. 

Os Adjetivos e Locuções de voz passiva concordam com o sexo da pessoa a que se refere, não 
com o substantivo que compõe a locução (Excelência, Senhoria).  

Sua Excelência X Vossa Excelência 

“Sua Excelência”: 

        - usamos para nos referirmos a uma terceira pessoa (de quem se fala); 

        - em regra, não há crase antes de pronome de tratamento: A Sua Excelência. 

“Vossa Excelência”: 

        -  usamos para nos referirmos diretamente à autoridade (com quem se fala). 

 

TEMA 3: CONJUNÇÕES 
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As conjunções coordenativas introduzem orações coordenadas, isto é, sintaticamente 
independentes uma da outra. São diferentes das orações subordinadas, que estão ligadas 
sintaticamente à oração principal. 

 

Obs: o “mas” é uma conjunção adversativa que não pode ser deslocada. Ele inicia a oração 
adversativa. 

As conjunções subordinativas são aquelas que unem uma oração a outra, chamada de 
principal.  

C
O

O
R

D
E

N
A

TI
V

A
S

Conclusivas
Logo, então, 
portanto, por 
conseguinte

Penso, logo existo.

Estudei, portanto passei.

Explicativas pois, que, porque
Saia, que não quero falar.

Estude, porque o concurso está 
chegando.

Adversativas
Mas, entretanto, 
todavia, porém, 

contudo

Ela é inteligente, mas não estuda.

Estudei, todavia não passei.

Alternativas
ou, quer...quer...; 

seja...seja...; 
ora...ora...

Ela ora lê teoria, ora faz questões.
Seja dia útil, seja feriado, sempre 

devemos estudar.

Aditivas E; Nem; Não 
só...como...; 

Não só estuda, como trabalha.

Estuda e trabalha.
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Aqui, segue uma sistematização das conjunções que podem aparecer com mais de um sentido.  

 

C
O

N
JU

N
Ç

Õ
E

S 
SU

B
O

R
D

IN
A

TI
V

A
S 

A
D

V
E

R
B

IA
IS

 

(O
ra

çã
o

 c
o

m
 fu

nç
ão

 d
e 

ad
vé

rb
io

)

Finais Para, Para que, *porque

Temporais Quando, enquanto, antes que, depois que, desde que, 
logo que, assim que, até que, mal, sempre que 

Proporcionais À medida que, à proporção que, ao  passo que, quanto 
mais x... mais y, quanto menos x... menos y

Condicionais Se, caso, sem que, contanto que, desde que, a menos que, 
a não ser que

Concessivas Ainda que, apesar de que, embora, mesmo que, por mais 
que, se bem que, por pouco que, em que pese

Conformativas Conforme, como, segundo

Comparativas Que, do que, mais do que, menos do que, melhor que, 
tal... qual, tanto... quanto, como, assim como

Causais Porque, pois, como, visto que, uma vez que, que, já que, 
*na medida em que

Consecutivas Tal... que, tanto... que, tão... que, de modo que

SENÃO

Alternativo:

Saia, senão chamo a polícia

Adversativo:

Ele não estava triste, senão concentrado

Aditivo:

Era o favorito não só da sala, senão de toda a escola
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QUANDO

Temporal:

Estava sozinha quando ele chegou

Condicional:

Enviarei o produto, mas só quando receber o pagamento

SEM QUE

Modo

Entrou sem que fosse convidado. 

Concessão

Sem que estudasse, foi aprovado. 

Condição

Sem que estude, será reprovado. 

POIS

Causal

(Início da oração)
Ex. Choveu, pois o dia foi quente.

Explicativo

(Início da oração)
Ex. Choveu, pois está tudo molhado.

Conclusivo

(Deslocado)
Ex. Estudou muito, passou, pois, bem 

rápido.

E

Aditivo Ex. Cheguei, almocei e dormi.

Adversativo Ex. Tentei muito ler o livro, e o sono não deixou.

Conclusivo Ex. Esforçou-se e passou em primeiro lugar.
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PORQUE

Explicativo 
ou Causal

Ex. Não fiz a questão porque não sabia. (Causal)

Ex. Choveu, porque o chão está molhado. (Explicativo)

Finalidade  

= (para que)
Ex. Eu oro porque não haja uma guerra. (Finalidade)

DESDE

QUE

Temporal Ex. Desde que casei, não joguei mais poker.

Condicional Ex. Você poderá sair, desde que arrume o seu quarto.
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CONJUNÇÕES SUBORDINATIVAS

Integrantes

Que Se

Adverbiais

Causais

Consecutivas

Comparativas

Conformativas

Concessivas

Finais

Temporais

Proporcionais

Condicionais
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A) oposição, que pode ser expressa também por “entretanto”. 
B) restrição, que pode ser expressa também por “contanto que”.  
C) ressalva, que pode ser expressa também por “apesar de que”.  
D) condição, que pode ser expressa também por “desde que”. 
E) concessão, que pode ser expressa também por “embora”. 

GABARITO: LETRA A 

A conjunção "mas" é uma conjunção coordenativa adversativa, apresentando uma ideia contrária 
a que se apresenta na primeira oração. Ao mesmo grupo de conjunções adversativas pertence a 
conjunção "ENTRETANTO". 

 
 

 

 

TEMA 1: TABELAS-VERDADE 

Proposição composta: resulta da combinação de duas ou mais proposições simples 
por meio do uso de conectivos. 
Valor lógico (V ou F) de uma proposição composta: depende dos valores lógicos 
atribuídos às proposições simples que a compõem. 
O operador lógico de negação (~ ) não é um conectivo. 
  

RACIOCÍNIO  LÓGICO E MATEMÁTICA - PROF. BRUNNO LIMA 

VUNESP – 2019 – PREFEITURA DE JUNDIAÍ 

Nem sequer o velho estratagema de a mandar para a escola para descansar um pouco resulta, 
porque agora a adolescente pode argumentar que gostaria muito de ir para a escola, mas não 
pode porque o mundo precisa dela.  

É correto afirmar que a conjunção destacada expressa a ideia de 

      PARA PRATICAR! 
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A palavra “Se” aponta para a condição Suficiente: “Se p, então q”. 
  

 
  

A recíproca de p→q é dada pela troca entre antecedente o e o consequente: q→p. A 
recíproca é uma proposição completamente diferente da condicional original. 

 

Conjunção (p∧q): é verdadeira somente quando as proposições p e q são ambas 
verdadeiras. 
Disjunção Inclusiva (p∨q): é falsa somente quando as proposições p e q são ambas 
falsas 
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Condicional (p→q): é falsa somente quando a primeira proposição é verdadeira e a 
segunda é falsa. 
Disjunção Exclusiva (p∨q): é falsa quando ambas as proposições tiverem o mesmo 
valor. 
Bicondicional (p↔q): é verdadeira quando ambas as proposições tiverem o 
mesmo valor. 
  

                          
  

             
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

VUNESP – 2018 – PC SP 

Considere verdadeiras as afirmações a seguir: 

Luiza possui um gato. 

Henrique gosta de observar patos. 

Rafael não tem bicicleta. 

Tiago não gosta de comer macarrão. 

A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro que: 

      PARA PRATICAR! 
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A) Se Luiza possui um gato, então Rafael tem bicicleta. 
B) Tiago não gosta de comer macarrão e Henrique não gosta de observar patos.  
C) Ou Luiza possui um gato ou Tiago não gosta de comer macarrão.  
D) Se Henrique gosta de observar patos, então Luiza possui um gato e Tiago gosta de comer 

macarrão. 
E) Rafael tem bicicleta ou Henrique gosta de observar patos. 

GABARITO: LETRA E 

Para melhor nos organizarmos, vamos definir todas as proposições como sentenças declarativas 
afirmativas. 

l: "Luiza possui um gato." (Verdadeira) 

h: "Henrique gosta de observar patos." (Verdadeira) 

r: "Rafael tem bicicleta." (Falsa, pois "Rafael não tem bicicleta" é verdadeira) 

t: "Tiago gosta de comer macarrão." (Falsa, pois "Tiago não gosta de comer macarrão " é 
verdadeira)  

Definidas as proposições simples, vamos analisar cada alternativa: 

A) l → r. Trata-se de um condicional falso, pois o antecedente l é verdadeiro e o consequente r 
é falso. 

B) ~t ∧ ~h. Trata-se de uma conjunção falsa, pois temos um de seus termos (~h) falso. 

C) l ∨ ~t. Trata-se de uma disjunção exclusiva falsa, pois ambos os termos apresentam o mesmo 
valor lógico (l e ~t são ambos verdadeiros). 

D) h → (l ∧ t). Note que o consequente (l ∧ t) do condicional apresentado é falso, pois um de 
seus termos (t) é falso. Assim, temos uma condicional falsa, pois o antecedente h é verdadeiro e 
o consequente (l ∧ t) é falso. 

E) r ∨ h. Trata-se de uma disjunção inclusiva verdadeira, pois temos um de seus termos (h) 
verdadeiro. O gabarito é a alternativa E. 
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TEMA 2: NEGAÇÕES E EQUIVALÊNCIAS 

EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS 
 
Duas proposições A e B são equivalentes quando todos os valores lógicos (V ou F) 
assumidos por elas são iguais para todas as combinações de valores lógicos 
atribuídos às proposições simples que as compõem. 
 
 

EQUIVALÊNCIAS FUNDAMENTAIS 
 

p→q ≡ ~q→~p 
Contrapositiva 

  
p→q ≡ ~p∨q 

Transformação da condicional em disjunção inclusiva 
  

p∨q ≡~p→q 
Transformação da disjunção inclusiva em condicional 

  

p↔q ≡ (p→q)∧(q→p) 
Transformação da bicondicional em condicional/conjunção 

  
EQUIVALÊNCIAS PROVENIENTES DA NEGAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

  
Dupla negação da proposição simples 
  

~(~p) ≡ p 
  
Negação da conjunção e da disjunção inclusiva (leis de De Morgan) 
Para negar "e":  negar ambas as proposições e trocar o conectivo por "ou".  
  

~ (p∧ q) ≡~p ∨~q 
  

Para negar "ou":  negar ambas as proposições e trocar o conectivo por "e".  
  

~ (p∨q) ≡~p ∧~q 
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Negação da condicional 

~ (p→q) ≡ p∧~q 
  
  

Negação da disjunção exclusiva 
~(p∨q) ≡ p↔q 

  
Negação da bicondicional 

~(p↔q) ≡ p∨q 
  

~(p↔q) ≡ (~ p)↔q 
  

~(p↔q) ≡ p↔(~ q)  
  

~(p↔q) ≡ ( p∧~q) ∨ (q∧~p) 

 
OUTRAS EQUIVALÊNCIAS 

 
Equivalência do conectivo bicondicional 
  

p↔q ≡ (~p)↔(~q) 
  
Negação da conjunção para a forma condicional 
  

~(p∧q) ≡ p→~q 
  

~(p∧q) ≡ q →~p 
  
  

Conjunção de condicionais 
  
Quando o termo comum é o consequente, a equivalência apresenta uma disjunção 
inclusiva no antecedente. 

(p→r)∧(q→r) ≡ (p∨q)→r 
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Quanto o termo comum é o antecedente, a equivalência apresenta uma conjunção 
no consequente. 

  
(p→q)∧(p→r) ≡ p→(q∧r) 

 
 

 

 

 

 

 

A) Se pude lavar o tapete, então não estudei muito para o concurso. 
B) Se não estudei muito para o concurso, então pude lavar o tapete.  
C) Ou estudei muito para o concurso ou não pude lavar o tapete.  
D) Estudei muito para o concurso e não pude lavar o tapete. 
E) Pude lavar o tapete e não estudei muito para o concurso. 

GABARITO: LETRA A 

Sejam as proposições simples: 

e: "Estudei muito para o concurso." 

l: "Pude lavar o tapete." 

A proposição original pode ser descrita por e→~l: 

e→~l: "Se [estudei muito para o concurso], então [não pude lavar o tapete]." 

Uma equivalência fundamental envolvendo o conectivo condicional é a contrapositiva: p→q ≡ 
~q→~p. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento: 

 Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e 
 Negam-se ambos os termos da condicional. 

Para o caso em questão, temos: 

e→~l ≡ ~(~l)→~e 

VUNESP – 2021 – CODEN 

Considere a afirmação: Se estudei muito para o concurso, então não pude lavar o tapete. Uma 
afirmação equivalente a esta é 

      PARA PRATICAR! 
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A dupla negação de uma proposição corresponde à proposição original. Ficamos com: 

e→~l ≡ l→~e 

A proposição equivalente pode ser descrita por: 

l→~e: "Se [pude lavar o tapete], então [não estudei muito para o concurso]." 

 

 

 

 

A) A ampulheta está quebrada, e o tempo pode ser medido. 
B) Se a ampulheta não está quebrada, então o tempo pode ser medido.  
C) A ampulheta não está quebrada, e o tempo não pode ser medido.  
D) Se o tempo pode ser medido, então a ampulheta não está quebrada. 
E) O tempo não pode ser medido ou a ampulheta está quebrada. 

GABARITO: LETRA A 

Sejam as proposições simples: 

a: "A ampulheta está quebrada." 

t: "O tempo pode ser medido." 

A proposição original é dada por a→~t:  

a→~t: "Se [A ampulheta está quebrada], então [o tempo não pode ser medido]." 

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência ~(p→q) ≡ p∧~q. Para aplicar 
essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento: 

 
 

 Mantém-se o primeiro termo;  
 Troca-se a condicional (→) pela conjunção (∧); e 
 Nega-se o segundo termo. 

Para o caso em questão, temos: 

~(a→~t) ≡ a∧~(~t) 

VUNESP – 2020 – PREFEITURA DE ILHABELA 

Considere a afirmação: Se a ampulheta está quebrada, então o tempo não pode ser medido. 
Uma afirmação que corresponde à sua negação lógica é: 



 

 

83 

A dupla negação de uma proposição corresponde à proposição original. Logo: 

~(a→~t) ≡ a ∧ t 

Logo, a negação pode ser descrita por:  

a ∧ t: "[A ampulheta está quebrada] e [o tempo pode ser medido]." 

TEMA 3: FATORES DE AUMENTO E DESCONTO (PORCENTAGEM) 

Conceito 

O termo "porcento" é derivado do latim per centum, que significa "por cem" ou "às centenas". 
Porcentagem, então, representa uma razão em que o denominador é igual a cem 100. 
 

Porcentagem representa uma razão em que o denominador é igual a 100 
 

Então, k% será igual a: 

 

Cálculo da Porcentagem de um número 

Para calcular a Porcentagem de um valor, multiplicamos a razão centesimal 
correspondente à Porcentagem por este valor. 

Uma palavra muito importante que deve ser observada quando se resolve problemas 
envolvendo Porcentagem é a preposição "de". Isso porque, via de regra, esse termo nos indica 
uma multiplicação 

 

"de" → multiplicação 

Aumentos e Descontos Percentuais 
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Um aumento de i% e depois um desconto de i% não resulta no valor inicial 

Variação Percentual 

A Variação Percentual é dada pela seguinte fórmula: 

 

Variação Acumulada 

 

 
 

 

 

 

 

A) 30%. 
B) 25%.  
C) 20%.  
D) 28%. 

VUNESP – 2019 – TJ SP 

O preço x subiu 20% e agora é y. O preço y caiu 40% e agora é z. O preço z é menor que x 
em 

      PARA PRATICAR! 
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E) 18%. 

GABARITO: LETRA A 

Vamos aplicar a fórmula da variação acumulada e calcular o percentual do preço z em relação ao 
inicial x.  

1+iacumulada=(1±i1) × (1+i2) ×(1 +i3) …×1±in 

Como temos um aumento de 20% e uma redução de 40% ficamos com: 

1+iacumulada= (1±i1) × (1+i2) 

1+iacumulada = (1+0,2) × (1-0,4) 

Perceba que, conforme estudamos na parte teórica, utilizamos o sinal negativo para uma 
redução percentual e o sinal positivo para um aumento percentual.  

Calculando a variação acumulada: 

1+iacumulada=1,2×0,6 

1+iacumulada=0,72 

iacumulada= 0,72-1   →     iacumulada= -0,28 ou -28% 

Ou seja, o preço z é menor que x em 28%.  

 

 

 

 

TEMA 1: CORREIO ELETRÔNICO 

Envio de E-Mail 

Um e-mail é basicamente composto de Cabeçalho (De:, Para:, Assunto:, Cc:, Cco:) e Corpo 
(Conteúdo) – sendo que o Anexo pode fazer parte de qualquer um dois. No entanto, o 
cabeçalho não se restringe apenas as informações que vemos e inserimos, existem muito mais 
informações relacionadas ao processo de transmissão da mensagem que são inseridas no 

INFORMÁTICA - PROF. DIEGO CARVALHO 
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cabeçalho: (Ex: Data, Hora, Tipo de Conteúdo, Identificador de Mensagem, entre outros) – são 
os metadados. 
 

 

 
 

Professor, como você consegue ver tudo isso? Depende de qual ferramenta você está utilizado! 
No Gmail, basta selecionar um e-mail, clicar nos três pontinhos à direita e selecionar Mostrar 
Original. No Microsoft Outlook, basta selecionar um e-mail e seguir o caminho: Arquivo > 
Propriedades > Segurança > Configurações > Opção de Entrega. E no Mozilla Thunderbird, 
basta selecionar um e-mail e seguir o caminho Visualizar > Cabeçalhos > Todos. Fechou? 
 
Mesmo que a maior parte das pessoas geralmente não tenha qualquer motivo para visualizar um 
cabeçalho de e-mail, isso tem os seus benefícios. Ao menos sabendo como usar o header de 
e-mail e como visualizá-lo, você não será totalmente surpreendido quando repentinamente 
for vítima de um ataque malicioso no futuro, além de poder acertar algumas questões de 
concurso. Excelente benefício! Vamos ver um exemplo... 
 

Com Cópia (Cc) 
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Para entender esse conceito, imagine que 
você passou no Concurso do Senado Federal 
e está ganhando rios de dinheiro! Como você 
é um excelente servidor público, você foi 
convidado a assumir um cargo de chefia em 
algum departamento do órgão. Você agora é 
Diretor, possui um Diretor Substituto e uma 
equipe para gerenciar. Por que você precisa de 
um substituto? Porque eventualmente você vai 
tirar férias ou atestado, e precisará de alguém 

para substitui-lo. 
 
O seu substituto não pode ser pego de surpresa no momento de substitui-lo. É recomendável 
que ele esteja ciente de tudo que você esteja fazendo para o caso de uma eventual substituição. 
Suponha que você precise enviar um e-mail para o diretor de outro departamento solicitando 
algo. Recomenda-se colocar o diretor substituto em cópia desse e-mail enviado ao diretor 
do outro departamento. 
 
Professor, não basta enviar o e-mail diretamente tanto para o diretor do outro departamento 
quanto para o meu diretor substituto (Campo PARA) – como na imagem acima?  
 
Você pode fazer isso! No entanto, a 
etiqueta da internet considera que – 
caso o endereço de e-mail de uma 
pessoa esteja no campo de 
destinatário – espera-se alguma 
resposta dela. Se não for necessária 
nenhuma resposta, isto é, apenas 
deseja-se dar ciência a essa pessoa, 
é uma boa prática colocá-la em 
cópia da mensagem (imagem 
exibida ao lado) e, não, como 
destinatária principal da mensagem. 
 
Em suma, quando se utiliza a opção com cópia (também chamada de Cópia Carbono ou Carbon 
Copy – Cc), uma cópia da mensagem que foi enviada aos destinatários principais é também 
enviada aos destinatários secundários e os endereços de e-mail desses destinatários 

DESTINATÁRIOS PRINCIPAIS 

DESTINATÁRIOS SECUNDÁRIOS 
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secundários ficam visíveis tanto para os destinatários principais quanto para outros 
destinatários secundários. Bacana? 
 

Com Cópia Oculta (Cco) 

Também conhecido como Blind Carbon Copy – Bcc, trata-se de um recurso bastante similar ao 
anterior, porém ele tem o objetivo de ocultar os destinatários em cópia. Em outras palavras, caso 
você envie um e-mail para um destinatário principal e adicione o endereço de e-mail de mais dez 
pessoas no campo de cópia oculta, cada uma dessas pessoas só conseguirá visualizar seu 
próprio endereço de e-mail e não saberá que existem mais nove pessoas também copiadas na 
mensagem. Bacana? 
 
Vejam na imagem ao lado que eu 
estou enviando um e-mail chamando 
o Professor Renato da Costa e várias 
outras pessoas para uma festa na 
minha casa. Por alguma razão, o 
Ronaldinho Gaúcho é meu amigo 
pessoal e eu quero convidá-lo para 
a minha festa também. Se eu colocar 
o endereço de e-mail dele em Cópia 
(Cc), todos os outros descobrirão seu 
e-mail e poderão enviar mensagens 
para ele, importunando-o. Como eu 
coloquei em Cópia Oculta (Cco), 
ninguém saberá que ele foi 
convidado, muito menos seu 
endereço de e-mail. Entendido? 
 

 

 

 

 

 

VUNESP – 2018 – CM CAMPO LIMPO  

Um usuário deseja enviar um e-mail para João e Maria, ao mesmo tempo, de modo que João, 
ao receber a mensagem, não saiba que Maria também a recebeu. Para isso, em quais campos 
os endereços de e-mail de João e Maria devem ser colocados, respectivamente? 

      PARA PRATICAR! 
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A) Para e CCO. 
B) Para e CC.  
C) CCO e Para.  
D) CC e Para. 
E) CCO e CC. 

GABARITO: LETRA A 

Endereços do Campo “Para” são visíveis para outros destinatários, ao contrário dos endereços 
do Campo “CCO”. Dessa forma, para que João não saiba que Maria também recebeu o e-mail, 
deve-se inseri-lo no Campo “Para” e ela no Campo “CCO”. 
 

Anexo 

Trata-se de um recurso que permite que qualquer arquivo (documento, imagem, texto, 
vídeo, etc) enviado ao destinatário seja incorporado a uma mensagem de correio 
eletrônico. Um ou mais anexos, com diferentes formatos ou extensões, podem ser enviados na 
mensagem criptografados ou não, mas deve-se observar o tamanho limite total dos arquivos 
permitido pelo provedor de e-mail e tomar cuidado com arquivos executáveis, que podem 
conter softwares maliciosos (malwares). Lembrando que o anexo fica armazenado no servidor de 
e-mails, portanto – mesmo que o usuário faça o download do anexo para sua máquina e 
futuramente o delete – nada acontecerá ao anexo contido na mensagem de e-mail. 

 
Resposta de E-Mail 

 

ANEXO 
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Quando você recebe uma mensagem de correio eletrônico, há várias ações que você pode 
realizar com essa mensagem: 
 

 
 

UTILIZE... PARA... 

Responder Responder apenas e tão somente ao remetente da mensagem. 

Responder a 
todos 

Responder ao remetente original e a todos os destinatários que estejam em 
PARA e CC. 

Encaminhar Enviar a mensagem para alguém que não esteja em PARA e CC. 

 

 

 

 

 

 

 

A) Encaminhar. 
B) Responder.  
C) Responder a todos.  
D) Sinalizar para acompanhamento. 
E) Anexar Arquivo, do grupo Ilustrações, guia Inserir. 

GABARITO: LETRA B 

Se é para responder apenas o remetente, o usuário pode escolher a opção Responder. 
 

Responder (a Todos) 

Responder a um e-mail é geralmente o próximo passo ao dar seguimento ou se comunicar 
com o remetente sobre um assunto em particular. Todos os provedores e clientes de e-mail 
permitem que você responda selecionando um botão ou comando, também lhe fornecendo as 

VUNESP – 2019 – CÂMARA DE PIRACICABA 

Após receber uma mensagem no MS-Outlook 2010, para responder apenas ao remetente, o 
usuário pode escolher a opção: 

      PARA PRATICAR! 
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opções para responder apenas para o remetente ou para todos os destinatários do e-mail. Para 
entender como essas duas modalidades funcionam, vamos ver uma situação problema. 
 

 
 
Situação Problema: imaginem que em determinado órgão público, existe uma equipe de 
Técnicos Judiciários, que são subordinados a um Analista Judiciário, que é subordinado a um 
Juiz de Direito. Em determinado dia, o Juiz solicita um relatório urgente para o Analista. O 
Analista envia um e-mail a um técnico específico, delegando a tarefa de elaboração urgente do 
relatório e coloca o Juiz de Direito em cópia – como apresentado na imagem ao lado.  

 
O Técnico Judiciário recebe o e-mail às 18h01 de uma sexta-
feira – próximo do seu horário de ir embora – e, enfurecido, 
responde ao e-mail do Analista Judiciário, como mostrado na 
imagem abaixo. No entanto, ele comete um erro crucial: ele 
não percebe que o e-mail do Juiz está copiado (Cc) na 
mensagem e utiliza a opção de RESPONDER A TODOS. 
Mesmo que ele não tenha colocado o e-mail do Analista no 
Campo Para, ao responder o e-mail, ele responde ao 
destinatário principal e aos destinatários secundários – 
inclusive o Juiz, em cópia na mensagem. Dessa forma, essa 
mensagem será lida tanto pelo Analista quanto pelo Juiz.  

 
Agora, se vocês realmente entenderam, respondam-me: caso o técnico quisesse responder à 
mensagem apenas para o seu chefe imediato, o que ele deveria fazer? 
 



 

 

92 

Ele deveria utilizar a opção RESPONDER e, não, RESPONDER A TODOS. Dessa forma, apenas 
o remetente original da mensagem – analista judiciário – receberia a mensagem. Infelizmente, 
deu ruim para o nosso querido servidor público! Viram a importância do estudo de informática? 
Não cometam um vacilo desses! A Netiqueta recomenda que as mensagens de e-mail sejam 
formais, civilizadas e respeitosas. Lembrem-se: elas podem ser usadas contra vocês! 
 
Em geral, no campo assunto, a ferramenta de e-mail insere algumas informações para 
indicar se o e-mail se trata de uma resposta ou de um encaminhamento. Na imagem anterior, 
podemos ver que foi adicionada um Re: como prefixo do assunto original tratado no e-mail, 
indicando que se trata de uma resposta. Lembrando que Ans: vem de Answer – que é Resposta, 
em inglês; e Fw: vem de Forward – que é Adiante, em inglês. Entendido? 
 
 Responder (a Todos): em geral, adiciona-se Re: ou Ans:  
 Encaminhar: em geral, adiciona-se Enc: ou Fw: 

 
Caso 1 – E-Mail enviado de Alice para Bruno (Cc: Carlos): 
 

Se... Então... 

Bruno responder Somente Alice receberá o e-mail. 

Bruno responder a 
todos 

Tanto Alice quanto Carlos receberão o e-mail. 

Carlos responder Somente Alice receberá o e-mail. 

Carlos responder a 
todos 

Somente Alice e Bruno receberão o e-mail. 

 
Caso 2 – E-Mail enviado de Alice para Bruno (Cco: Carlos): 
 

Se... Então... 

Bruno responder Bruno não visualizará Carlos e somente Alice receberá o e-mail. 

Bruno responder a 
todos 

Bruno não visualizará Carlos e somente Alice receberá o e-mail. 

Carlos responder Carlos visualizará Bruno, mas somente Alice receberá o e-mail. 

Carlos responder a 
todos 

Carlos visualizará Bruno e tanto Bruno quanto Alice receberão o e-
mail. 
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Nesse último caso, se Carlos responder a todos o e-mail de Alice, tanto Bruno 
quanto Alice receberão a resposta. Dessa forma, Bruno descobrirá que Carlos 
estava copiado ocultamente no e-mail. 

 

Encaminhar 

Trata-se da funcionalidade de enviar uma mensagem de e-mail recebida geralmente para 
outros destinatários que não estavam na lista de remetentes ou em cópia na mensagem. 
Nesse caso, os remetentes e os destinatários não são informados de que houve um 
encaminhamento da mensagem. Ademais, ao responder mensagens com anexo, eles não são 
anexados; já ao encaminhar mensagens que contenham anexos, eles também são enviados ao 
destinatário. 
 
A lógica é bem simples: se você está recebendo um e-mail com um anexo, não faz sentido 
responder o e-mail com o próprio anexo que o remetente me enviou – ele já possui a anexo! No 
entanto, em um encaminhamento, o destinatário não recebeu nada ainda, logo ele não está em 
posse do anexo. Logo, em casos de encaminhamento, o anexo é incorporado automaticamente 
junto do e-mail para os destinatários. Tranquilo, não é? 
 

TEMA 2: EXCEL  

Funções Matemáticas e Trigonométricas 

LISTA DE FUNÇÕES MATEMÁTICAS E TRIGONOMÉTRICAS 

=ABS() =ALEATORIO() =ARRED() =FATORIAL() 

=RAIZ() =IMPAR() =MOD() =MULT() 

=PAR() =PI() =POTENCIA() =SOMA() 

=SOMAQUAD() =SOMASE() =SOMASES() =TRUNCAR() 

 
A seguir, estão as funções com maior incidência em provas.  
 

Função ARRED( ) 
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FUNÇÃO ARRED( ) 

=ARRED (Número; 
Quantidade de 
Dígitos) 

Arredonda um número para um número especificado de dígitos após a 
vírgula. 

EXEMPLOS DESCRIÇÃO RESULTADO 

=ARRED(2,15; 1) Arredonda 2,15 para uma casa decimal. 2,2 

=ARRED(2,149; 1) Arredonda 2,149 para uma casa decimal. 2,1 

=ARRED(-1,475; 2) Arredonda -1,475 para duas casas decimais. -1,48 

=ARRED(21,5; -1) Arredonda 21,5 para uma casa à esquerda da vírgula 
decimal. 

20 

=ARRED(626,3; -3) Arredonda 626,3 para cima até o múltiplo mais 
próximo de 1000. 

1000 

=ARRED(1,98; -1) Arredonda 1,98 para cima até o múltiplo mais 
próximo de 10. 

0 

=ARRED(-50,55; -2) Arredonda -50,55 para cima até o múltiplo mais 
próximo de 100. 

-100 

 
No exemplo acima, o número 5,888 foi arredondado com apenas um dígito decimal – 
resultando em 5,9. O arredondamento ocorre de maneira bem simples: se o dígito posterior ao 
da casa decimal que você quer arredondar for maior ou igual a 5, devemos aumentar 1 na casa 
decimal escolhida para o arredondamento; se o dígito for menor do que 5, é só tirarmos as casas 
decimais que não nos interessam e o número não se altera. 
 

 

0 1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 
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Notem que a casa decimal é quem vai definir se o arredondamento será para o próximo número 
maior ou para o próximo número menor. Vejam acima que 5 não está no meio! Há também 
funções que arredondam um número para baixo ou para cima independente da numeração 
apresentada na imagem acima. A função ARREDONDAR.PARA.BAIXO() sempre arredonda para 
baixo; e ARREDONDAR.PARA.CIMA() sempre arredonda para cima – não importa o dígito. 
 
Professor, o que fazer quando temos um argumento negativo? Galera, isso significa que nós 
devemos remover os números que estão após a vírgula e arredondar para o múltiplo de 10, 
100, 1000, etc mais próximo. Como é, Diego? Vamos entender: se o parâmetro for -1, o 
múltiplo mais próximo é 10; se o parâmetro for -2, o múltiplo mais próximo é 100; se o parâmetro 
for -3, o múltiplo mais próximo é 1000; e assim por diante. 
 
Exemplo: =ARRED(112,954; -1). Primeiro, removemos os números após a vírgula (112). Como o 
parâmetro é -1, temos que arredondar para o múltiplo de 10 mais próximo. Vamos revisar: 
 
 Múltiplos de 10: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, etc. 
 Múltiplos de 100: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, etc. 
 Múltiplos de 1000: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, etc. 
 
Logo, como temos que arredondar para o múltiplo de 10 mais próximo de 112, nós temos 
duas opções: 110 ou 120. Qual é o mais próximo de 112? 110! Entenderam? E se fosse 
ARRED(112,954; -2), nós teríamos que arredondar para o múltiplo de 100 mais próximo de 112, 
logo poderia ser 100 ou 200, portanto seria 100. E se fosse = ARRED(112,954;-3), nós teríamos 
que arredondar para o múltiplo de 1000 mais próximo de 112, logo poderia ser zero ou 1000, 
portanto seria zero.  
 
 

Função SOMA( ) 

 



 

 

96 

FUNÇÃO SOMA( ) 

=SOMA(Número1; 
… ; NúmeroN) 

Retorna a soma de um conjunto de valores. 

EXEMPLOS DESCRIÇÃO  RESULTADO 

=SOMA(B1;B2;B3) Soma cada célula do conjunto de valores. 20 

=SOMA(B1:B3) Soma o intervalo de células. 20 

 

Função SOMASE( ) 

 

FUNÇÃO SOMASE( ) 

=SOMASE 
(Intervalo; Critério; 
[Intervalo de Soma]) 

Retorna a soma dos valores em um intervalo que atendem aos 
critérios que especificado. Quando se utilizam dois intervalos, 
o critério a ser somado fica sempre no final da fórmula. 

EXEMPLOS DESCRIÇÃO (dados da tabela à esquerda) RESULTADO 

=SOMASE(A1:A6;”>5”) Soma valores das células que forem maiores que 
5. 

410 
 

Exemplos Descrição (dados da tabela à direita) resultado 

=SOMASE(A2:A9; 
”Ricardo”; B2:B9) 

Se, no intervalo de células de A2 a A9, existir o 
valor “Ricardo”, some sua célula correspondente 
do intervalo B2 a B9. 

5000 

 
A Função SOMASE é como uma função SOMA acrescida de um CRITÉRIO. Como assim, Diego? 
A função somará apenas os valores das células que satisfaçam um critério estabelecido. A sintaxe 
é:  

 
=SOMASE(Intervalo; Critério; [Intervalo de Soma]) 
 
O Intervalo é obrigatório e representa o intervalo de células que se deseja calcular por critérios; 
Critério é obrigatório e representa uma condição; e Intervalo de Soma é opcional e representa 
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as células reais a serem adicionadas. Logo, se as células do Intervalo satisfizerem o Critério, 
então os valores das células correspondentes do Intervalo de Soma serão somados. Vamos ver 
agora alguns exercícios interessantes... 
 

Função SOMASES( ) 

 

FUNÇÃO SOMASES( ) 

=SOMASES 
(IntervaloSoma; 
IntervaloCritério1; 
Critério1; ... ;  
IntervaloCritérioN;  
CritérioN) 

Retorna a soma de um conjunto de argumentos que atendem a um ou 
mais vários critérios. Por exemplo: você usaria essa função para somar 
o número de revendedores no país que (1) residem em um único CEP 
e (2) cujos lucros excedem um valor específico em dólares. 

EXEMPLOS DESCRIÇÃO  RESULTADO 

=SOMASES(A2:A9; 
B2:B9; "<>Bananas"; 
C2:C9; "Diogo") 

Soma o número de produtos que não são bananas e 
que foram vendidos por Diogo.  

30 
 

 

Funções Estatísticas 

LISTA DE FUNÇÕES ESTATÍSTICAS 

=CONT.NÚM() =CONT.VALORES() =CONT.SE() =CONT.SES =MED() =MÉDIA() 

=MODO() =MÍNIMO() =MÁXIMO() =MENOR() =MAIOR()  

 

Função CONT.NÚM( ) 
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FUNÇÃO CONT.NÚM( ) 

=CONT.NÚM(Valor1; 
... ; ValorN) 

Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que 
contêm números – lembrando que datas são consideradas 

números; booleanos, não. 

EXEMPLOS DESCRIÇÃO  RESULTADO 

=CONT.NÚM(A1:A5) Conta o número de células que contêm números 
nas células A1 a A5. 

3 

=CONT.NÚM(A4:A5) Conta o número de células que contêm números 
nas células A4 a A5. 

0 

=CONT.NÚM(A3:A5;2) Conta o número de células que contêm números 
nas células A3 a A5 e o valor 2 

2 

 

Função CONT.SE( ) 

 

FUNÇÃO CONT.SE( ) 

=CONT.SE 
(Intervalo; Critério) 

Retorna a quantidade de células dentro de um conjunto de valores 
que satisfazem a um critério ou condição – ignora as células em 

branco durante a contagem. Não confundam com a Função 
SOMA.SE (que retorna a soma e, não, quantidade).  

EXEMPLOS DESCRIÇÃO RESULTADO 
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=CONT.SE(A1:A6;”>5”) Conta o número de células com valor maior que 
5 em A1 a A6. 

3 

 
Na figura ao lado, observe a sintaxe =CONT.SE(A1:A6;“>10”), 
podemos traduzir tal comando da seguinte maneira: CONTE no 
intervalo de A1 até A6 SE maior que 10. O resultado foi 3, porque 
500, 35 e 400 são maiores que 10. Entendido? 

 

Função MÉDIA( ) 

 

FUNÇÃO MÉDIA( ) 

=MÉDIA(Número1; 
… ; NúmeroN) 

Retorna a média aritmética simples de um conjunto de valores 
numéricos, isto é, a soma de um conjunto de valores dividida pela 

quantidade de valores. Obs: utilize a função =MÉDIAA() para calcular a 
média incluindo valores textuais (que são contados como zero) e 
valores lógicos (que são contados como zero, se falsos, ou um, se 

verdadeiros). 

EXEMPLOS DESCRIÇÃO RESULTADO 

=MÉDIA(A1:E4) Média dos valores do intervalo de A1:E4. 3,75 

=MÉDIA(A1:A4) Média dos valores do intervalo de A1:A4. 1,75 

 

Função MÍNIMO( ) 
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FUNÇÃO MÍNIMO( ) 

=MÍNIMO(Número1; 
… ; NúmeroN) 

Retorna o menor número na lista de argumentos. 

EXEMPLOS DESCRIÇÃO RESULTADO 

=MÍNIMO(A1:E4) O menor dos números no intervalo A1:E4. 0 

=MÍNIMO(A1:E4;-5) O menor dos números no intervalo A1:E4 e -5. -5 

 

Função MÁXIMO( ) 

 

FUNÇÃO MÁXIMO( ) 

=MÁXIMO(Número1; 
…; NúmeroN) 

Retorna o valor máximo de um conjunto de valores. 

EXEMPLOS DESCRIÇÃO RESULTADO 

=MÁXIMO(A1:E4) Maior valor no intervalo A1:E4. 9 

=MÁXIMO(A1:E4; 
10) 

Maior valor no intervalo A1:E4 e o valor 10. 10 

 

Função MENOR( ) 
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FUNÇÃO MENOR( ) 

=MENOR(Número1; 
… ; NúmeroN; k) 

Retorna o k-ésimo menor valor de um conjunto de dados, isto é, o 
terceiro menor, o segundo menor, etc. Caso k seja igual a 1, a função 
será equivalente à função MÍNIMO(), mas vale ressaltar que o k é um 

argumento indispensável para a função. 

EXEMPLOS DESCRIÇÃO RESULTADO 

=MENOR(A1:E4;1) Primeiro menor valor no intervalo A1:E4. 0 

=MENOR(A1:E4; 10) Décimo menor valor no intervalo A1:E4. 5 

 

Função MAIOR( ) 

 

FUNÇÃO MAIOR( ) 

=MAIOR(Número1; 
…; NúmeroN; k) 

Retorna o k-ésimo maior valor de um conjunto de dados, isto é, o 
terceiro maior, o segundo maior, etc. Caso k seja igual a 1, a função 

será equivalente à função MÁXIMO(), mas vale ressaltar que o k é um 
argumento indispensável para a função. 

EXEMPLOS DESCRIÇÃO RESULTADO 

=MAIOR(A1:E4;5) Quinto maior valor no intervalo A1:E4. 7 

=MAIOR(A1:E4; 10) Décimo maior valor no intervalo A1:E4. 5 
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A) =MAIOR(B3;B7;1). 
B) =MAIOR(B3:B7;1).  
C) =MAIOR(1;B3:B7).  
D) =MAIOR(B3;B5;1). 
E) =MAIOR(1;B3;B5). 

GABARITO: LETRA B 

VUNESP – 2019 – TJ-SP 

Observe a planilha a seguir, sendo editada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração 
padrão, por um usuário que deseja controlar itens de despesas miúdas (coluna A) e seus 
respectivos valores (coluna B). 

A fórmula usada para calcular o valor apresentado na célula B9, que corresponde ao maior 
valor de um item de despesa, deve ser: 

      PARA PRATICAR! 
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Para calcular o maior valor de um intervalo, podemos utilizar a fórmula =MAIOR(B3:B7;1). 
 
TEMA 3: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS E PASTAS (WINDOWS 10)  

Arquivos 

Um arquivo é uma coletânea de dados gravados em uma mídia para restauração posterior. 
Existem diferentes tipos de arquivos: imagens, músicas, vídeos, textos, planilhas, bancos de 
dados, programas, enfim... qualquer informação manipulada pela máquina – quando salva – 
torna-se um arquivo. Os arquivos são representados por nomes (é recomendável que seja um 
nome sugestivo) e uma extensão, separados por um ponto (Ex: diego.jpg). 

 
Embora a extensão não seja obrigatória, 
é recomendável visto que ela estabelece 
o vínculo do arquivo com o aplicativo de 
origem, possibilitando sua abertura de 
forma prática através de um clique 
duplo. Caso o arquivo armazenado 
não possua extensão, será 
representado por um ícone de uma 
folha em branco para indicar que não 
foi reconhecido. Dessa maneira, ao 
tentar se executar o arquivo, como o 
mesmo é de formato não identificado, o 
usuário será obrigado a escolher o 
aplicativo que será executado para abrir 
o arquivo conforme janela ao lado (Abrir 

com). 
 
Caso o usuário esqueça qual o aplicativo que originou o arquivo, o tipo de dado do arquivo, o 
mesmo poderá tornar-se inutilizável, inclusive esta é a advertência que o Windows dá ao excluir 
uma extensão de um nome de arquivo já existente: 
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Pastas e Diretórios 

O diretório é uma terminologia mais antiga, oriunda do DOS (Disk 
Operating System – utilizado principalmente nas décadas de 80, 
antes do MS-Windows) que posteriormente passou a ser tratado 
como pasta e hoje são equivalentes no MS-Windows. Uma pasta é 
um local para guardar arquivos, dando origem a uma hierarquia 
organizada como uma árvore, chamada árvore de diretórios. Cada 
arquivo dentro da hierarquia de diretórios pode ser especificado 
fornecendo-se o caminho a partir do topo da hierarquia, 
conhecido como diretório raiz. O caminho (Path Name) forma uma 
lista de diretórios que deve ser percorrida a partir do diretório raiz 
para chegar até o arquivo, separados por barra invertida ou contra-

barra (\). 
 

 
 
No fragmento extraído da Barra de Endereços da janela do Explorador de Arquivos podemos 
visualizar um caminho, em que E: representa a pasta raiz, Google Drive é uma pasta, Perfil 
Profissional é uma subpasta e assim sucessivamente até chegarmos ao recurso que estará sendo 
acessado, sendo pasta ou arquivo. A pasta raiz, ou diretório raiz, não possuiu um nome e, sim, 
uma letra representando a unidade de disco conforme padrão a seguir: 
 

UNIDADE 
DE DISCO 

MÍDIA PADRÃO EXEMPLO 

A: Disquete 

 

B: Disquete 

C: Disco Rígido (Em geral, Windows) 

D: Não há padrão definido a partir de D: 
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O nome que pode preceder a letra não é utilizado nas representações do sistema de arquivos, 
servindo apenas como um rótulo (label) para o disco. Galera, a partir do MS-Windows 95, o 
sistema operacional passou a suportar nomes grandes para representar arquivos e pastas. 
A limitação até o MS Windows XP era de 255 caracteres, tendo sido cobrado em diversas provas, 
para cada nome de arquivo ou pasta.  
 
No Windows 7, a limitação passou a ser do tamanho do caminho e não mais do tamanho do 
arquivo. O caminho passou a estar limitado em 260 bytes (em geral, equivalente a caracteres). 
Observem no exemplo apresentado a seguir que o caminho acima possui 84 caracteres. Dessa 
forma, o nome de algum arquivo dentro dessa pasta só poderia ter, teoricamente, no máximo 
176 caracteres. Cuidado ao fazer questões desatualizadas. 
 
E:\Google Drive\Perfil Profissional\Estratégia Concursos - 2. Engenharia de Software 
 

Caracteres Inválidos 

O bonequinho assexuado abaixo ajuda a memorizar os nove caracteres inválidos que não podem 
ser utilizados em nomes de arquivos e pastas no sistema de arquivos do Windows: 
 

Caracteres INVÁLIDOS SÍMBOLO REPRESENTAÇÃO BONECO 

ASPAS “ Cabelo do boneco 

 

DOIS-PONTOS : Olhos do boneco (deitado) 

ASTERISCO * Boca do boneco 

MENOR QUE < Braço esquerdo do boneco 

PIPE | Corpo do boneco ou barra vertical 

MAIOR QUE > Braço direito do boneco 

BARRA / Perna esquerda do boneco 

BARRA INVERTIDA \ Perna direita do boneco 

INTERROGAÇÃO ? Sexo indefinido do boneco 
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A) poder ter nomes de qualquer tamanho. 
B) os arquivos marcados como favoritos, que só podem ser apagados mediante o 

fornecimento de senha.  
C) os seus nomes não aceitarem caracteres especiais, como ? e *.  
D) não mais permitir arquivos ocultos. 
E) ao contrário de outras versões do Windows, não mais possuem extensão. 

GABARITO: LETRA C 

(a) Errado, arquivos podem ter nomes de até 260 caracteres;  

(b) Errado, arquivos não podem ser marcados como favoritos no Windows 10;  

(c) Correto, eles realmente não aceitam esses caracteres especiais;  

(d) Errado. O Windows 10 permite tranquilamente a existência de arquivos ocultos;  

(e) Errado, os arquivos no Windows 10 e nas versões anteriores possuem extensões – através 
delas é possível identificar o tipo de arquivo e o aplicativo que foi utilizado no documento. 

 

Explorador de Arquivos 

O Explorador de Arquivos é uma ferramenta que permite gerenciar arquivos, pastas e conexões 
de rede, assim como realizar pesquisas. Ele é utilizado para a cópia, exclusão, organização, 
movimentação e todas as atividades de gerenciamento de arquivos. Era chamado de Windows 
Explorer até o Windows 8! O atalho para abri-lo é o Winkey + E! Galera, esse atalho despenca 
em prova – não deixem de memorizar...  
 

VUNESP – 2019 – SEDUC SP 

No Windows 10, em sua configuração padrão, os arquivos e pastas apresentam algumas 
características, como: 

      PARA PRATICAR! 
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Há oito modos de exibição no Windows: Ícones Pequenos, Ícones Médios, Ícones Grandes e 
Ícones Extra Grandes além de Lista, Detalhes, Blocos e Conteúdo. Vejamos em detalhes... 
 
Ícones Extra Grandes: exibe os arquivos e pastas horizontalmente, em linhas, com o nome do 
arquivo embaixo, de forma similar a um ícone do desktop (área de trabalho). 
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Ícones Grandes: exibe os arquivos e pastas 
horizontalmente, em linhas, com o nome do arquivo 
embaixo, de forma similar a um ícone do desktop (área de 
trabalho) – um pouco menor que o extra grande. 
 

 
 
Ícones Médios: exibe os arquivos e pastas horizontalmente, em linhas, 
com o nome do arquivo embaixo, de forma similar a um ícone do desktop 
(área de trabalho) – um pouco menor que o grande. 

 
Ícones Pequenos: exibe os arquivos e pastas horizontalmente, em linhas, com 
o nome do arquivo ao lado. 
 

Lista: exibe os arquivos e pastas verticalmente, em linhas, com o nome do 
arquivo ao lado – observem que é muito similar aos Ícones Pequenos, porém 
verticais. 
 

Detalhes: mais importante em provas, 
esse modo exibe informações adicionais 
como: nome, data de modificação, tipo, 
tamanho, entre outros – além de permitir 
organizar a exibição dos arquivos por tais 
campos a partir de um clique no campo 

correspondente como rótulo da coluna. 
 
 
Blocos: exibe os arquivos e pastas 
horizontalmente, em linhas, com o 
nome, extensão e tamanho do 
arquivo ao lado. 
 
 
Conteúdo: exibe os arquivos e pastas em linhas, com o nome do arquivo ao lado, e outras 
informações em colunas adjacentes.  
 



 

 

109 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A) Ícones extra grandes e Lista. 
B) Ícones gigantes e Detalhes.  
C) Ícones grandes e Tabela.  
D) Ícones médios e Ícones compactos. 
E) Ícones pequenos e Tabela. 

GABARITO: LETRA A 

Não existe “Ícones gigantes”, “Tabela” ou “Ícones Compactos”. 
 

 
 

VUNESP – 2019 – CM MAUÁ 

Um usuário de um computador com o Windows 10, em sua configuração padrão para a 
Língua Portuguesa, deseja visualizar os arquivos de uma pasta. Para tanto ele selecionou a 
aba Exibir do Explorador de Arquivos do Windows, que permite selecionar como as pastas e 
os arquivos serão exibidos. A alternativa que apresenta apenas formas permitidas de exibição 
é: 

      PARA PRATICAR! 
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Lixeira 

A lixeira é uma pasta que armazena temporariamente os últimos arquivos excluídos do disco 
rígido, dentro da plataforma Windows. Enquanto os arquivos se encontram armazenados 
nela, você ainda pode recuperá-los ou apagá-los definitivamente. O Windows aloca uma 
lixeira para cada partição do disco rígido, que inclusive pode ter o seu tamanho configurado de 
forma independente. HD interno/externo e discos SSD possuem o recurso da Lixeira. 
 
Por ter um tamanho determinado e finito, a lixeira armazena os últimos arquivos excluídos pelo 
usuário. Caso ela se encontre cheia, apagará definitivamente e de forma automática os arquivos 
excluídos mais antigos que sejam necessários e suficientes para a entrada dos mais novos – como 
em uma fila. Podemos acessar a lixeira através de um duplo clique no ícone existente na 
Área de Trabalho ou através do Explorador de Arquivos. 
 

 
 
Para recuperarmos um arquivo, podemos selecioná-lo na lixeira e clicar em restaurar os itens 
selecionados (imagem à direita) ou clicar com o botão direito em restaurar (imagem à esquerda). 
Ao realizar esses procedimentos, o item restaurado retorna para o seu local de origem, isto é, 
para a pasta onde estava armazenado anteriormente. Ao enviar um item para a lixeira, não se 
libera espaço em disco enquanto você não a esvaziar ou apagar o arquivo em definitivo.  
 
Para esvaziar a lixeira deve-se clicar no comando esvaziar lixeira disponível na guia Gerenciar ou 
a partir do menu de contexto obtido a partir do clique com botão direito no ícone da Lixeira. Um 
detalhe importante: Pendrives não possuem lixeira, logo a deleção de um arquivo será 
permanente; HD e SSD (Internos ou Externos) possuem lixeira, logo arquivos deletados 
podem ser restaurados. Por fim, unidades mapeadas também não possuem lixeira. Como 
assim, Diego? 
 
Se um usuário se conectar a outro computador via rede e, caso tenha permissão de 
exclusão, deletar alguma pasta ou arquivo, ele não será enviado para a lixeira – será 
excluído permanentemente. É possível conectar dois computadores em rede e compartilhar 
alguma pasta ou uma unidade inteira (Ex: C:\), mas – caso algum arquivo ou pasta seja executada 
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– ela não será enviada para lixeira nem do computador de origem nem do computador de 
destino. 
 

 
 
Por fim, é importante notar que é possível tanto configurar o tamanho do espaço de 
armazenamento da lixeira quanto impedir que arquivos deletados sejam armazenados nela. 
 

Copiar, Mover, Renomear e Excluir 

Copiar/Colar 

 
 
Para copiar um arquivo, devemos selecioná-lo e realizar uma das operações abaixo: 
 
1. Clicar na guia Início e, em seguida, no comando Copiar do Grupo Área de Transferência. Em 

seguida, também na guia Início, clicar no comando Colar. 
 

2. Clicar com botão direito no arquivo e clicar em Copiar. Em seguida, clicar com botão direito 
dentro da pasta de destino e Colar; 
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3. Clicar no arquivo e arrastar até o destino com o auxílio da tecla CTRL (este pressionamento 
simultâneo implica que o arquivo seja copiado independente da unidade de disco). 
 

4. Teclar CTRL + C para copiar o arquivo ou pasta selecionada e, em seguida, na pasta de 
destino clicar em CTRL + V para colar. 

 

Mover/Recortar 

 
 
Para movermos um arquivo devemos selecioná-lo e realizar uma das operações abaixo: 
 
1. Clicar na guia Início e, em seguida, no comando Recortar do Grupo Área de Transferência. 

Em seguida, também na guia Início, clicar no comando Colar. 
 

2. Clicar com botão direito no arquivo e clicar em Recortar. Em seguida, clicar com botão direito 
dentro da pasta de destino e Colar; 
 

3. Clicar no arquivo e arrastar até o destino com o auxílio da tecla SHIFT – este pressionamento 
simultâneo implica que o arquivo seja movido independente da unidade de disco. 
 

4. Teclar CTRL + X para copiar o arquivo ou pasta selecionada e, em seguida, na pasta de 
destino clicar em CTRL + V para colar. 

 
Ao recortar um arquivo, este só é excluído do local de origem após a colagem, se o usuário 
não a fizer, o arquivo permanece integro. Caso o usuário se arrependa de recortar o arquivo, 
basta teclar ESC (escape) ou não fazer nada. As questões mais clássicas de concurso se referem 
ao procedimento de arrasto, logo é muito importante saber que:  
 
 Ao arrastarmos um arquivo dentro da mesma unidade de disco atual (Ex: de uma pasta 

contida em C: para outra pasta contida em C: ), o arquivo – por padrão – é movido;  
 

 Ao arrastarmos um arquivo para uma unidade de disco diferente da atual (Ex: de uma pasta 
contida em C: para outra pasta contida em D: ), o arquivo – por padrão – é copiado;  
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Há lógica para tais procedimentos: imagine se arrastássemos um arquivo de um pen-drive para 
o computador e ele fosse automaticamente excluído do pen-drive! Isso poderia causar 
prejuízos ao dono da mídia removível. Logo, por padrão, para minimizar erros, o arquivo é 
copiado. Entretanto, se arrastássemos arquivos dentro do mesmo disco e eles permanecessem 
no disco, haveria enorme duplicação e redundância, ocupando recursos de forma desnecessária. 
Portanto, por padrão, para evitar ocupar o disco desnecessariamente, o arquivo é movido. 
 

ARRASTO 

NA MESMA UNIDADE MOVE 

EM UNIDADES DIFERENTES COPIA 

 

ARRASTO + TECLA 

ARRASTO + CTRL COPIA 

ARRASTO + ALT ATALHO 

ARRASTO + SHIFT MOVE 

 
Por fim, é importante detalhar alguns pontos da Área de 
Transferência (ClipBoard)! Trata-se de um recurso utilizado por um 
sistema operacional para o armazenamento de pequenas quantidades 
de dados para transferência enquanto o computador estiver ligado, tais 
como textos e imagens que tenham até 4Mb. Se você quiser ver o que 
uma pessoa está copiando e colando, você pode acessar a área de 
transferência por meio do atalho WIN + V (Não estou dizendo para vocês 
fazerem isso, apenas estou dizendo que é possível)! O Windows permite 
armazenar um item por vez – a área de transferência do MS-Office, por 
exemplo, permite armazenar até 24 itens por vez.  

 
É importante mencionar que é possível desativar o histórico de transferência, limpar itens 
armazenados e fixar itens no histórico.  
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Renomear 

 
  

Para renomear um arquivo ou pasta, basta selecioná-lo e realizar uma das 
operações a seguir: (1) Clicar na Guia Início, depois clicar no comando Renomear 
do grupo Organizar; (2) Clicar com o botão direito no arquivo e, em seguida, clicar 
em Renomear; (3) Clicar no arquivo duas vezes não consecutivas: a primeira para 
selecionar o arquivo e a segunda para renomeá-lo; (4) Pressionar a tecla F2. 

Fechado? 
 

Excluir 

 
 
Para excluirmos um arquivo ou pasta devemos primeiramente selecioná-lo e, em seguida, 
realizar alguma das operações listadas a seguir: (1) Clicar na guia Início, depois clicar no 
comando Excluir do grupo Organizar; (2) Clicar com o botão direito do mouse no arquivo e, em 
seguida, clicar em Excluir; (3) Pressionar a tecla Delete com o arquivo ou pasta já selecionado; 
(4) Arrastar o arquivo para a lixeira. 
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Para excluirmos um arquivo ou pasta do disco rígido definitivamente, isto é, sem os enviarmos 
para a lixeira, devemos pressionar a tecla SHIFT durante o procedimento de exclusão. Existe 
duas maneiras: usar a combinação de teclas SHIFT + DELETE (oferece uma tela de confirmação) 
ou selecionar o arquivo, pressionar a tecla SHIFT e arrastar o arquivo para a Lixeira (não oferece 
uma tela de confirmação). 
 
Se o usuário clicar e arrastar um arquivo para a Lixeira com o auxílio da tecla SHIFT, o 
arquivo será excluído definitivamente, sem sequer a exibição de uma tela de confirmação! 
Portanto, muito cuidado! Agora uma questão de suma importância para as provas: itens 
excluídos de um pendrive ou de uma unidade de rede não são enviados para a lixeira, eles são 
excluídos permanentemente.  
 
 

 

 
TEMA 1: FATOS INTERNACIONAIS SOBRE A AMÉRICA LATINA 

A expressão “América Latina” é usada comumente para se referir a todos os países do continente 
americano com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Contudo, não há nenhuma “lista” 
oficial de países “latinoamericanos” e as diversas fontes de informação divergem um pouco 
quanto aos países que realmente fariam parte da América Latina.  

Porém, aceita-se largamente que a América Latina é composta pelos países da América do Sul, 
América Central (istmo e ilhas) e México (América do Norte). Nesse espaço geográfico, grande 
parte da população é falante de línguas latinas, em países ou territórios colonizados por Portugal, 
Espanha e França.  

Neste tópico, as bancas costumam cobrar conhecimentos sobre eleições presidenciais e 
parlamentares, sobre rumorosos casos de corrupção em países, relacionados a situações de 
instabilidade e/ou mudança política e econômica e sobre grandes tragédias, tais como desastres 
naturais, ambientais e chacinas.  

As cobranças mais frequentes são sobre eleições presidenciais, que nos últimos anos levaram a 
uma virada política na América do Sul, com a ascensão de partidos e presidentes do espectro 
político da direita ao centro.  

Na primeira década do século XXI e em parte da segunda década, a centro-esquerda e a 

ATUALIDADES - PROF. LEANDRO SIGNORI 
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esquerda estiveram no poder em grande parte dos países da América do Sul e em parte dos 
países da América Central, no que ficou conhecida como a “onda vermelha”.  

O ano de 2019 foi de eleições na Argentina, Uruguai e Bolívia e de situações de instabilidade 
política e/ou social no Chile, Equador, Peru, Paraguai e Colômbia.  

Chile  

Nos meses de outubro e novembro de 2019, o Chile viveu uma situação de agitação social e de 
violência não registrada desde o retorno da democracia, após a ditadura de Augusto Pinochet 
(1973-1990).  

O aumento das passagens do metrô da capital, Santiago, em outubro de 2019, foi o estopim 
para um grande ciclo de protestos que expressou a insatisfação de parte da população com a 
realidade socioeconômica do país.  

Devido a atos de violência realizados por alguns grupos minoritários, como o incêndio a um 
prédio que sediava a maior companhia de energia do país, em determinados dias e cidades foi 
decretado o estado de emergência e toque de recolher.  

Em resposta às reivindicações dos manifestantes, o presidente do país, Sebastian Piñera, e o 
Congresso anunciaram um pacote de medidas sociais, com o incremento às aposentadorias, a 
criação de um teto para os gastos com medicamentos, aumento do salário mínimo, redução nas 
tarifas de energia elétrica e redução da tarifa de transporte público para aposentados.  

Por fim, aprovou um acordo para convocar um plebiscito em abril de 2020 para decidir mudar 
ou não a Constituição. O plebiscito foi adiado para 25 de outubro de 2020, em função da 
pandemia global de Covid-19. No pleito, quase 80% dos eleitores votaram a favor da elaboração 
de um novo texto constitucional.  

Também foi definido que a nova Constituição será redigida por meio de uma convenção 
constitucional (assembleia constituinte exclusiva) composta por 155 membros que foram eleitos 
por votação direta em maio de 2021. A convenção constitucional terá paridade de gênero e 
prevê cotas especiais para os membros dos povos originários.  

A eleição foi marcada pelo bom desempenho tanto de candidatos independentes quanto de 
candidatos de esquerda e centro-esquerda. O setor progressista garantiu uma maioria folgada 
em comparação com os partidos de direita. Esse grupo reunido garantiu 118 assentos, 
equivalentes a 76% das cadeiras em disputa. Ultrapassa com folga, portanto, os dois terços 
necessários para emplacar mudanças, segundo a regra da Convenção Constitucional.  
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A lista dos candidatos de direita ficou com 37 assentos, equivalente a 24% das cadeiras. Agora, 
os constituintes deverão elaborar o texto entre nove e doze meses. Em seguida, a nova 
constituição precisa ser validada por dois terços da Convenção e, por fim, deve ser aprovada 
também em referendo popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) foi debelada após a queda do presidente, que fugiu para a Colômbia, e a instalação de 
um governo provisório até as eleições em 2020. 

B) abalou as relações comerciais e diplomáticas do Chile com os Estados Unidos, o mais 
importante aliado das políticas liberais do governo chileno.  

C) teve curta duração devido ao apoio imediato dos países vizinhos que fecharam as 
fronteiras para evitar a entrada de armas e munições para os manifestantes.  

D) foi o estopim para a queda de outros governos sul-americanos, como os da Bolívia e do 
Uruguai, que também apresentavam forte descontentamento da população. 

E) teve início com o aumento do preço dos transportes urbanos e se acentuou com os 
protestos contra as desigualdades sociais no conjunto da sociedade. 

GABARITO: LETRA E 

A crise no Chile teve início com o aumento do preço dos transportes urbanos e se acentuou com 
os protestos contra as desigualdades sociais no conjunto da sociedade. Em outubro de 2019, 
protestos se disseminaram pelo país. O motivo foi o aumento das passagens do metrô da capital, 

VUNESP – 2020 – PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 

Em 7 de outubro, o presidente do Chile afirmou em um programa de TV nacional que “em 
meio a uma América Latina convulsionada, o país é um verdadeiro oásis, com uma 
democracia estável”. Em menos de 15 dias, o diagnóstico era o oposto: “Estamos em guerra 
contra um inimigo poderoso, implacável, que não respeita nada nem ninguém e está disposto 
a usar a violência e delinquência sem nenhum limite”, disse o presidente em 20 de outubro à 
frente de uma república em estado de emergência e com toque de recolher decretado em 
grande parte do país.  

(UOL. https://bit.ly/2DYImXO. Acesso em 04.dez.2019. Publicado em 25.out.2019. Adaptado) 

A crise no Chile 

      PARA PRATICAR! 
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Santiago, em 3,75%, nos horários de pico.  

Devido a atos de violência realizados por alguns grupos minoritários, como o incêndio a um 
prédio que sediava a maior companhia de energia do país, em determinados dias e cidades foi 
decretado o estado de emergência e toque de recolher.  

O aumento foi revogado, mas os protestos continuaram agregando outras reivindicações que 
refletiam insatisfações da população com a situação econômica e social no país. 

Em resposta às reivindicações dos manifestantes, o presidente do país, Sebastian Piñera, e o 
Congresso anunciaram um pacote de medidas sociais, com o incremento às aposentadorias, a 
criação de um teto para os gastos com medicamentos, aumento do salário-mínimo, redução nas 
tarifas de energia elétrica, redução da tarifa de transporte público para aposentados e substituiu 
vários ministros.  

Por fim, aprovou um acordo para convocar um plebiscito em abril de 2020, onde os chilenos vão 
decidir se querem ou não elaborar uma nova Constituição e como isso será feito. 

Peru  

Os desdobramentos da operação Lava Jato no Peru revelaram que os quatro últimos presidentes 
eleitos pelo voto direto estiveram envolvidos em casos de corrupção relacionados à construtora 
brasileira Odebrecht.  

Alejandro Toledo (2001-2006) está preso nos Estados Unidos. Alan García (2006-2011) tentou 
suicídio quando iria ser preso, vindo a falecer no hospital. Ollanta Humala (2011-2016) já esteve 
preso e está respondendo as acusações em liberdade. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), 
conhecido por PPK, renunciou à presidência em março de 2018, em meio a um processo de 
impeachment. Encontra-se em prisão domiciliar.  

A líder da oposição, Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), também 
está envolvida em corrupção relacionada à Odebrecht. Passou quase um ano presa, entre 2018 
e 2019. Com a renúncia de PPK, assumiu o governo o vice-presidente Martín Vizcarra, que 
implementou medidas de combate a corrupção e de reforma política. Em setembro de 2019, 
Vizcarra dissolveu o Congresso do Peru, que relutava em votar reformas políticas propostas por 
ele. O mecanismo de destituição do Congresso e de convocação de novas eleições legislativas 
está previsto na Constituição do Peru, para casos em que o parlamento não aprove por duas 
vezes moção de confiança ao governo em exercício, o que acabou ocorrendo.  

Em resposta à medida, o Congresso, mesmo suspenso, determinou, a suspensão temporária do 
próprio presidente. Vizcarra alegou que a sua destituição não era válida, pois o Congresso já 
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estava dissolvido, e se manteve no cargo.  

No mês de novembro de 2020, a tensão política no país teve um novo capítulo, quando, por 
meio de um impeachment, o Congresso destituiu o presidente Martín Vizcarra. sob acusação de 
ter se envolvido em um esquema de corrupção, quando foi governador regional, em 2014. O ex-
presidente nega as acusações e disse ter sido vítima de um golpe. Para o seu lugar, o Congresso 
elegeu o deputado Manuel Merino.  

A destituição de Vizcarra gerou grandes protestos no Peru, que foram duramente reprimidos 
pelo governo de Merino, o que gerou mal-estar nos manifestantes e na política peruana. Sob 
pressão do presidente do Congresso e da maioria dos parlamentares, Merino renunciou ao 
cargo menos de uma semana após ser empossado. Com isso, o Congresso do Peru elegeu o 
deputado Francisco Sagasti como presidente interino do país.  

Desta forma, em menos de um mês, o país teve três presidentes diferentes. Em abril de 2021, foi 
realizado o primeiro turno das eleições presidenciais. Foram para o segundo turno a direitista 
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) e o esquerdista Pedro Castillo (Peru Libre), que foi a grande 
surpresa das eleições.  

Castillo teve apenas 44 mil votos a mais que sua rival, menos de meio por cento, demonstrando 
a grande polarização política que permeou o segundo turno. Ele também venceu com boa 
vantagem nas regiões rurais, na Amazônia e no interior do país. Mas perdeu nas regiões 
economicamente mais desenvolvidas, nas maiores concentrações populacionais e no voto dos 
peruanos residentes no exterior. Um contraste entre o Peru pobre e rural, historicamente 
relegado, e um Peru urbano e com melhor condição socioeconômica.  

Cuba  

O turismo, que gera boa parte das receitas de Cuba, foi diretamente afetado pela pandemia de 
Covid-19. Em 2020, o PIB cubano sofreu retração de -11%. O país passa por uma situação de 
escassez de remédios, longas filas para acesso a alimentos, cortes de energia elétrica e inflação 
crescente.  

Em meio à essa situação, em julho de 2021, manifestantes foram às ruas protestando contra o 
governo de Miguel Díaz-Canel e a crise econômica que assola o país. O presidente culpou o 
embargo econômico e os Estados Unidos pelas manifestações e pela crise no país, convocando 
apoiadores para irem às ruas. A internet foi cortada, bem como linhas telefônicas nas regiões 
onde houve protestos.  

Cuba foi o primeiro país da América Latina a ter a sua própria vacina contra a Covid-19, 
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denominada Abdala, que começou a ser aplicada em maio de 2021. Desenvolve ainda mais 
cinco outros imunizantes contra o coronavírus.  

Haiti  

O Haiti é o país mais pobre das Américas e figura entre os mais pobres do mundo. No ranking 
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ocupa a 170ª entre 189 posições. Sua história é 
marcada por ditaduras e golpes de Estado. Para piorar, o país situa-se em uma região suscetível 
a furacões e terremotos. Desde 1994, a comunidade internacional, liderada pelo governo 
estadunidense, tem realizado uma série de intervenções no território haitiano para tentar 
diminuir os conflitos internos e promover a democratização do país. 

No dia 7 de julho de 2021, o presidente Jovenel Moïse foi assassinado a tiros em sua residência 
privada. A acusação dos autores do crime recai sobre mercenários colombianos e haitianos. 
Ainda não se sabe quem foi o mandante. Seu governo vinha enfrentando protestos, com a 
oposição acusando-o de autoritarismo e de tentar instalar uma ditadura ao prolongar seu 
mandato.  

Em 2019, o país deveria ter realizado suas eleições parlamentares, mas a falta de acordo as 
atrasou e Moïse passou a governar por decreto desde então. O assassinato do ex-presidente 
coloca o país em uma nova espiral de instabilidade e caos. A pandemia de Covid-19 agravou a 
situação de pobreza e precariedade econômica. Até a morte de Jovenel, a vacinação não tinha 
sido iniciada, pela falta de imunizantes. As primeiras doses só chegaram, por doação, na segunda 
quinzena de julho de 2021. 

TEMA 2: PIB BRASILEIRO  

O Produto Interno Bruto (PIB) mede o tamanho de uma economia, seja a de um país, de uma 
região, de um mercado comum ou município. Ele representa a soma de todas as riquezas 
produzidas, e um crescimento zero no ano significa que elas se mantiveram no mesmo nível do 
período anterior.  

Entre os principais pontos que fazem uma economia crescer estão seu poder de produzir e de 
vender, que precisa manter-se em expansão; a renda e o consumo da população; e a capacidade 
de gerar ou atrair recursos.  

O setor com maior participação na composição da riqueza nacional é o de serviços (terciário), 
seguido da indústria (secundário) e agropecuária (terciário). O PIB brasileiro cresceu 
negativamente nos anos de 2015 e 2016. Em 2015, a retração foi de 3,5%. Em 2016, a retração 
foi de 3,3%. Os dois anos seguidos de queda do PIB configuram a maior recessão já 
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enfrentada pelo Brasil desde que começaram a ser compilados os dados de crescimento do 
PIB.  

Em 2017 e 2018, o PIB cresceu 1,3%, mas, em 2019, registrou um crescimento menor, 1,1%. 
Contudo, após três anos seguidos de crescimento, a pandemia de Covid-19 frustrou as 
expectativas de um crescimento maior do PIB brasileiro para o ano subsequente.  

No ano de 2020, o PIB brasileiro registrou queda de 4,1%, tendo o seu pior desempenho desde 
o ano de 1996. A retração dos anos de 2015 e 2016, os anos de baixo crescimento econômico 
de 2017 a 2019 e o tombo histórico de 2020 fizeram com que a economia brasileira tivesse uma 
das piores décadas da sua história. Com isso, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias 
do mundo e caiu para a 12ª colocação, segundo levantamento da agência de classificação de 
risco Austin Rating e o ranking do Fundo Monetário Internacional (FMI).  

Em relação aos setores produtivos, somente a agropecuária apresentou desempenho positivo, 
com crescimento de 2%. Segundo o IBGE, essa alta ocorreu pelo crescimento e ganho de 
produtividade das lavouras, com destaque para a soja (7,1%) e o café (24,4%), que alcançaram 
produções recordes na série histórica. Responsável por grande parte da economia nacional, o 
setor de serviços teve o pior desempenho da história em 2020, com queda de 4,5%, e o setor 
industrial teve sua queda mais intensa em 5 anos, de 3,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) os setores mais afetados por essa retração econômica foram o industrial e o de serviços. 
B) tem ligação direta com a queda vertiginosa das exportações, sobretudo para a Europa.  
C) não se relaciona às medidas sanitárias e faz parte da recessão econômica que ocorre 

desde o ano passado.  

VUNESP – 2020 – PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS  

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou um tombo histórico de 9,7% no segundo 
trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano, segundo dados divulgados 
nesta terça-feira pelo IBGE. Em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 11,4%. Ambas as 
taxas foram as quedas mais intensas da série, iniciada em 1996. 

Sobre o contexto econômico atual, é correto afirmar que 

      PARA PRATICAR! 
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D) o Brasil teve o pior desempenho econômico se comparado a todos os países da América 
Latina. 

E) o auxílio emergencial não influenciou em nenhuma esfera os atuais resultados na 
economia nacional. 

GABARITO: LETRA A 

No segundo trimestre de o 2020, o PIB brasileiro registrou o maior tombo desde 1996. O 
resultado foi influenciado fortemente pelos efeitos da pandemia do coronavírus na atividade 
econômica e os efeitos das medidas de isolamento social.  

O segundo trimestre, que compreende os meses de maio, junho e julho, foram o pico da 
pandemia no país, quando as medidas de distanciamento e isolamento social mais foram 
difundidas e adotadas. A maior queda se deu no setor industrial (-12,3%), causada pela 
paralisação das atividades manufatureiras. O setor de serviços foi o segundo com maior queda 
(-9,7%). Já o setor da agropecuária apresentou variação positiva de 0,4%. Portanto, nosso 
gabarito é a letra “A”. 

TEMA 3: TAXAS DE JUROS 

Os juros são o dinheiro a mais que uma pessoa ou empresa paga ao sistema bancário ao devolver 
um empréstimo, além do valor original corrigido pela inflação. Eles podem ser considerados uma 
remuneração pelo fato de que quem empresta corre o risco de o dinheiro não ser devolvido.  

O governo tem uma relação estreita com os juros, pois é o maior agente econômico do país. Ele 
empresta dinheiro aos bancos para as suas necessidades diárias e cobra por isso: essa taxa de 
juros básica se chama taxa Selic. Como esse empréstimo por 24 horas é seguro, serve de 
referência para a economia. Os juros que os bancos cobram dos clientes para empréstimos, 
cheque especial e cartão de crédito são muito mais elevados que a taxa Selic.  

Como a taxa de juros define o custo do dinheiro, os governos a utilizam para controlar a inflação: 
quanto mais alta a taxa de juros, mais caros ficam os empréstimos, o que funciona como um freio 
nas atividades produtivas (pois o crediário fica caro para o consumidor, e o financiamento, fica 
caro para o produtor). Se há menos compras (“demanda”, na linguagem econômica), os preços 
não sobem e a inflação fica baixa.  

Quando a prioridade do governo é estimular a atividade econômica, uma das medidas é baixar 
os juros. Quem define a taxa Selic é o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. 
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TEMA 1: PRIORIDADES, DOS LIVROS, CLASSIFICADORES E DA 
ESCRITURAÇÃO 

Prioridades 

Os servidores da justiça darão atendimento prioritário: 

 às pessoas com deficiência; 
 aos idosos; 
 às gestantes; 
 às lactantes; e 
 às pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

Mediante 
 garantia de lugar privilegiado em filas; 
 distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial; 
  alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão; ou 
 ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, 

assegure a prioridade. 
A prioridade se aplica: 

 GESTANTES OU LACTANTES - advogadas públicas e privadas; promotoras e 
procuradoras do MP; 

 CRIANÇA DE COLO - a qualquer pessoa com criança de colo. 

 
APLICA-SE, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas 
sessões de julgamento dos Colégios Recursais; 
 

Dos Livros 

Os ofícios de justiça em geral  Os Ofícios de Justiça manterão também: 

NORMAS DA CORREGEDORIA - PROF. TIAGO ZANOLLA 
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I - Visitas e Correições;  
I - Livro de Cargas de Mandados, salvo se as 
respectivas varas forem atendidas pelas Seções 
Administrativa de Distribuição de Mandados;  

II - Protocolo de Autos e Papéis 
em Geral;  

II - controle, pela utilização de livros de folhas soltas 
ou outro meio idôneo, da remessa e recebimento de 
feitos aos Tribunais, até que seja implementado no 
sistema informatizado oficial o controle eletrônico; 

IV - Registro de Feitos 
Administrativos (sindicâncias, 
procedimentos disciplinares, 
representações, etc.);  

III - controle do horário de entrada e saída por 
intermédio do livro ponto ou do relógio mecânico, 
caso existam servidores não cadastrados no sistema 
de ponto biométrico;  

V - Registro das decisões 
terminativas proferidas em 
feitos administrativos;  

IV - Livro de Registro Geral de Feitos, com índice, se 
não estiverem integrados ao sistema informatizado 
oficial;  

VI - pertinentes à 
Corregedoria Permanente, 
previstos no art. 23, quando for 
o caso e no que couber.  

V - Livro de Registro de Sentença, salvo se 
cadastrada no sistema informatizado oficial, com 
assinatura digital ou com outro sistema de segurança 
aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que 
também impeça a sua adulteração. 

As folhas soltas, uma vez completado o uso, serão imediatamente encaminhadas para 
encadernação. 

Principais pontos de cada livro: 

Livro Regras de Escrituração 

Visitas e Correições 

Organizado em folhas soltas; 

Formado gradativamente pelos originais das atas de 
correições e visitas realizados na unidade; 

Os originais serão numeradas e chanceladas pelo Escrivão 
Judicial após a sua anexação ao Livro; 

O Livro não excederá 100 (cem) folhas, salvo determinação 
judicial em contrário ou para a manutenção da continuidade 
da peça correcional; 

Protocolo de Autos e 
Papéis em Geral 

Terá tantos desdobramentos quantos recomendem a 
natureza e o movimento do ofício de justiça; 
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Destina-se  ao registro da entrega ou remessa, que não 
impliquem devolução. 

Nos ofícios de justiça integrados ao sistema 
informatizado oficial, os registros de remessa e 
recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão 
exclusivamente pelas vias eletrônicas. 

Cargas de Autos 

Desdobrados em tantos livros quantos forem os 
destinatários; 

A carga e descarga de autos entre os usuários internos do 
sistema informatizado oficial serão feitas eletronicamente e 
controladas exclusivamente por intermédio do sistema;  

Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no 
sistema informatizado as cargas de autos remetidos à 
conclusão. 

Cargas de Mandados 

Poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos 
oficiais de justiça em exercício;  

Serão também registradas no Livro de Carga de Mandados 
as petições que, por despacho judicial, sirvam como tal. 

O Livro de Carga de Mandados só existe se a vara não for 
atendida pelas Seções Administrativas de Distribuição de 
Mandados. 

Registro de Sentenças 

Formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em 
série anual renovável (1/80, 2/80, 3/80, ... , 1/82, 2/82 etc.) e 
autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua 
correspondência com o teor da sentença constante dos 
autos. 

O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 (cinco) dias 
após a baixa dos autos em cartório pelo juiz. 

O Livro de Registro de Sentença não é obrigatória quando 
a respectiva sentença estiver cadastrada no sistema 
informatizado oficial. 
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OBS: Após revisados e decorridos 2 (dois) anos do último registro efetuado, os livros de 
cargas de autos e mandados, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo 
pelo escrivão judicial, poderão ser inutilizados, mediante prévia autorização do Juiz Corregedor 
Permanente. 

 

 

 

 

 

 

A) Visita e Correições, Registro das decisões terminativas proferidas em feitos 
administrativos. 

B) Registro de Sentença, Precatórias, Cargas de Mandados.  
C) Registro Geral de Feitos, Cargas de Autos, Caixa.  
D) Pontos dos Servidores, Protocolo de Autos e Papéis em Geral, Pedidos de Explicação. 
E) Registro de Autos Destruídos, Precatórias, Sustação de Protesto. 

GABARITO: LETRA A 

Alguns livros se tornaram dispensáveis a partir da utilização do sistema, como, por exemplo, o 
controle da remessa e recebimento aos Tribunais e o Livro de Registro Geral de Feitos. E lá se 
foram três assertivas incorretas embora (b,c,e). 

Quanto à letra d), os livros ali contidos, não estão elencados no artigo 63.  

Os pedidos de explicação são informações que devem constar em certidões criminais, de tal 
forma que seu respectivo livro não pertence à categoria dos livros “Dos Ofícios da Justiça em 
Geral”. Resumindo: nem todo ofício precisa ter esse livro. 

Quanto ao livro de registro de ponto, o mesmo foi substituído na maior parte das comarcas pelo 
registro biométrico (sistema de digital), de tal forma que o livro se tornou obsoleto nas mesmas. 
Dito isto: nem todo cartório precisa desse livro. 

Os únicos livros que devem estar presentes em todos os cartórios são os elencados no artigo 63:  

Art. 63. Os ofícios de justiça em geral possuirão os seguintes livros:  

VUNESP – 2011 – TJ-SP (ADAPTADA) 

De acordo com as Normas da Corregedoria Geral da Justiça, os Ofícios de Justiça em geral 
deverão possuir, dentre outros, os seguintes livros: 

      PARA PRATICAR! 
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I - Visitas e Correições;  

II - Protocolo de Autos e Papéis em Geral; [...]  

IV - Registro de Feitos Administrativos (sindicâncias, procedimentos disciplinares, 
representações, etc.);  

V - Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos;  

VI - pertinentes à Corregedoria Permanente, previstos no art. 23, quando for o caso e no 
que couber. 

Classificadores 

 

O classificador destinado a cópias de ofícios expedidos destina-se ao arquivamento, em ordem 
cronológica, das cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça.  

Os ofícios de justiça possuirão os 
seguintes classificadores

I - para atos normativos e decisões da Corregedoria 
Permanente, com índice por assunto;

II - para cópias de ofícios expedidos;

III - para ofícios recebidos;

IV - para GRD - guias de recolhimento de diligências do 
oficial de justiça;

VII - para relatórios de cargas eletrônicas;

VIII - para petições e documentos desentranhados;

IX - para autorizações e certidões de inutilização de livros 
e classificadores obrigatórios.
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Esse classificador será aberto com folha(s) para o registro de todos os ofícios, com numeração 
sequencial e renovável anualmente, na(s) qual(is) consignarse-ão, ao lado do número de registro, 
o número do processo ou a circunstância de não se referir a nenhum feito e o destino.  

No presente classificador poderão ser arquivados os respectivos recibos de 
correspondência, se for o caso.  

 

Os ofícios e mensagens eletrônicas expedidos e recebidos, ofícios expedidos e recebidos, serão 
conservadas pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da data de expedição ou do recebimento pelo 
ofício de justiça.  

Da Escrituração 

Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou 
traslados, que constarão de livros, autos de processo, ou papéis avulsos, excluídas as 
autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos: 

Práticas a SEGUIR Práticas a EVITAR Práticas VEDADAS 

I - o papel utilizado terá 
fundo inteiramente 
branco ou ser reciclado, 
salvo disposição expressa 
em contrário; 

I - entrelinhas, 
erros de 
digitação, 
omissões, 
emendas, rasuras 
ou borrões; 

I - a utilização de borracha ou 
raspagem por outro meio 
mecânico, bem como a uso de 
corretivo, detergente ou outro 
meio químico de correção; 

II - a escrituração será 
sempre feita em vernáculo, 
preferencialmente por 
meio eletrônico, com tinta 
preta ou azul, indelével; 

II - anotações de 
“sem efeito”; 

II - a assinatura de atos ou termos 
em branco, total ou parcialmente; 
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V - as assinaturas deverão 
ser colhidas 
imediatamente após a 
lavratura do ato ou termo, 
e identificadas com o 
nome por extenso do 
signatário. 

III - anotações a 
lápis nos livros e 
autos de 
processo, mesmo 
que a título 
provisório 

III - a utilização de abreviaturas, 
abreviações, acrônimos, siglas 
ou símbolos, excetuando-se as 
formas consagradas pelo 
Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa da Academia 
Brasileira de Letras, as adotadas 
por órgãos oficiais e as 
convencionadas por determinada 
área do conhecimento humano; 

IV - os espaços em branco 
e não aproveitados, nos 
livros e autos de processo, 
serão inutilizados. 

 

IV - a utilização de chancela, ou de 
qualquer recurso que propicie a 
reprodução mecânica da 
assinatura do juiz. 

III - os numerais serão 
expressos em algarismos e 
por extenso; 

  

 

 

 

 

 

A) São vedadas anotações de “sem efeito” e anotações a lápis nos livros e autos de processo, 
mesmo que a título provisório. 

B) Os mandados, cartas postais, consideradas inclusive as expedidas por meio eletrônico, 
ofícios gerais de comunicação, expedidos em cumprimento de ato judicial, serão 
assinados pelos escrivães ou chefes de seção, declarando que o fazem por ordem do juiz.  

C) Caberá ao escrivão certificar a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o 
documento, indicando lhe nome, cargo e o exercício no juízo, nos atos para os quais a lei 
exige certificação de autenticidade e quando houver dúvida sobre a autenticidade da 
firma.  

VUNESP – 2018 – TJ-SP  

Quanto à escrituração, é correta a seguinte afirmação: 

      PARA PRATICAR! 
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D) É vedada a utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, ainda 
que elas estejam consagradas no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da 
Academia Brasileira de Letras. 

E) Deve ser evitada a assinatura de atos e termos em branco, total ou parcialmente. 

GABARITO: LETRA C 

Letra A: São vedadas serão evitadas anotações de “sem efeito” e anotações a lápis nos livros e 
autos de processo, mesmo que a título provisório. 

Letra B: Essa questão tinha potencial para derrubar bastante gente.  

As cartas postais expedidas por meio eletrônico não precisam de assinatura. As cartas postais 
mencionadas no caput do artigo 85 são aquelas expedidas em cumprimento de ato judicial e 
essas, pela redação do provimento, são expedidas fisicamente em todos os casos.  

Sendo uma carta postal eletrônica, ela necessariamente está abarcada pelo parágrafo 2º, não 
havendo necessidade de assinatura (não incorrendo nas condições do próprio parágrafo). 

Letra C: Assertiva perfeita. Em regra, a certificação de autenticidade não é obrigatória, mas 
quando a lei exigir essa certificação, ela terá de ser feita. Da mesma forma, se a firma do 
Magistrado estiver diferente do habitual (gerando dúvida sobre sua autenticidade), caberá ao 
escrivão certificar que a assinatura é, de fato, do Magistrado. 

Letra D: É vedada a utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, ainda 
que exceto quando estejam consagradas no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da 
Academia Brasileira de Letras. 

Letra E: Deve ser evitada É vedada a assinatura de atos e termos em branco, total ou 
parcialmente 

TEMA 2: ATUAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DOS AUTOS E DAS CERTIDÕES 

Autuação, Abertura de Volumes e Numeração de Feitos 

Autuação é a ação através da qual se dá início aos autos de um processo. Antes da autuação, a 
petição inicial não era mais do que um calhamaço de folhas endereçada pelo advogado ao Juízo 
competente para decidir sua causa. Depois da autuação, aquele documento estará contido em 
um processo, onde novos documentos poderão ser juntados. 

Só falamos de autuação quando não há um processo anterior referente àquele documento. É em 
função do documento que o processo é aberto, de tal forma que só teremos a fase da autuação 
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quando estivermos diante de uma petição inicial ou de uma denúncia, pois estes dois 
documentos é que dão início ao processo cível (no caso da petição inicial) ou do processo 
criminal (no caso da denúncia). 

PRAZO - Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, em 24 
(vinte e quatro) horas, a autuação nela afixando a etiqueta que, gerada pelo sistema 
informatizado e oriunda do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados 
relevantes; 

CERTIDÃO: É dispensada a lavratura de certidão, no interior dos autos, da autuação e do registro 
do processo; 

AUTOS DO PROCESSO -  não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação 
judicial expressa em contrário ou para manter peça processual com seus documentos anexos; 

NUMERAÇÃO – Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a 
renumeração. O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas 
regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no 
volume subsequente. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do 
alfabeto, em sequência (188-a, 188-b, 188-c etc.), certificando-se. 

SUPERVISÃO - Os escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta 
numeração das folhas dos autos; 

TARJAS COLORIDAS: O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas, na posição 
horizontal, para assinalar situações especiais; 

ENCERRAMENTO: O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em 
folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de 
continuidade no volume subsequente; 

Movimentação dos Autos 

Prazo - Deverá ser feita conclusão dos autos no prazo de 1 (um) dia e executados os atos 
processuais no prazo de 5 (cinco) dias. Constarão dos termos de movimentação dos processos 
a data do efetivo encaminhamento dos autos e, sempre que possível, os nomes, por extenso, 
dos juízes, representantes do Ministério Público, advogados ou daqueles a quem se refiram. 

Processos paralisados - Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos 
prazos legais ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 (trinta) dias, no aguardo de 
diligências. Findo o prazo, o ofício de justiça reiterará a diligência. 
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Devemos ter especial atenção aos prazos em que um processo judicial está sujeito. Todos eles 
visam dar celeridade ao andamento processual. 

ATO PRAZO 

Autuação 24 horas 

Conclusão dos autos 1 dia 

Encaminhamento para publicação dos 
pronunciamentos do juiz 

3 dias 

Execução dos atos processuais 5 dias 

Prazo em que um processo pode ficar sem 
andamento 

30 dias 

 

Os juízes atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 
sentença ou acórdão. 

O escrivão atenderá, preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para 
publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. 
 

Das Certidões 

CERTIDÃO, basicamente, é uma declaração feita por escrito, objetivando comprovar ato ou 
assentamento constante de processo, livro ou documento que se encontre em repartições 
públicas. Podem ser de inteiro teor - transcrição integral, também chamada traslado - ou 
resumidas, desde que exprimam fielmente o conteúdo do original. Neste caso, as chamaremos 
de certidões em breve relatório. 

Expedição - A expedição de certidões em breve relatório ou de inteiro teor compete 
exclusivamente aos ofícios de justiça. 

Prazo para expedição - Outro assunto que sempre cai, são os prazos para a emissão de 
certidões. Por isso, tome nota: 

CERTIDÃO PRAZO 
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Expedição certidão de teor da decisão de 
execução de alimentos para fins de protesto 

03 dias do protocolo 

Certidões de objeto e pé 05 dias úteis do protocolo 

Certidões 05 dias do protocolo 

Certidões referente a processos arquivados 
05 dias do recebimento 
dos autos em cartório 

Certidões referente a processos sob segredo de justiça - A expedição de certidão de 
processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. 

 

 

 

 

 

A) 2 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido. 
B) 5 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido.  
C) 10 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido.  
D) 15 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido. 
E) 30 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido. 

GABARITO: LETRA B 

Art. 104. A expedição de certidões em breve relatório ou de inteiro teor compete exclusivamente 
aos ofícios de justiça. [...]  

§ 2º As certidões serão expedidas no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento 
do respectivo pedido pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado protocolo de requerimento. 

TEMA 3: DAS CARTAS, PESQUISA CIENTÍFICA E HISTÓRICA E DA FUNÇÃO 
CORREICIONAL 

Das Cartas Precatórias, Rogatórias e Arbitrais 

A carta precatória será confeccionada em 3 (três) vias, servindo, uma delas, de contrafé 

VUNESP – 2007 – TJ-SP  
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 1ª Via: Mantida no juízo deprecante e encartada nos autos; 
 2ª Via: Encaminhada ao juízo deprecado; 
 3ª Via: Contrafé. É também encaminhada ao juízo deprecado, mas será posteriormente 

entregue ao citado/intimado. 

Vários requeridos - Tantas cópias quantas sejam as pessoas a citar. 

Pagamento da taxa Judiciária - até o momento da distribuição, mediante a juntada da 1ª via 
original do respectivo comprovante de recolhimento. 

Requerido em Comarca diversa - Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de 
jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda, que o endereço originário 
pertence à outra jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-la ao juízo competente, 
comunicando tal fato ao juízo deprecante.  

Carta não instruída - O juízo deprecado devolverá a carta precatória, independentemente de 
cumprimento, quando não devidamente instruída e não houver regularização no prazo 
determinado.  

Autuação - As cartas precatórias não serão autuadas, servindo os encartes remetidos pelo juízo 
deprecante como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a 
etiqueta adesiva remetida pelo ofício do distribuidor, que servirá de identificação das partes e 
da natureza do feito, cuidando também anotar no alto, à direita, o número do processo. 

Expedição de Mandado - As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. 

 

Pesquisa Científica e Histórica 

Permite-se a pesquisa histórica, em local apropriado, mediante solicitação prévia para a 
Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos que fará os encaminhamentos necessários 
para autorizar o acesso ao processo objeto da pesquisa 

Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências 
da empresa terceirizada responsável pela guarda.  

Para realização da pesquisa é necessário o credenciamento junto à Coordenadoria de Gestão 
Documental e Arquivos. No pedido de credenciamento deverá constar o tema da pesquisa e a 
lista de processos com indicação da Comarca, Vara de Origem, número(s) de cada processo, o 
nome das partes e número da caixa – arquivo (pacote) onde foi guardado. 

A autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30 (trinta), 60 (sessenta) ou no 
máximo 90 (noventa) dias, renováveis desde que justificado o motivo. 
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Da Função Correcional 

A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e 
serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária, dos 
estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição 
legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida, no Estado de São Paulo, 
pelo Corregedor Geral da Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos Juízes de Primeiro 
Grau (juiz corregedor permanente). 

A função pode ser de três formas. Cada um tem uma forma e finalidade diferente.  

A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou 
extraordinárias e visitas correcionais.  

 

Os quadros abaixo trazem de forma detalhada como cada uma ocorre. 

Correição Ordinária 
Fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis 
de organização judiciária.   

Correição 
Extraordinária 

Fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e 
sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme 
as necessidades e conveniência do serviço correcional.  

Visita Correcional 

Fiscalização direcionada à verificação da regularidade de 
funcionamento da unidade, do saneamento de 
irregularidades constatadas em correições ou ao exame de 
algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos 
serviços e atos praticados.  

As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos 
prazos que seguem: 
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Inspeção Tipo Finalidade 

Correição 
Ordinária 

Regular/Prevista 
(anunciada) 

Efetuada, preferencialmente em dezembro pelo 
Juiz Corregedor Permanente em todas as 
serventias, repartições e demais 
estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização 
correcional. 

Correição 
Extraordinária 

Excepcional (não 
anunciada) 

Inspeção motivada por fato excepcional.  

Pode ser geral ou parcial, conforme necessidade 
e conveniência do serviço correcional. 

Visita 
Correcional 

Direcionada 
(independe de 
edital ou qualquer 
outra providência) 

Verificação da regularidade de funcionamento 
da unidade; 

Saneamento de irregularidades constatadas em 
correições 

Exame de algum aspecto da regularidade ou da 
continuidade dos serviços e atos praticados.  
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As Normas da Corregedoria Geral de Justiça definem a correição ordinária como sendo a 
fiscalização 
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A) para o saneamento de irregularidades constatadas em visitas correcionais. 
B) direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade.  
C) excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio.  
D) virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à correição. 
E) prevista e efetivada segundo as referidas normas e leis de organização judiciária. 

GABARITO: LETRA E 

A correição ordinária é uma das formas de exercício da função correcional, a qual, por sua vez, 
consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de 1ª 
Instância.  

Dito isto, a correição ordinária se destaca das demais formas de exercício da função correcional 
por ser uma fiscalização prevista (sua realização é conhecida previamente pelo órgão ou serviço 
que será fiscalizado) e efetivada segundo as normas e leis de organização judiciária (a correição 
ordinária é o “feijão com arroz” da fiscalização, nada do que será feito durante ela será 
“inesperado” ou “inovador”):  

§ 1º A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas 
normas e leis de organização judiciária. 

Portanto, letra E. 
 
 

 
TEMA 1: DISPOSIÇÕES INICIAIS DO ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

FINALIDADE 

Assegurar e promover os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, à luz da Convenção 
sobre os direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que foram 
internalizados em nosso ordenamento como normas constitucionais. 
 

CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Limitações + barreiras 

DIREITO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PROF. RICARDO TORQUES 
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Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 
 

LIMITAÇÕES: critérios: 
 impedimentos nas funções e estruturas do corpo. 
 fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 
 limitações para o desempenho de certas atividades. 
 restrições de participação. 

 
Atuação dos Poderes em relação aos critérios para definição das limitações 

 PODER LEGISLATIVO à fixou os critérios para avalição das limitações 
 PODER EXECUTIVO à criará instrumentos para avaliação das limitações 

 

BARREIRAS 

Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação 
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à 
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 
compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 
 
Espécies de barreiras: 

 Urbanísticas à vias e espaços (públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo) 
 Arquitetônicas à edifícios públicos e privados 
 Nos transportes à sistemas e meios de transportes 
 Nas comunicações e na informação à obstáculo, atitude ou comportamento nos sistemas 

de comunicação e de tecnologia da informação 
 Atitudinais à atitudes ou comportamentos 
 Tecnológicas à dificuldades que tornem difícil ou impeçam o acesso às tecnologias. 
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A) urbanísticas; nos transportes; nas comunicações; atitudinais e tecnológicas. 
B) urbanísticas; nos transportes; atitudinais; tecnológicas; nas comunicações e na 

informação.  
C) arquitetônicas; nos transportes; nas comunicações; atitudinais e tecnológicas.  
D) arquitetônicas; urbanísticas; nas comunicações; atitudinais e tecnológicas. 
E) arquitetônicas; urbanísticas; nos transportes; atitudinais; tecnológicas; nas comunicações 

e na informação. 

GABARITO: LETRA E 

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão.  

A alternativa apresenta todas as classificações de barreiras contidas no art. 3º, IV do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015):  

Art. 3º IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 
direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, 
classificadas em:  

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos 
ao público ou de uso coletivo;  

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;  

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;  

VUNESP – 2019 – PREFEITURA DE ITAPEVI (SP) 

Para fins de aplicação da Lei nº 13.146 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
considera-se barreira, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 
direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Conforme 
essa Lei, as barreiras são classificadas em: 
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d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens 
e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da 
informação;  

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a 
participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades 
com as demais pessoas;  

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com 
deficiência às tecnologias;  

As alternativas A, B, C e D estão incorretas pois incompletas. 

 

CONCEITOS 

 ACESSIBILIDADE: é todo e qualquer instrumento capaz de viabilizar a inclusão da pessoa 
com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 DESENHO UNIVERSAL: envolve a criação de produtos, de ambientes, de programas e de 
serviços acessíveis a todos. 

 TECNOLOGIA ASSISTIVA (ou ajuda técnica): constitui a criação de produtos, de 
equipamentos etc. a fim de atender às pessoas com deficiências. 

 BARREIRAS: são entraves existentes na sociedade que limite ou impeça o acesso a todas 
as pessoas em igualdade de condições. 

 ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL: constitui ajuste necessário e adequado que não acarrete ônus 
desproporcional e indevido. 

 PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA: pessoa que tenha dificuldade de movimentação 
(permanente ou temporária), incluindo o idoso, a gestante, a lactante, a pessoa com 
criança de colo e o obeso. 

 ACOMPANHANTE: é quem está com a pessoa com deficiência, podendo ser, ou não, o 
atendente pessoal. 

 ATENDENTE PESSOAL: Quem presta auxílio à pessoa com deficiência, de forma 
temporária ou permanente, remunerada ou não, mas não pode ser aquele que exerce 
profissão regulamentada. 

 DISCRIMINAÇÃO: toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, 
que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou 
o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, 
incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 
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A) barreiras urbanísticas. 
B) tecnologia assistiva.  
C) ajuda técnica.  
D) acessibilidade. 
E) barreiras atitudinais. 

GABARITO: LETRA D 

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão.  

Nos termos do art. 3º, inciso I do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015): 
"Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação 
e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações 
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida."  

As alternativas A, B, C e E estão incorretas, pois não apresentam termos condizentes ao conceito 
apresentado no comando da questão. 

POSTULADOS PROTETIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICÊNCIA 

 Igualdade; 
 Não discriminação 
 As pessoas com deficiência TÊM PLENA CAPACIDADE CIVIL, INCLUSIVE PARA: 

o casar-se e constituir união estável; 
o exercer direitos sexuais e reprodutivos; 
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A possibilidade e condição de alcance e utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 
público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme disciplinado na Lei nº 
13.146/2015, considera-se 
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o exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações 
adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 

o conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 
o exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 
o exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou 

adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 
 

DEVERES 

 DEVER DE TODOS comunicar as autoridades competentes sobre violações de direitos. 
 EFETIVAR OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM PRIORIDADE É DEVER 

o Do Estado 
o Da sociedade 
o Da família 

 
A pessoa com deficiência não é obrigada a fruir das ações afirmativas disponíveis. 
 

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

 prestação de socorro 
 atendimento em instituições e serviços públicos 
 disponibilização de recursos 
 disponibilização de pontos de parada 
 acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 
 recebimento de IR 
 tramitação processual 

 
NÃO SE ESTENDE O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO PARA O ACOMPANHANTE E ATENDENDE 
PESSOAL no que diz respeito: 
 

 à prioridade para restituição do imposto de renda 
 à tramitação preferencial de processos. 

 

TEMA 2: DIREITO À VIDA 

 Garantia de permanecer vivo e de viver com um mínimo de dignidade. 
 Intervenções cirúrgicas, tratamento ou institucionalização forçados são vedados. 
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 Faz-se necessário o consentimento (prévio, livre e esclarecido), exceto em caso de risco 
de morte e de emergência. 
 

TEMA 3: DIREITO AO TRABALHO 

REGRAS GERAIS 

 PRINCÍPIOS: liberdade de escolha e aceitação, ambiente acessível e igualdade de 
oportunidades. 

 
É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência na admissão e ao longo da prestação 
dos serviços prestados de forma subordinada.  
 
 A pessoa com deficiência terá direito, em igualdade, de progredir dentro da carreira. 

o Garantia do salário equitativo; 
o Garantia de acessibilidade no emprego; 
o É garantida a participação da pessoa com deficiência em cursos de formação e 

capacitação. 
 

HABILITAÇÃO/REABILITAÇÃO 

Conceitos: 
 habilitação à tornar hábil para o mercado de trabalho 
 reabilitar à restituir a capacidade para o mercado de trabalho 

 
O Poder Público deve criar serviços e programas para a habilitação e a reabilitação de pessoas 
com deficiência para o mercado de trabalho.  

 Necessário respeitar a livre escolha, vocação e interesses da pessoa com deficiência. 
 Equipe multidisciplinar, programas de habilitação e de reabilitação para restaurar a 

capacidade para o mercado de trabalho. 
 Previsão de recursos específicos e de ambientes acessíveis e inclusivos para a 

habilitação/reabilitação. 
 Possibilidade de contrato com tempo parcial para avaliar a habilitação ou a reabilitação. 

 

INCLUSÃO NO TRABALHO 
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Conceito: a inclusão ocorrerá por intermédio da eliminação das barreiras que impedem o 
exercício dos direitos trabalhistas por todas as pessoas em condições de igualdade. 
 

 Diretrizes para a inclusão 
o prioridade no atendimento 
o provisão de suporte individualizados (recursos de tecnologia assistiva, agente 

facilitador e apoio no ambiente de trabalho) 
o respeito ao perfil vocacional e ao interesse 
o aconselhamento e apoio aos empregadores 
o avaliações periódicas 
o articulação intersetorial 
o participação de organizações da sociedade civil 

 
 Habilitação/reabilitação X inclusão 

o habilitação e reabilitação profissionais à Proporcionar o gozo do direito ao trabalho àquele 
que não consegue exercê-lo. 

o inclusão no mercado de trabalho à Promoção de políticas públicas voltadas a garantir 
acessibilidade, tecnologia assistiva e adaptação no ambiente de trabalho a fim de eliminar 
barreiras que impedem o exercício de função laborativa, em condições de igualdade, 
pelos deficientes. 

 
 

 

 

 

 

A) É facultativa a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência que não atenda as 
exigências de permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, 
bem como a exigência de aptidão plena. 

B) Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação 
profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos.  

C) A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho, 
independentemente de apoio e suporte individualizado.  

VUNESP – 2019 – TJ-SP 

Nos termos do que dispõe a Lei nº 13.146/2015, assinale a alternativa correta. 

      PARA PRATICAR! 
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D) Especialmente na área de saúde e de assistência social, a habilitação profissional e a 
reabilitação profissional é obrigação específica das entidades das redes públicas. 

E) Nos serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e educação 
profissional, é vedada a participação de organizações da sociedade civil. 

GABARITO: LETRA B 

A alternativa A está incorreta. O Estatuto veda expressamente tal restrição no §3º do art. 34: "É 
vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de 
sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames 
admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação 
profissional, bem como exigência de aptidão plena."  

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. A alternativa apresenta o disposto no §4º 
do art. 36 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015): "Os serviços de habilitação 
profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em 
ambientes acessíveis e inclusivos." 

A alternativa C está incorreta. De acordo com o inciso II do parágrafo único do art. 37: "A 
colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, 
observadas as seguintes diretrizes: provisão de suportes individualizados que atendam a 
necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de 
tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho."  

A alternativa D está incorreta. A previsão do §5º do art. 36 do Estatuto é mais abrangente: "A 
habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes 
públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os 
níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o 
empregador."  

A alternativa E está incorreta. Ao tratar sobre a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, 
o inciso VII do parágrafo único do art. 37 permite a participação de organizações da sociedade 
civil.  

 
 
 
 
 



 

 

146 

 
TEMA 1: LEI DE IMPROBIDADE – SANÇÕES 

A Constituição Federal apresentou quatro tipos de sanções cabíveis em decorrência do ato de 
improbidade administrativa: a suspensão dos direitos políticos; a perda da função pública; a 
indisponibilidade dos bens; e o ressarcimento ao erário.  
 
Adicionalmente, a Lei 8.429/1992 acrescentou outros dois tipos de penas: (a) pagamento de 
multa civil; e (b) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário.  
 
Essas penas são aplicadas pelo Poder Judiciário, de acordo com a autonomia que lhe é atribuída. 
Nesse sentido, o parágrafo único do art. 12 da LIA dispõe que “na fixação das penas previstas 
nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 
obtido pelo agente”.  
 
Entretanto, é possível a aplicação de pena de demissão de servidor público por ato de 
improbidade administrativa, em processo administrativo disciplinar, mesmo sem decisão judicial 
prévia. Nessa linha, o STJ entendeu, com base na independência das instâncias administrativa e 
instância judicial civil e penal, que é possível que servidor seja demitido, com fundamento no art. 
132, IV, da Lei 8.112/1990, independentemente de processo judicial prévio. Todavia, para as 
penas não previstas no Estatuto do Servidor, será indispensável o processo judicial.  
 
Na verdade, não podemos confundir a pena de demissão, que é uma sanção disciplinar, 
aplicável no âmbito do processo administrativo disciplinar, com a pena de perda da função 
pública, que é uma sanção de improbidade, aplicada no âmbito do processo judicial de 
improbidade administrativa, pelo juízo competente.  
 
Um dos fundamentos da pena de demissão é o cometimento de ato de improbidade 
administrativa (vide art. 132, IV, da Lei 8.112/1990). Assim, no âmbito do processo administrativo 
disciplinar, será possível aplicar a sanção de demissão, pelo cometimento de ato de 
improbidade, ainda que o processo de improbidade não tenha sido concluído. Por outro lado, 
a aplicação da pena de perda da função pública somente poderá ser realizada com o trânsito em 
julgado trânsito em julgado da sentença condenatória.  
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Após essa exposição, vamos analisar as penas previstas, de acordo com cada tipo de ato de 
improbidade praticado. De acordo com o art. 12 da Lei 8.429/1992, independentemente das 
sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo 
ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. 
 

a) para os atos que importam enriquecimento ilícito:  

→ perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio;  
→ ressarcimento integral do dano, quando houver;  
→ perda da função pública;  
→ suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos;  
→ pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial; e  
→ proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;  
 

b) para os atos que causam prejuízo ao erário:  

→ ressarcimento integral do dano;  
→ perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 
circunstância;  
→ perda da função pública;  
→ suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos;  
→ pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e  
→ proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;  
 

c) para os atos que decorrem de concessão indevida de benefício financeiro ou tributário:  

→ perda da função pública;  
→ suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; e  
→ multa civil de até três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.  
 

d) para os atos atentam contra os princípios da Administração Pública:  

→ ressarcimento integral do dano, se houver;  
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→ perda da função pública;  
→ suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos;  
→ pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; e 
→ proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 
As penas de perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o 
trânsito em julgado da sentença condenatória. Todavia, a autoridade judicial ou administrativa 
competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 
instrução processual (art. 20, caput e parágrafo único).  
 
Ademais, o art. 21 determina que a aplicação das sanções previstas na Lei independe:  

a) da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de 
ressarcimento;  
b) da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal 
ou Conselho de Contas. 

 
Com efeito, a Lei impõe que, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano (art. 5º). 
Além disso, no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário 
os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.  
 
Por fim, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente 
está sujeito às cominações da LIA até o limite do valor da herança (art. 8º). Portanto, nesses dois 
casos específicos (lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), é possível que o 
sucessor seja atingido pelas penalidades da Lei de Improbidade Administrativa. 
 

 

 

 

 

 

VUNESP – 2017 – TJ-SP 

Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre as penas previstas na Lei de 
Improbidade Administrativa. 
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A) No caso de condenação por ato de improbidade administrativa decorrente de concessão 
ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, não cabe a aplicação da pena 
de perda da função pública 

B) A aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa impede a aplicação 
das demais sanções penais, civis e administrativas previstas em legislação específica.  

C) Na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o juiz levará em 
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo 
agente.  

D) A pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, terá o prazo máximo de 2 (dois) anos. 

E) As penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa deverão ser aplicadas 
cumulativamente, exceto quando se tratar de ato de improbidade administrativa que 
atente contra os princípios da Administração Pública. 

GABARITO: LETRA C 

a) na hipótese prevista no art. 10-A da LIA, aquele que concede ou aplica indevidamente 
benefícios financeiros ou tributários sujeitam-se à perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício 
financeiro ou tributário concedido – ERRADA;  
 
b) e e) as sanções previstas no art. 12 da LIA serão aplicadas independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na legislação específica – ERRADAS;  
 
c) a previsão do parágrafo único do art. 12 é de que a fixação das penas previstas na LIA, o juiz 
levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo 
agente – CORRETA;  
 
d) a depender do tipo de ato de improbidade, essa sanção varia. O prazo mínimo é de 3 anos, 
nos casos de violação dos princípios; 5 anos no caso de prejuízo ao erário e 10 anos nos casos 
de enriquecimento ilícito – ERRADA; 
 

TEMA 2: LEI DE IMPROBIDADE – ATOS QUE IMPORTAM EM 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 

De acordo com o art. 9º da Lei 8.429/1992, constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito “auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em 
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razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades” abrangidas 
pela Lei.  

Logo em seguida, o artigo traz uma lista exemplificativa de atos, na qual alguns se destacam:  

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem 
tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público;  

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço 
superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação 
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de 
mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 
1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados 
por essas entidades; [...]  

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, 
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do 
agente público; [...]  

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza;  

[...] XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;  

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.  

Essas são as condutas mais graves e, por conseguinte, receberão as penalidades mais gravosas. 
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A) constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. 
B) constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.  
C) constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

Administração Pública.  
D) constitui ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação 

indevida de benefício financeiro ou tributário. 
E) não constitui ato de improbidade, pois o uso não era em proveito próprio, mas sim de 

quaisquer cidadãos que frequentem o curso. 

GABARITO: LETRA A 

A conduta de utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1° da LIA, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou 
terceiros contratados por essas entidades configura ato de improbidade administrativa que 
importa em enriquecimento ilícito, prevista expressamente no art. 9º, IV. 

 

 

 

 

 

A) ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração 
Pública. 

VUNESP – 2017 – IPRESB-SP 

Considere a seguinte situação hipotética: servidor do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores de Barueri utiliza a máquina copiadora e papel sulfite, existentes na repartição, 
para tirar cópias de material que empregará em aulas voluntárias sobre cidadania, que 
ministra, gratuitamente, aos sábados, fora do horário do expediente. A conduta do servidor, 
à luz da Lei Federal n° 8.429/92, 

      PARA PRATICAR! 

VUNESP – 2017 – TJ SP 

Suponha que Secretário da Fazenda de um estado qualquer da Federação aceite exercer, nas 
horas vagas, concomitantemente ao exercício do cargo público, atividades de consultoria a 
empresas sujeitas ao recolhimento do ICMS, tributo estadual. Nesse caso, à luz do previsto na 
Lei Federal n° 8.429/92, a conduta descrita pode ser considerada 
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B) ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.  
C) indiferente, pois não caracteriza nenhuma das hipóteses de ato de improbidade 

administrativa previstas.  
D) ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de 

benefício financeiro ou tributário. 
E) ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao Erário. 

GABARITO: LETRA B 

Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa 
física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade é ato de improbidade 
administrativa que importa em enriquecimento ilícito, na forma do art. 9º, VIII da LIA. 

TEMA 3: ESTATUTO DOS SERVIDORES – HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA 
DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO 

A demissão a bem do serviço será aplicada ao servidor que (art. 257):  

a) for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos;  

b) praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a 
Fazenda Estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional;  

c) revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça 
dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares;  

d) praticar insubordinação grave;  

e) praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em 
legítima defesa;  

f) lesar o patrimônio ou os cofres públicos;  

g) receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, 
diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções mas em razão 
delas;  

h) pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de 
interesses ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização;  

i) exercer advocacia administrativa; e  
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j) apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber.  

k) praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins e terrorismo;  

l) praticar ato definido como crime contra o Sistema Financeiro, ou de lavagem ou 
ocultação de bens, direitos ou valores;  

m) praticar ato definido em lei como de improbidade. Contudo, no ato que demitir o 
funcionário deve sempre ser mencionada a disposição legal em que ele se fundamenta 
(art. 258). 

 

 

 

 

 

 

A) for ineficiente no serviço. 
B) receber presentes de qualquer espécie, por intermédio de outrem, em razão de suas 

funções.  
C) abandonar o cargo por mais de 30 dias consecutivos.  
D) se ausentar do serviço, sem causa justificável, por mais de 45 dias, interpoladamente, em 

01 ano. 
E) aplicar indevidamente dinheiros ou recursos públicos. 

GABARITO: LETRA B 

A alternativa B está correta de acordo com o Art. 257, inciso VII da Lei 10.62168. As demais 
alternativas serão punidas com a demissão. 

 

 

 

VUNESP – 2014 – PC-SP 

De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n. o 
10.261/68), será aplicada a pena de demissão, a bem do serviço público, ao funcionário que 

      PARA PRATICAR! 

VUNESP – 2013 – TJ-SP 

Dentre as penas disciplinares previstas na Lei n.º 10.261/68 do Estado de São Paulo, ao 
funcionário público que exercer advocacia administrativa será aplicada a pena de 
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A) repreensão. 
B) demissão a bem do serviço público.  
C) suspensão.  
D) advertência. 
E) multa de 5 salários-mínimos. 

GABARITO: LETRA B 

Ao servidor que exercer advocacia administrativa será aplicada a pena de demissão a bem do 
serviço (art. 257, IX) – alternativa B. 

 

 
TEMA 1: DIREITOS DE LIBERDADE (INCISOS IV, V e VI DO ART. 5º DA CF/88) 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

Trata-se da liberdade de expressão, que é verdadeiro fundamento do Estado democrático de 
direito. O fundamento do pluralismo político viabiliza a liberdade de expressão. Todos podem 
manifestar, oralmente ou por escrito, o que pensam, desde que isso não seja feito 
anonimamente. A vedação ao anonimato visa garantir a responsabilização de quem utilizar tal 
liberdade para causar danos a terceiros.  

Com base na vedação ao anonimato, o STF veda o acolhimento a denúncias anônimas. 
Entretanto, essas delações anônimas poderão servir de base para que o Poder Público adote 
medidas destinadas a esclarecer, em sumária e prévia apuração, a verossimilhança das 
alegações que lhe foram transmitidas. Em caso positivo, poderá, então, ser promovida a formal 
instauração da "persecutio criminis", mantendo-se completa desvinculação desse procedimento 
estatal em relação às peças apócrifas.  

Perceba que as denúncias anônimas jamais poderão ser a causa única de exercício de atividade 
punitiva pelo Estado. Em outras palavras, não pode ser instaurado um procedimento formal de 
investigação com base, unicamente, em uma denúncia anônima.  

Segundo o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução 
(penal ou disciplinar), apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. As 
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peças apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais 
documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o 
corpo de delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante 
sequestro, por exemplo). É por isso que o escrito anônimo não autoriza, isoladamente 
considerado, a imediata instauração de "persecutio criminis". 

Também com base no direito à manifestação do pensamento e no direito de reunião, o STF 
considerou inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a 
criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente 
específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Esse foi um entendimento 
polêmico, que descriminalizou a chamada “marcha da maconha”.  

Por analogia, é possível entender que isso também se aplica àqueles que defendam 
publicamente a legalização do aborto. Assim, a defesa da legalização do aborto não deve ser 
considerada incitação à prática criminosa.  

Sabe-se, todavia, que nenhum direito fundamental é absoluto. Também não o é a liberdade de 
expressão, que, segundo o STF, “não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de 
conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. O preceito fundamental de liberdade de expressão 
não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode 
constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra.”  

A liberdade de expressão é ampla, mas não é absoluta, sendo proibidos os discursos de ódio. 
Nesse sentido, “a incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus 
seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de 
expressão”. Seguindo a mesma linha, já decidiu o STF que configura o crime de racismo e não 
pode ser admitida a apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade 
judaica (“ideias antissemitas”). É claro que definir se uma determinada manifestação se enquadra 
ou não como discurso de ódio é tarefa que será realizada pelo Poder Judiciário, diante da análise 
de casos concretos.  

É importante saber que, tendo como fundamento a liberdade de expressão, o STF considerou 
que a exigência de diploma de jornalismo e de registro profissional no Ministério do Trabalho 
não são condições para o exercício da profissão de jornalista. Nas palavras de Gilmar 
Mendes, relator do processo, “o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão 
imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensados e tratados de forma separada”. 

Por fim, concluindo a análise do inciso IV, o STF concluiu que o direito ao esquecimento, assim 
entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou 
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dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos 
ou digitais, não é compatível com a Constituição.  

 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 

Essa norma traduz o direito de resposta à manifestação do pensamento de outrem, que é 
aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas configurarem ou não 
infrações penais. Essa resposta deverá ser sempre proporcional, ou seja, veiculada no mesmo 
meio de comunicação utilizado pelo agravo, com mesmo destaque, tamanho e duração. 
Salienta-se, ainda, que o direito de resposta se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas 
jurídicas ofendidas pela expressão indevida de opiniões. 

Outro aspecto importante a se considerar sobre o inciso acima é que as indenizações material, 
moral e à imagem são cumuláveis (podem ser aplicadas conjuntamente), e, da mesma forma 
que o direito à resposta, aplicam-se tanto a pessoas físicas (indivíduos) quanto a pessoas jurídicas 
(“empresas”) e são proporcionais (quanto maior o dano, maior a indenização). O direito à 
indenização independe de o direito à resposta ter sido, ou não, exercido, bem como de o 
dano caracterizar, ou não, infração penal.  

Relacionada a esse inciso, há jurisprudência que pode ser cobrada em seu concurso. O STF 
entende que o Tribunal de Contas da União (TCU) não pode manter em sigilo a autoria de 
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denúncia contra administrador público a ele apresentada. Isso porque tal sigilo impediria que 
o denunciado se defendesse perante aquele Tribunal. 

 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 
de culto e a suas liturgias; 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva; 

Consagra-se, nesses incisos, a liberdade religiosa.  

No que se refere ao inciso VII, observe que não é o Poder Público o responsável pela prestação 
religiosa, pois o Brasil é um Estado laico, portanto a administração pública está impedida de 
exercer tal função. Essa assistência tem caráter privado e incumbe aos representantes habilitados 
de cada religião.  

A proteção aos locais de culto é princípio do qual deriva a imunidade tributária prevista no art. 
150, inciso VI, “b”, que veda aos entes federativos instituir impostos sobre templos de 
qualquer culto. Segundo o STF, essa imunidade alcança os cemitérios que consubstanciam 
extensões de entidade de cunho religioso abrangidas pela garantia desse dispositivo 
constitucional, sendo vedada, portanto, a incidência do IPTU sobre eles. 

Sobre a liberdade religiosa, vale a pena estarmos atentos a alguns 
entendimentos do STF:  

1) No Brasil, o ensino religioso é de matrícula facultativa, constituindo 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental (art. 
210, § 1º).  

Na ADI 4439/DF, o STF decidiu que o ensino religioso em escolas públicas pode 
ter caráter confessional, ou seja, pode estar vinculado a uma religião específica. 
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Não haverá, nesse caso, qualquer violação ao Estado laico. É possível, por 
exemplo, que seja ministrado em escola pública o ensino religioso de matriz 
católica.  

2) No Brasil, convivem inúmeras religiões, algumas das quais são chamadas de 
“religiões de matriz africana”, como é o caso do candomblé, quimbanda e 
umbanda. No candomblé, há cultos em que há o sacrifício de animais.  

Lei estadual do Rio Grande do Sul estabeleceu uma série de medidas 
consideradas maus-tratos aos animais. Ressalvou, contudo, o sacrifício de 
animais em cultos de religiões de matriz africana. 

O STF foi chamado a apreciar a lei estadual, decidindo que “é constitucional a 
lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o 
sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana”. No conflito 
entre bens jurídicos, prevaleceu a liberdade religiosa.  

 
 

 

 

 

 

A) o acesso à informação e assegurada a transparência quanto à fonte, quando necessário 
ao desagravo do ofendido. 

B) a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mediante 
obtenção de licença específica.  

C) nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva.  

D) a livre manifestação do pensamento, sendo assegurado o anonimato. 
E) reunir-se pacificamente, com armas, em locais abertos ao público, independentemente 

de autorização. 

GABARITO: LETRA C 

Letra A: errada. A Carta Magna assegura a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV, CF).  
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É direito fundamental do cidadão brasileiro e dos estrangeiros residentes no Brasil: 

      PARA PRATICAR! 
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Letra B: errada. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença (art. 5º, IX, CF).  

Letra C: correta. Trata-se, de fato, de direito assegurado no art. 5º, VII, da Constituição.  

Letra D: errada. A Constituição assegura a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato (art. 5º, IV, CF). 

Letra E: errada. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local (art. 5º, XVI, CF). 

 

 

 

GABARITO: ERRADO 

Pelo contrário! A Constituição Federal assegura, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nessas entidades (art. 5º, VII). Questão errada. 

TEMA 2: REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS (AÇÃO POPULAR) 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, 
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência; 

O inciso LXXIII do art. 5º da Constituição traz mais um remédio constitucional: a ação popular. 
Trata-se uma ação de natureza coletiva, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É, 
portanto, uma forma de controle, pelos cidadãos, dos atos do Poder Público, por meio do 
Judiciário. 

“Quem pode impetrar essa ação, Nádia?” 

Boa pergunta! Este é o “peguinha” mais famoso nos concursos, envolvendo a ação popular: só 
pode impetrar a ação o cidadão, pessoa física no gozo de seus direitos civis e políticos. Uma 
pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular, por exemplo. E a ação pode ser 
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usada de maneira preventiva (quando impetrada antes da prática do ato lesivo ao patrimônio 
público) ou repressiva (quando o dano já foi causado). 

E quais os sujeitos passivos da ação popular, ou seja, quem pode sofrer a ação?  

a) Todas as pessoas jurídicas em nome das quais o ato ou contrato lesivo foi (ou seria) 
praticado; 

b) Todas as autoridades, os administradores e os servidores e empregados públicos 
que participaram do ato ou contrato lesivo, ou que se omitiram, permitindo a lesão; 

c) Todos os beneficiários diretos do ato ou contrato lesivo. 

É importante destacarmos, também, o papel do Ministério Público (MP) na ação popular. O MP 
pode atuar das seguintes formas: 

a) Como parte pública autônoma, velando pela regularidade do processo e pela correta 
aplicação da lei, podendo opinar pela procedência ou improcedência da ação. Nesse 
caso, exerce o papel de fiscal da lei, ou “custos legis”. 

b) Como órgão ativador da produção de prova e auxiliar do autor popular. Todavia, a 
função de auxiliar do autor da ação popular não implica em uma atividade secundária do 
Parquet. Ele não é um mero ajudante do autor da ação; ao contrário, possui uma atividade 
autônoma. 

Uma observação. Você percebeu que “Parquet” e Ministério Público são sinônimos? Parquet é 
uma expressão francesa que designa o MP, em atenção ao pequeno estrado (parquet) onde 
ficam os agentes do MP quando de suas manifestações processuais.  

c) Como substituto do autor. Aqui, tem-se a palavra substituto empregada em sentido 
vulgar, como alguém que age no caso da omissão de outrem. Ocorre quando o autor da 
ação popular (cidadão) ainda é parte no processo, mas é uma parte omissa. O Ministério 
Público, então, age em seu lugar, cumprindo ônus processuais imputados ao autor, que 
não os realizou. 

d) Como sucessor do autor. Ocorre, em regra, quando o autor da ação desiste desta, 
quando, então, o Ministério Público tem a faculdade de prosseguir com a ação popular, 
quando houver interesse público. Nesse caso, é vedado ao Ministério Público desistir da 
ação popular. Seu poder de escolha refere-se ao impulso inicial (suceder ou não o autor). 
Depois disso, não pode mais voltar atrás. 
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“Nossa, Nádia! E se o cidadão nunca impetrar a ação popular? O Ministério Público  pode 
impetrá-la originariamente?” 

NÃO! O Ministério Público não possui legitimidade para intentar a ação popular. Só o 
cidadão possui tal prerrogativa. 

Outro tópico importante. Não se exige, para o cabimento da ação popular, a comprovação de 
efetivo dano material, pecuniário. O STF entende que a lesividade decorre da ilegalidade: 
basta esta para que se configure o dano. 

Também é bastante cobrado em prova o entendimento do STF de que não cabe ação popular 
contra ato de conteúdo jurisdicional, praticado por membro do Poder Judiciário no 
desempenho de sua função típica (decisões judiciais). Isso porque a ação popular só incide sobre 
a atuação administrativa do Poder Público. Assim, imagine que uma decisão judicial seja lesiva 
ao patrimônio público. Cabe ação popular contra esse ato? Não!!! Essa decisão deverá ser 
atacada por meio de outro tipo de ação. 

Não há foro por prerrogativa de função em ação popular. Dessa forma, uma ação popular 
contra o Presidente da República ou contra um parlamentar (deputado ou senador) será julgada 
na primeira instância (e não perante o STF!).  

Quando uma sentença julgar improcedente ação popular, ela estará sujeita, obrigatoriamente, 
ao duplo grau de jurisdição (reexame necessário). Em outras palavras, uma decisão judicial que 
nega provimento a ação popular deverá ser reexaminada pela instância superior.  

A improcedência de ação popular não gera para o autor, salvo comprovada má fé, a obrigação 
de pagar custas judiciais e o ônus da sucumbência (pagamento dos honorários advocatícios da 
outra parte).  

 

 

 

 

 

A) o habeas data se destina à obtenção de certidões ou informações de interesse particular, 
coletivo ou geral. 
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A respeito dos remédios constitucionais previstos na Carta Magna brasileira, é correto afirmar 
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B) o habeas corpus, como garantia do direito de locomoção, é gratuito e não dispensa a sua 
impetração por meio de advogado.  

C) a ação popular não pode ser ajuizada pelo Ministério Público, pessoas jurídicas e menores 
de dezesseis anos de idade.  

D) o mandado de injunção pode ser ajuizado em face de pessoas jurídicas de direito público 
ou de direito privado. 

E) o mandado de segurança pode ser preventivo e repressivo e não se sujeita a prazo 
prescricional ou decadencial. 

GABARITO: LETRA C 

Letra A: errada. O habeas data se destina a assegurar o conhecimento de informações relativas 
à pessoa do impetrante. O direito à obtenção de certidões ou informações de interesse 
particular, coletivo ou geral é garantido por meio de mandado de segurança. 

Letra B: errada. A impetração de habeas corpus não precisa ser feita por advogado.  

Letra C: correta. É isso mesmo! A ação popular somente pode ser ajuizada pelo cidadão, assim 
considerado aquele que pode votar e ser votado.  

Letra D: errada. O mandado de injunção é ajuizada face à omissão legislativa, ou seja, não pode 
ter como legitimado passivo uma pessoa jurídica de direito privado. Os legitimados passivos 
serão as autoridades públicas omissas.  

Letra E: errada. O mandado de segurança tem prazo decadencial de 120 dias. 

TEMA 3: FORMAS DE INVESTIDURA EM CARGOS PÚBLICOS 

O art. 37, inciso II, CF/88, dispõe que “a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.  

Desse dispositivo, podemos extrair várias regras importantes: 

a) O acesso aos cargos e empregos públicos depende de prévia aprovação em concurso 
público. Nesse sentido, o STF editou a Súmula Vinculante nº 43, que diz: “é 
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem 
prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não 
integra a carreira na qual anteriormente investido”.  
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b) O concurso público deve ser de provas ou de provas e títulos. Assim, não se admite a 
realização de concurso público com base unicamente em avaliação de títulos. A prova de 
títulos somente terá caráter classificatório (e não eliminatório!).  

Cabe destacar que, segundo o STF, o mero exercício de função pública não pode ser 
considerado como título, uma vez que isso representaria violação ao princípio da 
isonomia. 

c) A exigência de concurso público vale para o provimento de cargos e empregos na 
administração pública direta e indireta, inclusive para empregos em sociedades de 
economia mista e empresas públicas.  

d) A exigência de concurso público só vale para o provimento de cargos efetivos. A 
nomeação para cargos em comissão independe de concurso público.  

O prazo de validade do concurso é definido pelo edital. Segundo o art. 37, III, CF/88, o prazo 
de validade será de até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez por igual período. A contagem do 
prazo de validade é feita a partir da homologação, que é o ato administrativo que atesta a 
conclusão do concurso público. Dentro do prazo de validade do concurso é que poderão ser 
nomeados ou contratados os aprovados.  

Há vasta jurisprudência do STF e do STJ acerca do tema “concursos públicos”. A seguir, 
reproduziremos os mais importantes entendimentos sobre o assunto: 

a) Segundo o STF, a aprovação em concurso dentro do número de vagas previsto no 
edital garante direito subjetivo do candidato à nomeação. Assim, se o edital prevê 30 
vagas para o cargo de Auditor-Fiscal, os 30 primeiros colocados terão direito subjetivo a 
serem nomeados. Em outras palavras, a Administração não poderá deixar de nomeá-los.  

“E pode a Administração nomear um candidato fora da ordem de classificação? Nomear 
o 26º antes do 1º, por exemplo?” 

Não pode. A Administração deverá nomear os candidatos aprovados observando a 
ordem de classificação. Mas isso já aconteceu no passado... Tanto é que o STF chegou a 
editar a Súmula nº 15 para evitar que algum candidato melhor classificado fosse preterido: 
“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à 
nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”. Assim, se 
o 15º colocado de um concurso for nomeado, por óbvio, todos aqueles que estão à sua 
frente também o deverão ser.  
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No RE nº 598.099/MS, o STF deixou consignado que é possível que, em situação 
excepcionalíssima, a Administração deixe de nomear os candidatos aprovados dentro do 
número de vagas. No entanto, essa situação deverá ser caracterizada pela superveniência, 
imprevisibilidade e gravidade.  

b) O STF considera que, comprovada a necessidade de pessoal e a existência de vaga, 
configura preterição de candidato aprovado em concurso público o preenchimento da 
vaga, ainda que de forma temporária. Suponha, por exemplo, que existam vagas para 
determinado cargo público e comprovada necessidade de pessoal. Além disso, existem 
candidatos aprovados em concurso público no cadastro de reserva. Ao invés de chamá-
los, todavia, a Administração faz diversas contratações temporárias. Claro está que os 
candidatos que estavam em cadastro de reserva foram preteridos.  

c) Segundo o STJ, “a aprovação do candidato dentro do cadastro de reserva, ainda que 
fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe 
o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade 
do concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, surgirem novas vagas, 
seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância 
decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável 
ou falecimento”. 

d) Segundo o STF, a eliminação do candidato de concurso público que esteja 
respondendo a inquérito ou ação penal, sem sentença penal condenatória transitada 
em julgado, fere o princípio da presunção de inocência. Ora, se não houve sentença 
penal condenatória transitada em julgado, o candidato não pode ser considerado 
culpado (art. 5º, LVII).  

e) Segundo o STF, não há direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão 
física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força 
maior, salvo disposição em contrário no edital. Assim, em regra, inexiste direito à 
remarcação de teste de aptidão física em razão de problema pessoal de saúde.  

Cabe destacar, entretanto, que o STF entende que “é constitucional a remarcação do 
teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, 
independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. Em outras 
palavras, no caso específico de candidata grávida, será admitida a remarcação do teste de 
aptidão física, mesmo que o edital não traga nenhuma previsão expressa quanto a essa 
possibilidade.  
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f) Segundo o STF, o edital de concurso público poderá estabelecer que a classificação 
seja feita por unidade da federação, ainda que disso resulte que um candidato possa se 
classificar, em uma delas, com nota inferior ao que, em outra, não alcance a classificação 
respectiva. Assim, admite-se que a concorrência seja regionalizada. Isto é bastante 
comum. Pode existir um concurso com 15 vagas para Minas Gerais, 10 vagas para São 
Paulo e 30 vagas para o Rio de Janeiro. Os candidatos às vagas de Minas Gerais 
concorrerão apenas entre si, assim como os candidatos às vagas de São Paulo e do Rio de 
Janeiro.  

g) Segundo o STF, o edital de um concurso público não pode ser alterado, exceto para 
corrigir erro material ou em virtude de imposição de lei. Nesse sentido, “em face do 
princípio da legalidade, pode a Administração Pública, enquanto não concluído e 
homologado o concurso público, alterar as condições do certame constantes do 
respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie, visto que, antes do 
provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação ou, se for 
o caso, à participação na segunda etapa do processo seletivo”.  

h) O Supremo Tribunal Federal entende que, caso uma questão de concurso cobre 
assunto não incluso no edital, é possível o controle jurisdicional, por ser o edital a lei 
do concurso. Entretanto, é bom que você saiba que esse controle não é possível, de 
acordo com o STF, quando se trata de avaliar os critérios de correção da banca 
examinadora, de analisar a formulação de questões ou de avaliar as respostas.  

Para complementar, citamos trecho de julgado do STF relacionado a esse entendimento: 

“o Poder Judiciário seria incompetente para substituir-se à banca examinadora de concurso 
público no reexame de critérios de correção das provas e de conteúdo das questões 
formuladas. Assentou-se que, existente previsão de determinado tema, cumpriria ao 
candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, os elementos que pudessem ser 
exigidos nas provas, de modo a abarcar todos os atos normativos e casos paradigmáticos 
existentes. Do contrário, significaria exigir-se das bancas examinadoras a previsão 
exaustiva, no edital de qualquer concurso, de todos os atos normativos e de todos os ‘cases’ 
atinentes a cada um dos pontos do conteúdo programático do concurso, o que fugiria à 
razoabilidade”.  

i) Segundo o STJ, o candidato aprovado que foi tardiamente nomeado por força de 
decisão judicial não tem direito a ser indenizado pelo período em que não trabalhou. 
Isso evita que continuem ocorrendo aquelas “indenizações milionárias” de servidores que 
conseguiram a nomeação quase vinte anos depois da realização do concurso, muitas 
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vezes prestes a se aposentarem. Quem não conhece um caso desses? O STJ “acabou com 
a festa”! 

j) Segundo o STF, na ocorrência de vaga, a Administração, ao provê-la, deve primeiro 
oferecer ao servidor classificado em Concurso de Remoção, para somente então 
nomear candidato habilitado em Concurso Público, ainda que já ocupe cargo de 
provimento efetivo pertencente ao Quadro de Pessoal do respectivo órgão. Com isso, 
impossibilita-se que o Auditor-Fiscal da Receita Federal que ficou durante anos na 
fronteira, esperando por uma remoção, veja sua tão sonhada vaga em sua cidade natal ser 
ofertada a candidatos a novo concurso público, em detrimento dele. Isso já aconteceu no 
passado, pode acreditar! 

l) Segundo o STF, a cláusula de barreira em concursos públicos (ou “cláusula de 
afunilamento”) é constitucional. Essa cláusula é uma disposição editalícia que limita o 
número de participantes em fase posterior do certame. Seria o caso, por exemplo, de 
edital que prevê que serão convocados para a 2a fase de um concurso apenas aqueles 
candidatos aprovados dentro do dobro do número de vagas. Para a Corte, a cláusula de 
barreira não viola o princípio da isonomia.  

m) As cláusulas eliminatórias em concursos públicos também são admitidas pelo STF. 
Exemplo de cláusula eliminatória é a que estabelece uma pontuação mínima a ser atingida 
pelos candidatos na prova objetiva.  

Após esse grande repertório jurisprudencial, continuamos no estudo do tema dos concursos 
públicos. Vejamos o que dispõe o art. 37, IV, CF/88: 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado 
com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na 
carreira; 

Há muita confusão quanto ao significado do termo “prazo improrrogável”. Ora, sabemos que o 
prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. 
Devemos considerar que findo esse período é que o prazo se torna improrrogável.  

A CF/88 não impede que, no prazo de validade de um concurso, a Administração realize novo 
concurso para o mesmo cargo. No entanto, o art. 37, IV, estabelece a prioridade de nomeação 
para os aprovados no concurso anterior sobre os novos aprovados.  

O art. 37, VIII, CF/88, assegura um percentual dos cargos e empregos públicos para portadores 
de deficiência: 
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VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 

Note que é a lei que definirá os critérios de admissão das pessoas portadoras de deficiência, 
jamais o administrador público. Também é importante ressaltar que, de acordo com as 
atribuições do cargo, esta poderá prever que não haverá reserva de vagas a essas pessoas. Nesse 
sentido, a Lei Federal nº 8.112/90 prevê, em seu art. 5º, § 2º, que: 

§ 2º  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever 
em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão 
reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

Continuando nossa análise do art. 37 da Constituição, determina o texto constitucional que: 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

Esse dispositivo prevê a contratação de pessoal sem concurso público, por tempo 
determinado. Esse pessoal não ocupa cargo público e não está sujeito ao regime estatutário 
a que se submetem os servidores públicos titulares de cargo efetivo e em comissão. Em outras 
palavras, não estão sujeitos à Lei nº 8.112/90. Também não estão sujeitos à Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), a não ser nos termos em que a lei específica que os rege define. 

Esses agentes públicos são estatutários, pois têm seu próprio estatuto de regência, que define 
seu regime jurídico. Exercem função pública remunerada temporária, tendo vínculo jurídico-
administrativo com a Administração Pública. Sujeitam-se ao regime geral de previdência social 
(RGPS) e suas lides com o Poder Público contratante são de competência da Justiça comum, 
federal ou estadual (ou do Distrito Federal), conforme o caso. 

Para a utilização do instituto da contratação temporária, exceção à contratação mediante 
concurso público, é necessário o cumprimento de três requisitos: 

a) Excepcional interesse público; 

b) Temporariedade da contratação; 

c) Hipóteses expressamente previstas em lei. 

A lei mencionada como requisito será editada pela entidade contratadora, podendo ser 
federal, estadual, distrital ou municipal, conforme a respectiva competência constitucional. 
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Contudo, não será possível, segundo o STF, a contratação temporária por lei que fixe 
“hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática 
emergencial apta a ensejá-la”, bem como para “o exercício de serviços típicos de carreira e de 
cargos permanentes de Estado, sem concurso ou motivação de excepcional relevância” que o 
justifique (STF, Pleno, ADI 3116/AP, decisão 14.02.2011). 

É importante que você não confunda cargos em comissão com funções de confiança. São 
coisas diferentes.  

As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, regra introduzida pela EC nº 19/98. Os cargos em comissão, por sua vez, são de livre 
nomeação e exoneração. Todavia, existe previsão em lei de um percentual mínimo dos cargos 
em comissão que devem ser ocupados por servidores de carreira.  

Tanto os cargos em comissão quanto as funções de confiança destinam-se apenas às atribuições 
de direção, chefia e assessoramento. Nesse sentido, o STF já declarou a inconstitucionalidade 
de lei estadual que criou cargos em comissão com atribuições de natureza técnica.  

Esquematizando... 

 

No que se refere a nomeações para cargos em comissão, é importante o entendimento do STF 
sobre o nepotismo, prática de nomear parentes para cargos em comissão e funções de 
confiança. A Corte considera ofensiva a prática do nepotismo, vedando inclusive o “nepotismo 
cruzado”, que ocorre quando dois agentes públicos nomeiam parentes um do outro, para 
mascarar a contratação.  

O STF entende que a prática do nepotismo ofende os princípios da moralidade e da 
impessoalidade, devendo a vedação a esta prática ser observada por todos os Poderes da 
República e por todos os entes da Federação, independentemente de lei formal.  

Que tal lermos a Súmula Vinculante no 13 em sua íntegra? 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor 

FUNÇÕES DE 
CONFIANÇA Exclusivas de servidores ocupantes de cargo efetivo.

CARGOS EM COMISSÃO
Podem ser preenchidos sem concurso público, mas a lei deve 

estabelecer percentuais mínimos a serem preenchidos por servidores 
de carreira
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da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, em 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 
Constituição Federal.  

É importante destacar que a vedação ao nepotismo não alcança a nomeação para cargos 
políticos. Assim, o governador de um Estado pode nomear seu irmão para o cargo de secretário 
estadual, por exemplo. 

 

 

 

 

 

GABARITO: ERRADO 

As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e 
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. Questão incorreta. 

 

 

 

 

 

A) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, excetuados os estrangeiros. 

B) é vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público, permitida a equiparação.  

VUNESP – 2009 – TJ-MS 

As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, destinam-
se apenas aos cargos técnicos: 

      PARA PRATICAR! 

VUNESP – 2015 – CGM-SP  

Nos termos da Constituição Federal, a Administração Pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, é 
correto afirmar que 
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C) o prazo de validade do concurso público será de até um ano, prorrogável uma vez, por 
igual período.  

D) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 

E) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, vedada a prorrogação por 
qualquer período. 

GABARITO: LETRA D 

Letra A: errada. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 
37, I, CF).  

Letra B: errada. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias 
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII, CF).  

Letra C: errada. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma 
vez, por igual período (art. 37, III, CF).  

Letra D: correta. É o que determina o art. 37, I, da Carta Magna.  

Letra E: errada. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável 
uma vez, por igual período (art. 37, III, CF). 

 

 
TEMA 1: ATOS PROCESSUAIS 

Atos em Geral 

Sistema de Instrumentalidade das Formas: 
 em regra, os atos processuais independem de forma pré-determinada; 
 excepcionalmente, devem ser praticados na forma legalmente prevista; e 
 ainda que realizado irregularmente, se o ato atingir a finalidade, restará convalidado. 

Negócio Jurídico Processual: 
 Abrange apenas direitos que admitem a autocomposição; 
 As partes podem estipular regras procedimentais ou dispor sobre posições processuais 
(ônus, poderes, faculdades e deveres). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PROF. RICARDO TORQUES 
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 Pode ser firmado antes ou durante o processo. 
 O juiz não participa como regra, mas atua no controle de legalidade, afastando: 

 negócios jurídicos nulos; 
 com cláusula de adesão abusiva; e 
 com parte em situação de vulnerabilidade. 

Calendário Procedimental: 
 Possibilidade de as partes e o juiz fixarem calendário para a prática dos atos processuais. 
 Dispensa a obrigatoriedade de intimação para os atos previstos no calendário. 
 Regra de efetividade e celeridade processual, que implica a desburocratização do 
processo e a segurança jurídica. 
 Somente é possível alterar a data do calendário previamente fixado, em situações 
excepcionais e mediante justificativa. 

Princípio da Publicidade dos Atos Processuais: 

 
Nas hipóteses em que os autos tramitam em segredo de justiça: 

 acessam-se os autos apenas as partes e os respectivos procuradores; 
 o terceiro juridicamente interessado terá acesso apenas ao dispositivo da sentença e, 
se for o caso, do inventário e da partilha. 
 

Atos das Partes 

o Consistem em declarações unilaterais e bilaterais de vontade, que produzem efeitos 
imediatamente (constituição, modificação ou extinção de direitos processuais). 

o Produzem efeitos imediatamente, em regra, com exceção da desistência da ação que 
depende de homologação da juiz. 

PUBLICIDADE 
DOS ATOS 

PROCESSUAIS

REGRA

EXCEÇÕES

Interesse público ou interesse social

Ações sobre casamento, separação de corpos, 
divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes

Intimidade com sede constitucional

Cláusula de confidencialidade em juízo arbitral
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o A prática do ato pela parte é irretratável e leva à preclusão consumativa. 
o Veda-se o uso de cotas marginais e interlineares. O juiz mandará riscar e multará a parte 

em ½ salário mínimo. 
 

Pronunciamentos do Juiz 

Em 1ª instância: 

 
Conceito de sentença: 

 
o A decisão interlocutória envolve pronunciamentos judiciais dados no curso do processo, 

que resolvem questões incidentes (que não coloque fim à fase de conhecimento). 
o O despacho, por sua vez, é ato praticado pelo juiz sem cunho decisório (tem finalidade 

impulsionar o processo, atos de mero expediente). 
o Despacho x Ato Ordinatório 

 

PRONUNCIAMENTOS 
JUDICIAIS

sentenças

decisões interlocutórias

despachos

SENTENÇA – decisão 
que 

põe fim à fase de conhecimento

extingue a execução

o que for previsto como sentença em procedimento 
especial
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¦ Em 2ª instância: 

 O acórdão é o julgamento colegiado (incidental ou de encerramento da fase de 
conhecimento); 
 Decisões monocráticas são pronunciamentos, em regra, do relator, que resolvem 
questões incidentes. 
 Despachos como atos de impulsionamento do processo, proferidos, em regra, pelo 
relator. 

 

Tempo dos Atos Processuais 

o Os atos são praticados, em regra, em dias úteis das 6h às 20h. 
 Prorrogação em caso de: 

 prejuízo à diligência; ou 
 grave dano. 

 Citações, intimações e penhoras podem ser realizadas fora do horário, feriados ou em 
período de férias forenses. 
 A prática de atos eletrônicos é ininterrupta (até as 24 horas do último dia do prazo). 
 Quando for prática de ato em autos físicos, deve ser observado o horário de 
funcionamento do fórum, de acordo com as normas de organização judiciária. 

 
o Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, exceto: 
 citações, intimações e penhoras; e 
 tutelas urgentes. 
 

o Prazos em períodos de férias forenses: 
 

Despacho

ato sem caráter decisório, de mero 
impulsionamento

poderá ser delegada a prática ao 
servidor (se delegada, é praticado 

como ato ordinatório)

Ato Ordinatório

prática de atos sem caráter decisório 
pelo servidor

previsto em lei ou delegado pelo 
magistrado ao servidor
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A) Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 às 20 horas. 
B) O juiz deve autorizar que a citação e a penhora se realizem em domingos e feriados.  
C) O prazo para resposta do réu só começará a correr no terceiro dia útil seguinte ao feriado 

ou férias.  
D) Apenas o domingo e os dias declarados por lei são considerados feriados. 
E) É vedada a produção antecipada de provas durante as férias ou feriados. 

GABARITO: LETRA A 

Vejamos cada uma das alternativas.  

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. Em regra, os atos processuais são 
praticados apenas em dias úteis (segunda a sexta-feira) entre as 6 e 20 horas.  

FÉRIAS 
FORENSES x 

PRAZOS

regra são suspensos os prazos

exceções

jurisdição voluntária

atos necessários à conservação de direitos 
quando causar prejuízos em face do 

adiamento

ação de alimentos

processos de nomeação ou remoção de tutor e 
curador

quando a lei prever

VUNESP – 2006 – TJ-SP  

Quanto ao tempo dos atos processuais, pode-se afirmar 

      PARA PRATICAR! 
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A alternativa B está incorreta, pois é desnecessária qualquer autorização judicial para que citação 
e penhora ocorram em sábados, domingos ou feriados.  

A alternativa C está incorreta, pois o prazo para resposta começa a correr, segundo as regras do 
NCPC, no primeiro dia útil seguinte após a publicação.  

A alternativa D está incorreta pelo uso do “apenas”. Os sábados também são considerados 
feriados para fins de prática e contagem do prazo dos atos processuais.  

A alternativa E está incorreta, pois a produção antecipada de provas constitui procedimento 
específico que pode ser praticado durante o período de férias ou feriados em razão da urgência. 
 

Dos Prazos 

Conceito: lapso temporal que existe entre dois termos (termo inicial, dies a quo, e termo final, 
dies ad quem) dentro do qual se prevê a oportunidade para uma ação ou omissão. 
 
Prazos legais, judiciais e subsidiário: 

 prazo legal é aquele definido pela lei; 
 prazo judicial é aquele definido pelo juiz; e 
 prazo subsidiário é aquele aplicado quando não previsto em lei ou pelo juiz e será de 5 
dias. 

 
 
Prazo para obrigar o comparecimento: exceto determinação específica, obriga-se o 
comparecimento após 48 horas da intimação. 
 
Ato processual prematuro: é válido. 
 
Contagem dos prazos: 
 são contados em dias úteis; 
 geram suspensão do prazo: 

 férias forenses (20/12 a 20/1); 
 sábados; 
 domingos; 
 dias sem expediente forense; 
 suspensão do processo por obstáculo criado pela parte; 

prazo CPC prazo judicial prazo subsidiário
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 morte ou perda da capacidade processual da parte/procurador 
 convenção das partes (6 meses); 
 arguição de impedimento/suspeição; 
 admissão de IRDR; 
 quando a sentença depender de julgamento em outro processo (declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica ou após a verificação de determinada prova) 
(máximo 1 ano); 

 força maior; 
 questão decorrente de acidentes e de fatos da navegação de competência de Tribunal 

Marítimo; 
 pela maternidade (30 dias) ou paternidade (8 dias). 

 hipóteses de prorrogação do prazo: 
 por até 2 meses, quando se tratar de unidade judiciária de difícil acesso. 
 em situação de calamidade, podendo ultrapassar os 2 meses, a depender da situação 

concreta. 
 

o restitui-se o prazo em caso de justa causa (evento alheio à vontade que impediu de praticá-
lo); 

o contagem do prazo: 
 exclui-se o dia do começo; 
 inclui-se o dia do final. 
*** são considerados apenas dias úteis. 

o prazos do juiz 
 despachos: 5 dias 
 decisões interlocutórias: 10 dias 
 sentença: 30 dias 

o prazos dos servidores 
 remeter os autos conclusos: 1 dia 
 executar: 5 dias 

 
o prazos em caso de litisconsórcio (por procuradores diferentes, de escritórios distintos, se 

em autos físicos): 
 para todas as manifestações; 
 para qualquer juízo ou tribunal; e 
 independe de requerimento da parte. 

 
Começo do prazo: 
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FORMA COMEÇO DO PRAZO 
pelos correios:  juntada aos autos do aviso de recebimento. 
por oficial de justiça:  juntada aos autos do mandado cumprido. 
por ato do escrivão ou do chefe de 
secretaria: 

 na data atestada. 

por edital: 
 dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo 

juiz. 

via eletrônica (para intimações) 
 dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo 

para consultar (10 dias corridos para consultar); 
 há ciência tácita. 

via eletrônica (para citações) 

 5 dia útil seguinte à confirmação do recebimento 
da citação (3 dias úteis para confirmar o 
recebimento); 

 admite-se apenas ciência expressa. 
por diário de justiça:  data da publicação. 
por retirada dos autos de cartório:  dia da carga. 
 quando houver mais de uma comunicação: o prazo é contado individualmente. 
 
 

 

 

 

 

 

A) A parte não poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. 
B) Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de cinco dias o prazo para a 

prática de ato processual a cargo da parte.  
C) Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, incluindo-se o dia do começo e 

o do vencimento.  
D) Decorrido o prazo, extingue-se, mediante declaração judicial, o direito de praticar o ato. 
E) Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o 

juiz determinará que os prazos se cumpram em cinco dias. 

VUNESP – 2015 – TJ-SP  

Os atos processuais são atos das partes, do juiz e dos auxiliares da Justiça, e a eles são 
assinalados prazos para cumprimento. Nesse caso, assinale a alternativa correta. 

      PARA PRATICAR! 
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GABARITO: LETRA B 

A alternativa A está incorreta. De acordo com o art. 225, do NCPC, a parte poderá renunciar ao 
prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa.  

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão, pois está previsto no art. 218, §3º, do 
NCPC: 

§ 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo 
para a prática de ato processual a cargo da parte.  

A alternativa C está incorreta. Conforme art. 224, do NCPC, salvo disposição em contrário, os 
prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.  

A alternativa D está incorreta. Com base no art. 223, do NCPC, decorrido o prazo, extingue-se o 
direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.  

A alternativa E está incorreta. Segundo o art. 218, §1º, do NCPC, os atos processuais serão 
realizados nos prazos prescritos em lei. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos 
levando em consideração à complexidade do ato. 
 

TEMA 2: PROCEDIMENTO COMUM 

São 5 fases no procedimento comum: 
a) postulatória – marca a apresentação das postulações pelas partes (da petição inicial até 
a contestação e, eventual, réplica e tréplica); 
b) organizatória – marca o ajuste de questões processuais – nas providências preliminares 
– e preparação do processo para a instrução com a decisão saneadora. 
c) instrutória – produção de provas;  
d) decisória – sentença e fases recursais; e 
e) executória – satisfação do direito 
 

Admissibilidade da Ação 

 Análise prévia dos autos pelo juiz, da qual pode resultar: 
 indeferimento da petição inicial; 
 improcedência liminar do pedido; ou 
 seguimento da ação. 
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 O indeferimento da petição inicial decorre de vícios processuais. 
 Antes, deve o juiz determinar a emenda/complementação, quando forem 

identificados vícios sanáveis no processo. Concede-se prazo de 15 dias. 
 Caso haja retificação/complemento, o juiz segue para análise preliminar do mérito. 
 Caso não haja retificação/complemento, será indeferida a petição inicial.  
 Hipóteses de indeferimento da petição inicial: 

o Inépcia da petição inicial: a) faltar pedido ou causa de pedir; b) pedido 
indeterminado (exceto se for caso legal de pedido genérico); c) falta de 
lógica entre narração e conclusão; e d) pedidos incompatíveis 

o Manifestamente ilegítima 
o Faltar interesse processual 
o Não manter endereço atualizado quando atuar em causa própria ou não 

proceder à emenda. 
 Trata-se de: 

o Sentença, sem análise de mérito; 
o Recorrível mediante apelação (prazo de 15 dias); 
o Admite-se a retratação (no prazo de 5 dias úteis); e 
o Faz coisa julgada formal (admite, por isso, a repropositura).  

 A improcedência liminar do pedido decorre de pedido contrário a precedente 
vinculante ou em caso de prescrição ou decadência. 

 Somente será admita a improcedência liminar se dispensada a produção de provas; 
 Hipóteses de improcedência liminar do pedido: 

o Pedido contrário a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 
Superior Tribunal de Justiça. 

o Pedido contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 

o Pedido em sentido adverso a entendimento firmado em incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 

o Pedido contrário a enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito 
local. 

o Pedido contrário ao reconhecimento da prescrição e da decadência. 
 Trata-se de: 

o Sentença, com análise de mérito;  
o Recorrível mediante apelação (prazo de 15 dias); 
o Admite-se a retratação (no prazo de 5 dias úteis); e 
o Faz coisa julgada material( não admite, por isso, a repropositura).  
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 Se não for caso de indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido, 
o juiz determinará a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação e de 
mediação. 
 

Audiência de conciliação e de mediação 

 A audiência deve ser designada com antecedência mínima de 30 dias e o réu deve ser 
efetivamente citado 20 dias antes do ato. 
 A parte autora deve, na petição inicial, indicar se pretende conciliar. O silêncio indica 
possibilidade conciliatória. 
 A parte ré já será citada para comparecer à audiência. Poderá, entretanto, peticionar no 
autos se pretende conciliar ou não. Para validade da petição negativa, ela deve ser 
protocolizada nos autos com antecedência de 10 dias. 
 A regra é que a audiência ocorra (mesmo que uma das partes manifeste que não deseja 
conciliar). Somente não haverá audiência de conciliação e mediação se: 

 ambas as partes manifestarem desinteresse na composição consensual, caso em 
que será cancelada pelo juiz; 

 se não for admitida a autocomposição em razão do objeto controvertido. 
 O não comparecimento de alguma das partes à audiência (caso não seja cancelada), 
implica: 

 ato atentatório à dignidade da Justiça; 
 multa no valor de até 2% da vantagem econômica ou valor da causa; 
 montante revertido à União ou ao Estado.  

 Caso positiva a conciliação, o juiz homologará o termo de acordo, que: 
 constitui-se sentença (homologatória); 
 com resolução do mérito; 
 faz coisa julgada material. 

 Caso negativa a conciliação, a parte ré, sairá do ato intimada para apresentar defesa no 
prazo de 15 dias. 
 

Respostas do Réu 

 O réu poderá: 
 reconhecer a procedência do pedido formulado pela parte autora; 
 efetuar requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário; 
 contestar; 
 reconvir; 
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 arguir hipótese de impedimento ou de suspeição; ou 
 ser revel. 

 

Contestação 

 São aplicáveis dois princípios: 
o princípio da eventualidade: o réu deve concentrar toda a matéria de defesa na 

contestação. 
 exceções 

 direito ou fato superveniente 
 matéria cognoscível de ofício 
 quando a lei permitir a alegação posterior à contestação 

o princípio da impugnação específica dos fatos: o réu deve atacar ponto a ponto, 
sob pena de presunção do alegado pelo autor. 
 não geram presunção 

 fatos que não for possível confessar 
 se a petição inicial não estiver acompanhada de documentos que 

a lei considerar essencial 
 se o fato estiver contraditado pela defesa no seu conjunto 
 se a defesa for produzida por defensor público, advogado dativo 

ou curador especial. 
 A parte ré, além de questões de defesa de mérito, poderá alegar preliminares de 

contestação, que são matérias (processuais) que devem ser analisadas antes do mérito. 
 preliminares de contestação: 

o inexistência ou nulidade da citação 
o incompetência absoluta e relativa 
o incorreção do valor da causa 
o inépcia da petição inicial 
o perempção 
o litispendência 
o coisa julgada 
o conexão 
o incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização 
o convenção de arbitragem 
o ausência de legitimidade ou de interesse processual 
o falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar 
o indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça 
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 A contestação deve ser ofertada no prazo de 15 dias. 
 

Reconvenção 

 A reconvenção é uma ação inversa, em que o demandado propõe contra a parte autora 
um pedido próprio, que irá ampliar o objeto da demanda.  

 a reconvenção deve ter:  
o conexão com a ação principal; ou 
o com o fundamento da defesa. 

 Segundo a doutrina, são requisitos para a reconvenção: 
o Existência de uma causa pendente; 
o Apresentação da reconvenção no prazo da contestação; 
o O juízo da causa principal deve ser também competente para analisar a 

reconvenção; 
o Os procedimentos da ação e da reconvenção devem ser compatíveis, uma vez 

que são processados conjuntamente; e 
o Há necessidade de identificação de conexão ou correlação com os fundamentos 

da defesa. 
 
 

 

 

 

 

 

A) para que a reconvenção seja cabível, deve haver conexão com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa. 

B) proposta a reconvenção, o autor deverá ser citado, pessoalmente, para apresentar 
resposta no prazo legal.  

C) a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o seu exame de 
mérito obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.  

D) a reconvenção não pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. 
E) é vedado ao réu propor reconvenção e não oferecer contestação. 

VUNESP – 2018 – PREFEITURA DE REGISTRO (SP)  

Na contestação, o réu deseja afastar a pretensão do autor por meio da rejeição do pedido 
disposto na petição inicial. Além de contestar, é possível ao réu demandar o autor, através da 
reconvenção. A respeito desse instituto processual, é correto afirmar: 

      PARA PRATICAR! 
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GABARITO: LETRA A 

A alternativa A é a correta e gabarito da questão. A reconvenção é um modo de exercício do 
direito de ação, sob a forma de contra-ataque do réu contra o autor, dentro de processo já 
iniciado, ensejando processamento simultâneo com a ação principal, a fim de que o juiz resolva 
as duas ações na mesma sentença. Por este motivo é que na reconvenção podem ser alegados 
fatos novos, desde que conexos com a demanda originária ou com o fundamento da defesa, 
nos termos do caput do art. 343 do CPC. Confira:  

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão 
própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.  

A alternativa B está incorreta. Haja vista que o autor do processo principal (réu na reconvenção) 
já integra a relação processual como parte, será ele intimado na pessoa de seu advogado – e não 
citado para apresentar defesa –, nos termos do art. 343, §1º, do CPC:  

Art. 343. [...] §1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu 
advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.  

A assertiva C está errada. A reconvenção cria uma nova relação jurídica dentro do mesmo 
processo. Por isso, se o autor desiste da demanda principal e o réu aceita a desistência, a 
reconvenção, em regra, não é atingida. Neste sentido, é a redação do art. 343, § 2º, do CPC:  

Art. 343. [...] § 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o 
exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.  

A alternativa D está errada, porque a reconvenção pode ser oferecida pelo réu em litisconsórcio 
com terceiro, nos termos do art. 343, §4º, do CPC:  

Art. 343. [...] §4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.  

A assertiva E está incorreta, pois a reconvenção pode ser proposta independentemente da 
contestação. Neste sentido, o art. 343, §6º, do CPC:  

Art. 343. [...] § 6º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer 
contestação. 

 

Revelia 

 Defesa que se manifesta pela não contestação. 



 

 

184 

 Efeitos: 
o presunção de veracidade das alegações feitas pelo demandante. Trata-se de 

presunção relativa contra a qual é possível a produção de provas. 
o prazos: em decorrência da revelia, os prazos do réu serão informados com a 

publicação da decisão. 
o preclusão: com a não apresentação da defesa, o réu não poderá mais alegar 

direitos ou fatos, exceto se supervenientes, se envolver questões que podem ser 
conhecidas de ofício ou que haja expressa autorização legal para que sejam 
alegadas em outro momento. 

o julgamento antecipado: a revelia traz a possibilidade de julgamento antecipado 
do processo. 
 não se aplica a presunção de veracidade: 

 quando houver pluralidade de réu e um deles contestar a ação (a 
contestação de um aproveita a todos); 

 quando a demanda envolver direitos indisponíveis; 
 quando a petição inicial estiver desacompanhada de documento 

que a lei considere indispensável para provar os fatos alegados; e 
 quando as alegações de fato formuladas pelos autores forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas 
produzidas nos autos. 

 Com a contestação (e/ou reconvenção), poderá haver réplica e tréplica a depender das 
alegações e juntada de documentos. Após, encerra-se a fase postulatória. 

 
 

 

 

 

 

 

A) a ocorrência da revelia induz, obrigatoriamente, a procedência da ação, sendo 
desnecessária a produção de quaisquer outras provas. 

B) a revelia não induzirá à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial se, havendo 
litisconsórcio passivo, um dos réus contestar o feito.  

VUNESP – 2019 – CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO (SP) 

Tício foi citado para apresentar defesa em ação de procedimento comum, contudo, deixou 
transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, tornando-se revel. 

Com relação à revelia, é correto afirmar que 

      PARA PRATICAR! 
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C) os prazos contra o revel, sem procurador constituído nos autos, fluirão da data da juntada 
aos autos do aviso de recebimento de sua intimação postal.  

D) o réu revel poderá produzir provas contrapostas às alegações autorais, contanto que se 
faça representar nos autos até a sentença. 

E) o réu que tiver sido revel na fase de conhecimento será intimado por oficial de justiça para 
cumprimento de sentença que condenar ao pagamento de quantia certa. 

GABARITO: LETRA B 

A alternativa B é a correta e gabarito da questão.  

A revelia consiste na ausência de apresentação tempestiva da contestação, de modo que se 
presumirão verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Contudo, o CPC preconiza que havendo 
pluralidade de réus, se um deles contestar, não serão presumidas verdadeiras as alegações do 
autor.  

Neste sentido, o caput do art. 344 c/c o art. 345, I, do CPC:  

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.  

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:  

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; 
 
 

Providências Preliminares 

 A fase organizatória do procedimento inicia-se com as providencias preliminares, cujo foco 
é a análise da defesa indireta de mérito e questões processuais. 
 Nas providências preliminares, são analisadas: 

 alegação de defesa indireta de mérito; 
 alegação de questões preliminares na contestação; e 
 providências ligadas ao saneamento e à instrução do feito. 

 
 Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será 

ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. 
 fatos constitutivos: são aqueles que dão vida a um efeito jurídico e à expectativa de 

um bem por parte de alguém. 
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 fatos modificativos: são aqueles que não negam a válida constituição do direito, 
mas tem por objetivo alterá-lo. 

 fatos extintivos: são aqueles que fazem cessar um efeito jurídico e a consequente 
expectativa sobre um bem. 

 
 Preliminares de contestação: 

 O juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a 
produção de prova. 

 verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz 
determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias. 

 Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz 
seguirá para: 

 sanear o feito e designar audiência de instrução e julgamento; e/ou 
 julgar antecipadamente o mérito. 

 
 A decisão de saneamento e de organização do processo constitui o fecho da fase 

organizatória do procedimento comum. Após resolver questões processuais, o juízo irá 
“preparar o terreno” para produção de provas e discussão jurídica da causa. Assim: 

 decide-se questões processuais pendentes, se houver; 
 delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; 
 definir a distribuição do ônus da prova; 
 delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; 
 designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Quanto à oitiva de 

testemunhas:  
 o juiz despacha para indicar no prazo de 15 dias; 
 sendo que, cada parte poderá arrolar 10 testemunhas ao total, 3 para cada fato. 
 da decisão saneadora, as partes podem pedir esclarecimentos no prazo de 5 dias; 
 caso complexa a causa, o juízo poderá designar audiência para saneamento e 

organização compartilhados do processo. 
 O julgamento antecipado da causa é forma de abreviar o processo, quando a audiência 
de instrução se faz desnecessária. 
 
 O julgamento antecipado poderá ser total ou parcial. 

o Quando total, implica em sentença, dado o encerramento da fase de 
conhecimento. Da decisão, cabe apelação. 
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o Quando parcial, implica em decisão interlocutória, uma vez que em relação aos 
pedidos não decididos, haverá instrução. Da decisão de julgamento parcial de 
mérito, cabe recurso de agravo de instrumento.  
 

 Hipóteses de cabimento: 
o revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora; 
o incontrovérsia. 

 
 Se não for hipótese de julgamento antecipado do mérito total e saneado o processo, a 
próxima etapa é a audiência de instrução e julgamento. 
 

TEMA 3: RECURSOS 

Teoria Geral dos Recursos 

Recurso Adesivo 
 O recurso adesivo não é espécie recursal, mas forma de serem interpostos os seguintes 
recursos: 

 recurso de apelação; 
 RExt; 
 REsp. 

 O recurso adesivo deve ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora 
interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. 
Ä O recurso adesivo não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for 
considerado inadmissível. 
 
Preparo 
 O preparo constitui o valor devido a título de custas e de porte e de remessa (esse último não 
é exigido, caso se trate de recurso for eletrônico). 

 São dispensados do preparado:  
- MP; 
- administração Direta (União, DF, Estados e Municípios); 
- autarquias; e 
- beneficiário da gratuidade de Justiça. 

Ä Consequência em caso de não pagamento ou de insuficiência: 
- não pagamento do preparo no prazo: a parte será intimada para pagar o preparo 
em dobro, sob pena de deserção; 
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- pagamento a menor: a parte será intimada para complementar o preparo no prazo 
de 5 dias, sob pena de deserção. 
 

 Não admissão do recurso por falta de preparo poderá ser relevada quando a parte demonstrar 
a impossibilidade de efetuar o preparo (reconhecido esse justo motivo, a parte será intimada 
para, no prazo de 5 cinco dias, efetuar o preparo); 
 
  O equívoco no preenchimento da guia também não gerará deserção (sanar o vício, no prazo 
de 5 dias, em caso de dúvida). 
 
 Independem de Preparo: 

- embargos de declaração; 
- agravo em REsp e RE; 
- embargos infringentes na LEF; 
 - recursos do ECA. 
 

Apelação 

 A apelação é o recurso que se interpõe das sentenças dos juízes de primeiro grau de jurisdição 
para levar a causa ao reexame dos tribunais de segundo grau, visando à obtenção de uma 
reforma total ou parcial da decisão impugnada, ou mesmo a sua invalidação. 
 
 Cabe apelação de: 

 de sentença; e 
 de decisões interlocutórias das quais não cabe agravo de instrumento. 

 
 Como regra, não há juízo de retratabilidade, exceto: 
 indeferimento de inicial 
 improcedência liminar do pedido  
 sentenças terminativas 

 
 O prazo para interpor recurso de apelação é de 15 dias. 
 Admite-se interposição na forma adesiva. 
 Com a chegada no tribunal, o relator: decide monocraticamente ou elabora voto. 
 
 Poderá o relator decidir monocraticamente ao: 
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- não admitir o recurso por ausência dos pressupostos de admissibilidade do 
recurso ou quando prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida. 
- negar provimento a recurso que for contrário: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal que faça parte o relator; 
b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 
repetitivos; 
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas (IRDR) ou de assunção de competência; 

- depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso 
se a decisão recorrida for contrária: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal que faça parte o relator; 
b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 
repetitivos; 
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas (IRDR) ou de assunção de competência. 

* da decisão monocrática cabe agravo interno. 
 

 O recurso de apelação tem efeito apenas devolutivo, como regra. Exceções: 
 

 homologação de divisão ou demarcação de terras; 
 condenação em alimentos; 
 extinção do processo sem resolução de mérito; 
 improcedência dos embargos; 
 procedência de pedido de instituição de arbitragem; 
 confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória; 
 decreto de interdição. 

 
 O recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, de modo que todas as questões 
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que 
relativas ao capítulo impugnado (profundidade). 
 
 Admite-se o julgamento desde logo da apelação “madura” quando: 

 decisão sem o conhecimento do mérito; 
 decreto de nulidade da sentença por incongruência; 
 omissão do juízo “a quo”; ou 
 falta de fundamentação. 
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A) quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um 
deles, a apelação devolverá o conhecimento dos demais, caso tenham constado dos 
termos recursais. 

B) o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória não pode ser 
revisto, pois é impugnável via agravo de instrumento.  

C) se o processo estiver em condições de imediato julgamento, deve decidir desde logo o 
mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos pelo juízo a quo, 
hipótese em que poderá julgá-lo.  

D) quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, deverá 
determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau para análise direta do mérito 
da demanda. 

E) serão objeto de apreciação e julgamento todas as questões suscitadas e discutidas no 
processo, desde que tenham sido solucionadas em primeiro grau de jurisdição, 
relacionadas ou não ao capítulo da sentença impugnado no recurso. 

GABARITO: LETRA C 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão.  

Trata-se da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil. A 
situação apresentada (omissão no exame de um dos pedidos pelo juízo a quo) encontra-se no 
inciso III:  

Art. 1.013. § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve 
decidir desde logo o mérito quando:  

I - reformar sentença fundada no art. 485;  

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido 
ou da causa de pedir;  

VUNESP – 2018 – TJ SC 

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada no recurso; e, na 
sua apreciação, o órgão julgador observará: 

      PARA PRATICAR! 
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III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-
lo;  

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. 
 

Agravo de Instrumento 

 O agravo de instrumento é o recurso adequado para atacar decisões interlocutórias proferidas 
no curso do processo. 
 
 Hipóteses de cabimento: 

 tutelas provisórias; 
 mérito do processo, que não põe fim ao processo; 
 rejeição da alegação de convenção de arbitragem; 
 incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 
 rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua 

revogação; 
 exibição ou posse de documento ou coisa; 
 exclusão de litisconsorte; 
 rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; 
 admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 
 concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à 

execução; 
 redistribuição do ônus da prova; 
 decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de 

cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário; 
 outros casos expressamente referidos em lei. 

 
 Na formação do agravo de instrumento, para além da petição existem: 
  peças obrigatórias: 

- petição inicial; 
- petição que ensejou a decisão agravada; 
- decisão agravada; 
- certidão de intimação das partes da decisão agravada ou outro documento que 
comprove a tempestividade; e 
- procurações outorgadas aos advogados das partes. 

 peças facultativas + declaração: a parte poderá juntar outras peças e deverá declarar 
se não existir nos autos algumas das peças obrigatórias. 
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 Não há preclusão consumativa pela não juntada de algum dos documentos obrigatórios. A 
parte deve ser intimada para se manifestar. 
 
 A interposição do recurso ocorre diretamente no tribunal. 
 
 Faz-se necessária a informação do juízo “a quo” da interposição, devendo ser observada a 
seguinte regra: há uma obrigatoriedade de informar o juízo de origem da interposição do 
agravo, mas a inadmissibilidade do recurso por falta de comunicação depende de provocação 
da parte agravada. 

1ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal e comunica o juízo na origem. 
Nesse caso, se presentes os requisitos, o agravo será admitido. Nada poderá fazer a parte 
contra quem se agravou. 
2ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal, não comunica o juízo na 
origem e a parte agravada nada alega. Nesse caso, devido à inércia do agravado, o 
recurso de agravo de instrumento será admitido (se presentes os demais requisitos). 
3ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal, não comunica o juízo na 
origem e a parte agravada prova a não comunicação no prazo de 3 dias. Nesse caso, o 
recurso de agravo de instrumento não será admitido. 
 

 O agravo será direcionado a um relator que poderá: 
 não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado 

especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 
 improvê-lo de forma liminar, que implica negar provimento a recurso que for 

contrário: 
a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal; 
b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 
repetitivos; 
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 
de assunção de competência; 

 caso não e não verificar uma das hipóteses acima, terá prazo de 5 dias para: 
- atribuir efeito suspensivo ao recurso; 
- analisar eventual requerimento de antecipação de tutela; 
- determinar a intimação do agravado para apresentar a contraminuta no prazo de 
15 dias; 
- determinar a intimação do Ministério Público para que, na qualidade de fiscal da 
ordem jurídica, se manifeste no prazo de 15 dias. 
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Agravo Interno 

 Trata-se de expediente recursal utilizado para se insurgir contra decisões interlocutórias do 
relator de processos que tramitam em tribunais. 
 O agravo interno se submete ao prazo de 15 dias. 
 Admite-se juízo de retratação do juízo monocrático. 
 Impõe-se multa em caso de agravo interno manifestamente inadmissível por todo o colegiado 
(unânime). 
 
 Nesse caso, impõe-se multa de 1 a 5% sobre o valor atualizado da causa; 
 A multa reverte em favor da parte agravada. 
 O pagamento da multa é condicionante para interposição de outros recursos. 

 

Embargos de Declaração 

 Os embargos de declaração não têm por finalidade cassar ou reformar a decisão proferida. 
Pretende-se esclarecer, integrar, corrigir e completar a decisão prolatada 
 O prazo para embargos é de 5 dias. 
 Cabe embargos de declaração de sentenças e decisões interlocutórias, para: 

 esclarecer obscuridade: falta clareza na redação da decisão, afetando a 
compreensão da ideia exposta. 

 eliminar contradição: há duas ou mais proposições ou enunciados inconciliáveis na 
sentença. 

 suprir omissão: verificação de omissão na análise de algum dos pedidos 
formulados. Considera-se omissa a decisão: 
- que deixar de se manifestar em relação a teses trazidas por uma das partes em 
julgados de casos repetitivos ou de incidentes de assunção de competência. 
- quando faltar fundamentação, se: 

a) apenas indicar, reproduzir ou parafrasear o ato normativo sem relacioná-
lo com as questões a serem decididas. 
b) empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a incidência no 
caso concreto. 
c) invocar motivos genéricos, que possam justificar qualquer outra decisão 
no processo. 
d) não enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes capazes de 
contrariar a tese adotada pelo julgador. 
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e) apenas fizer referência a determinado precedente ou súmula, sem 
demonstrar que o caso concreto se amolda aos fundamentos do julgado ou 
súmula. 
f) pelo contrário, deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedentes 
invocados pela parte sem demonstrar a inaplicabilidade ao caso concreto ou 
a superação do entendimento anteriormente adotado. 

 corrigir erro material. 
 

 Oposto o recurso de embargos de declaração, o prazo para interposição de outros recursos 
é interrompido e, após o julgamento, o prazo será integralmente devolvido à parte para 
apresentação do recurso. 
 
 Lembre-se: são 5 dias para:  

 opor os embargos de declaração; 
 a parte contrária se manifestar quanto aos embargos opostos (se infringentes); 
 o magistrado julgar os embargos. 

 
 A decisão será: 

 colegiada, quando impugnada a decisão do tribunal 
 monocrática, quando impugnada a decisão do juízo ou no caso de decisão 

monocrática no tribunal. 
 

 Há possibilidade de utilização dos embargos de declaração com intuito de 
prequestionamento: 

 Para que o REsp ou RE sejam conhecidos, deve constar pré-análise e julgamento 
prévio pelos tribunais de segunda instância da matéria que se pretende recorrer. 

 A mera interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar 
a matéria, independentemente de rejeição dos embargos pelo tribunal de segundo 
grau. 
 

 Os embargos de declaração tem efeito suspensivo (ope legis) como regra. 
 A parte recorrente poderá requerer tal efeito (ope judicis) se: 

- demonstrar a probabilidade de provimento do recurso; ou 
- relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 
 

 Os embargos de declaração protelatórios, impõem aplicação de multa na seguinte 
proporção: 

1ª interposição: multa de até 2% 
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2ª interposição: multa de até 10% 
3ª interposição: inadmissibilidade imediata 

 O valor da multa é calculado sobre o valor atualizado da causa, cujo valor arrecadado é 
revertido em favor da parte contrária. 
 

 Há, ainda, possibilidade de embargos de declaração atípicos (modificativos ou com efeitos 
infringentes): 

 Ao efetuar o esclarecimento, a complementação ou a correção de erro material em sede 
de embargos de declaração, há a possibilidade de que decorra alguma alteração no bojo 
daquilo que foi decidido, hipótese excepcional em que os embargos terão efeitos 
infringentes. 
 Há necessidade de intimar o embargado para complementar as razões (no prazo de 15 
dias) e a parte contrária para se manifestar (prazo de 5 dias). 

 

 

 
TEMA 1: FALSIDADE DOCUMENTAL 

Falsificação de selo ou sinal público  

O art. 296 prevê o crime de falsificação de selo ou sinal público, tipificando a conduta de 
falsificar:  

 Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município 

 Selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público 
de tabelião. 

A conduta é a de “falsificar”, o que pode ser feito pela fabricação de um selo ou sinal 
originalmente falso ou pela adulteração de um que era verdadeiro. O elemento subjetivo é o 
dolo, não havendo forma culposa. Qualquer pessoa pode praticar o crime (crime comum). 
Porém, o § 2° estabelece que se o agente for funcionário público prevalecendo-se do cargo, a 
pena será aumentada em 1/6.  

Vale ressaltar que o §1º do art. 296 traz uma forma equiparada, estabelecendo que incorre nas 
mesmas penas aquele que:  

DIREITO PENAL - PROF. RENAN ARAUJO 
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 Faz uso do selo ou sinal falsificado  

 Utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito 
próprio ou alheio  

 Altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos 
utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública. 

Nesse caso, a pena será a mesma prevista para o caput (reclusão, de dois a seis anos, e multa). 

Falsificação de documento público  

O art. 297, por sua vez, trata da falsificação de documento público:  

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento 
público verdadeiro:  

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.  

Qualquer pessoa pode praticar o crime (crime comum). Entretanto, se o crime for cometido por 
funcionário público prevalecendo-se do cargo, a pena é aumentada em 1/6, nos termos do § 1° 
do art. 297.  

A conduta pode ser de fabricar documento público falso ou alterar documento público 
verdadeiro. Trata-se, portanto, de uma falsidade material, e não de uma falsidade ideológica, eis 
que o documento é estruturalmente falso.  

O elemento subjetivo é o dolo, não havendo forma culposa. Consuma-se no momento em que 
o agente fabrica o documento falso ou altera o documento verdadeiro, ainda que não chegue a 
ser apresentado a terceiros. Mas, qual o conceito de documento público?  

Prevalece que documento público, para fins penais, é aquele que tem pelo menos a “forma 
pública” (emanado de órgão público, ou seja, por funcionário público no exercício das funções, 
com o cumprimento das formalidades legais), ainda que o conteúdo seja de interesse privado.  

Contudo, existem ainda os documentos equiparados a documento público. São eles:  

▪ Emanado de entidade paraestatal  

▪ Título ao portador ou transmissível por endosso  

▪ Ações de sociedade comercial  
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▪ Livros mercantis  

▪ Testamento particular. 

Caso o agente falsifique qualquer dos documentos que são equiparados a documentos públicos, 
estará praticando o crime de falsificação de documento público, e não falsificação de documento 
particular. Ressalte-se que o STJ e o STF entendem que se o documento falso é fabricado para a 
prática de estelionato, e a sua potencialidade lesiva se esgota nele, o crime de falso fica 
absorvido pelo crime de estelionato (súmula 17 do STJ). Caso a potencialidade lesiva do 
documento não se esgote no estelionato praticado, o agente responde por ambos os delitos, 
em concurso material.  

Por fim, o §3º do art. 297 do CP (incluído pela Lei 9.983/00), tipifica como forma equiparada de 
falsificação de documento público a conduta daquele que insere ou faz inserir:  

 Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova 
perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório  

 Na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva 
produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido 
escrita  

 Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da 
empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado 
Tais condutas, na verdade, mais se assemelham ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 
299 do CP, motivo pelo qual deveriam ter sido incluídas lá naquele artigo.  

Além disso, nas mesmas penas incorre quem omite, em tais documentos, o nome do segurado 
e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de 
serviços (ex.: contratar trabalhador, pagando R$ 4.000,00, mas registrando na CTPS apenas R$ 
1.000,00 e pagando os outros R$ 3.000,00 “por fora”). 
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A) III. 
B) II e III.  
C) II.  
D) I e II. 
E) I. 

GABARITO: LETRA B 

I - ERRADA: O crime se configura, também, no caso de falsificação parcial do documento ou de 
alteração do documento verdadeiro, nos termos do art. 297 do CP. 

II - CORRETA: Embora o nome seja “testamento particular”, este documento é considerado 
documento público para fins penais, nos termos do art. 297, §2º do CP.  

III - CORRETA: Da mesma forma que o testamento particular, o livro mercantil é considerado 
documento público para fins penais, na forma do art. 297, §2º do CP. 

Falsificação de documento particular  

A falsificação de documento particular está tipificada no art. 298 do CP:  

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento 
particular verdadeiro:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. Qualquer pessoa pode praticar o delito (crime 
comum).  

VUNESP – 2012 – TJ-SP – ESCREVENTE JUDICIÁRIO 

O crime de falsificação de documento público, do art. 297 do CP, 

I.  configura-se apenas se a falsificação é total, ou seja, a mera alteração de documento público 
verdadeiro não constitui crime;  
II. também se configura se o documento trata-se de testamento particular;  
III. também se configura se o documento trata-se de livro mercantil.  

É correto, apenas, o que se afirma em 

      PARA PRATICAR! 
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Não há aqui aumento de pena para o caso de o agente ser funcionário público! A conduta pode 
ser de fabricar documento particular falso ou adulterar documento particular verdadeiro. O 
elemento subjetivo é dolo, não havendo forma culposa.  

Considera-se documento particular aquele que não pode ser considerado, sob qualquer 
aspecto, como documento público. Frise-se que o § único do art. 298 equipara o cartão de 
crédito e o cartão de débito a documento particular, para fins penais.  

Consuma-se no momento em que ocorre a fabricação ou adulteração, ainda que não chegue o 
agente a utilizar ou passar adiante o documento. 

Falsidade ideológica  

O art. 299 estabelece o crime de falsidade ideológica:  

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um 
a três anos, e multa, se o documento é particular.  

Qualquer pessoa pode praticar o crime (crime comum). Entretanto, se o crime for cometido por 
funcionário público prevalecendo-se do cargo, a pena é aumentada em 1/6, nos termos do § 
único do art. 299 do CP.  

Aqui o agente não falsifica a estrutura do documento. O documento é estruturalmente 
verdadeiro, mas contém informações inverídicas.  

A falsificação ideológica ocorre quando o agente:  

 Omite declaração que devia constar no documento (conduta omissiva)  

 Nele insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita (conduta 
comissiva). 

Contudo, não basta que o agente pratique tais condutas. Deve haver o dolo específico, 
consistente na intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante.  
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Caso o agente não possua tal intenção específica, não estará caracterizado o delito! Consuma-
se no momento em que o agente omite a informação que deveria constar ou insere a informação 
falsa, não sendo necessário que o documento seja levado ao conhecimento de terceiros.  

Por fim, a pena será aumentada de 1/6 (causa de aumento de pena) nos seguintes casos:  

▪ Se o agente é funcionário público, e desde que cometa o delito valendo-se do cargo; ou  

▪ Se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil.  

A diferença básica entre a falsidade material (ex.: falsificação de documento público) e a 
falsidade ideológica reside no fato de que, na primeira, o documento é estruturalmente falso, e 
na segunda a estrutura é verdadeira, mas o conteúdo (a ideia que o documento transmite) é falsa. 

 

 

 

 

 

A) cometido por motivo egoístico. 
B) a vítima sofre vultoso prejuízo.  
C) o agente aufere lucro.  
D) o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. 
E) cometido com o fim de produzir prova em processo penal. 

GABARITO: LETRA D  

O aumento de pena no delito de falsidade ideológica está previsto no art. 299, § único do CP. 
Vejamos: 

Falsidade ideológica  

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante:  

VUNESP – 2015 – TJ-SP – ESCREVENTE JUDICIÁRIO 

O crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) tem pena aumentada de sexta parte se 

      PARA PRATICAR! 
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Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um 
a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é 
particular.  

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do 
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a 
pena de sexta parte. 

Assim, vemos que há o aumento de pena se o agente é funcionário público e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo. 

Falso reconhecimento de firma ou letra  

O art. 300 do CP traz o crime de “falso reconhecimento de firma ou letra”, que é a conduta de 
“reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja” 
Somente o funcionário público, no exercício da função, pode cometer o crime. Portanto, trata-se 
de crime próprio.  

A conduta só pode ser a de reconhecer como verdadeira, firma ou letra que seja falsa. O 
elemento subjetivo é o dolo, não havendo forma culposa. Consuma-se no momento em que o 
agente reconhece a veracidade da firma ou letra falsa. 

Certidão ou atestado ideologicamente falso  

O art. 301 trata do crime de “certidão ou atestado ideologicamente falso”:  

Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que 
habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou 
qualquer outra vantagem:  

Pena - detenção, de dois meses a um ano.  

Aqui temos um crime é próprio, pois só pode ser praticado pelo funcionário público no exercício 
da função, emitindo o referido atestado ou certidão falsos.  

A conduta é a de, no exercício da função pública, atestar ou certificar circunstância falsa, quando 
este fato habilitar o beneficiado a obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter 
público ou outra vantagem. O elemento subjetivo é dolo, não havendo forma culposa.  

A Doutrina se divide quanto ao momento de consumação. Uns entendem que o crime se 
consuma com a mera fabricação do atestado ou certidão falsa. Outros entendem que é 
necessária a entrega à pessoa que irá utilizar o documento (embora não se exija o efetivo uso).  
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O §1º do art. 301 traz o crime de falsidade material de atestado ou certidão:  

Art. 301 (...) § 1º - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de 
certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a 
obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra 
vantagem:  

Pena - detenção, de três meses a dois anos.  

Aqui temos um crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa. A conduta é a 
daquele que falsifica ou adultera uma certidão ou atestado verdadeiro capaz de habilitar alguém 
a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra 
vantagem. Por fim, se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também a multa 

TEMA 2: CRIMES DE PECULATO 

O peculato pode ser praticado de diversas maneiras:  

a) peculato-apropriação e peculato-desvio (art. 312 do CP);  

b) peculato-furto (art. 312, § 1° do CP);  

c) peculato culposo (art. 312, § 2° do CP);  

d) peculato mediante erro de outrem (art. 313 do CP);  

O peculato-apropriação e o peculato-desvio são faces do crime de peculato comum, 
estabelecido no art. 312 do CP:  

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio 
ou alheio:  

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

É necessário que o agente seja funcionário público (crime próprio), mas nada impede que haja 
concurso de pessoas com um particular, desde que este saiba da condição de funcionário 
público do agente.  

Não é necessário que o dinheiro ou outro bem móvel apropriado ou desviado seja público, 
podendo ser particular, desde que lhe tenha sido entregue em razão da função. É o caso, por 
exemplo, do funcionário que tem a guarda de um veículo que se encontra em um depósito 
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público. O sujeito passivo será sempre o Estado, embora possa ser também o particular, caso se 
trate de bem particular o objeto material do crime.  

O peculato-furto (também chamado de peculato impróprio) caracteriza-se pela subtração de um 
bem que estava sob guarda da administração, mas do qual o agente não tinha a posse. Nos 
termos do art. 312, § 1° do CP:  

Art. 312 (...) § 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse 
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou 
alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.  

Nesse crime o agente não possui a guarda do bem, praticando verdadeiro furto, que, em razão 
das circunstâncias (ser o agente funcionário público e valer-se desta condição para subtrair o 
bem), caracteriza-se como o crime de peculato-furto.  

O peculato culposo, por sua vez, está previsto no art. 312, § 2° do CP:  

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: Pena - detenção, de três 
meses a um ano.  

Essa modalidade culposa se verifica quando o agente, em razão do seu descuido, acaba 
colaborando para o crime praticado por outra pessoa.  

O CP estabelece, ainda, que no caso do peculato culposo (somente neste!), se o agente reparar 
o dano antes de proferida a sentença irrecorrível, estará extinta a punibilidade. Caso o agente 
repare o dano após o trânsito em julgado, a pena será reduzida pela metade (art. 312, § 3°).  

O peculato por erro de outrem é uma modalidade muito assemelhada ao peculato-apropriação. 
No entanto, nessa modalidade, o agente recebe o bem ou valor em razão de erro de outra 
pessoa. É o que dispõe o art. 313 do CP:  

Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu 
por erro de outrem:  

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  
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A) mero ilícito funcional, sem repercussão na esfera penal. 
B) peculato-subtração.  
C) peculato culposo.  
D) prevaricação. 
E) fato atípico. 

GABARITO: LETRA C 

O agente, neste caso, pratica o crime de peculato culposo, previsto no art. 312, §2º do CP, pois 
apesar de não ter tido a intenção de provocar o dano, culposamente concorreu para a ocorrência 
do prejuízo, por ter sido imprudente. 

TEMA 3: CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

Denunciação caluniosa  

O crime de denunciação caluniosa está tipificado no art. 339 do CP:  

Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, 
de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de 
improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato 
ímprobo de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020) 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.  

Busca-se tutelar o regular desenvolvimento das atividades policiais, judiciárias e administrativas, 
de forma a não serem prejudicadas por indivíduos que pretendem prejudicar alguém 
sabidamente inocente, gerando transtornos (instauração de processo judicial, inquérito policial, 
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Funcionário público municipal, imprudentemente, deixa a porta da repartição aberta ao final 
do expediente. Assim agindo, mesmo sem intenção, concorre para que outro funcionário 
público, que trabalha no mesmo local, sub- traia os computadores que guarneciam o órgão 
público. O Município sofre considerável prejuízo. A conduta do funcionário que deixou a 
porta aberta traduz-se em 

      PARA PRATICAR! 
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etc.) para aquele que não praticou qualquer ato criminoso, ímprobo ou infração funcional. 
Protege-se, subsidiariamente, a honra da pessoa ofendida. 

Comunicação falsa de crime ou contravenção  

Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de 
contravenção que sabe não se ter verificado:  

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa (crime comum), sendo sujeito passivo o Estado, que 
sofre prejuízo no desenvolvimento de suas atividades. A conduta incriminada é a de dar causa 
(provocar) a ação da autoridade, comunicando crime ou contravenção que o agente sabe não 
ter ocorrido.  

Vejam que o agente, aqui, não aponta um culpado, não individualiza um suposto infrator. Sua 
intenção não é imputar falsamente a alguém o fato, mas apenas perturbar os serviços 
(geralmente policiais), comunicando a ocorrência de infração penal inexistente. 

Autoacusação falsa de crime 

Art. 341 - Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem:  

Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer 
pessoa (crime comum).  

O sujeito passivo é o Estado. Não pratica o crime, entretanto, quem assume sozinho a autoria de 
um delito do qual participou!  

Aqui o objeto da autoacusação falsa deve ser um crime (que não ocorreu ou, tendo ocorrido, 
não foi praticado pelo agente). A autoacusação falsa de uma contravenção penal não configura 
o crime. 

 

 

 

 

 

VUNESP – 2015 – TJ-SP – ESCREVENTE JUDICIÁRIO 

Com intuito de proteger seu filho, João comparece perante a autoridade policial e, 
falsamente, diz ter praticado o crime que em verdade fora praticado por seu filho. João 

      PARA PRATICAR! 
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A) comete falsa comunicação de crime. 
B) comete falso testemunho, mas não será punido por expressa disposição legal.  
C) comete falso testemunho.  
D) não comete crime algum, pois não está descrito expressamente como crime no CP. 
E) comete autoacusação falsa. 

GABARITO: LETRA E 

João, neste caso, praticou o delito de autoacusação falsa de crime, previsto no art. 341 do CP: 

Autoacusação falsa  

Art. 341 - Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem: 
Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa 

Falso testemunho ou falsa perícia 

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, 
tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo 
arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) 
(Vigência)  

O sujeito ativo aqui somente pode ser a testemunha, o perito, o contador, o tradutor ou o 
intérprete. Assim, o crime é próprio.  

O sujeito passivo é o Estado. Mais do que um crime próprio, aqui temos um crime de mão-
própria, ou seja, não é possível a execução por intermédio de outra pessoa (delegação da 
execução). O próprio perito, intérprete, testemunha, etc. é quem deve praticar, pessoalmente, a 
conduta. 

Exploração de prestígio  

Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, 
jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou 
testemunha:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.  
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O sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa, sendo, desta forma, crime comum.  

O tipo objetivo consiste no ato de alardear possuir influência sobre as pessoas indicadas no 
artigo (juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete 
ou testemunha), de forma que o agente solicita ou recebe dinheiro do terceiro ludibriado, ou 
qualquer outra utilidade, acreditando este (o terceiro), que o infrator é capaz de influenciar 
alguma daquelas pessoas e lhe trazer algum benefício.  

O elemento subjetivo exigido é o dolo.  

O crime se consuma com a mera solicitação, sendo completamente irrelevante o recebimento 
da vantagem. Na modalidade “receber”, quando o agente não pediu dinheiro algum, o 
recebimento é o ato que consuma o crime. A tentativa é possível.  

O § único prevê uma causa de aumento de pena (1/3) se o agente alega que parte do dinheiro 
se destina também ao funcionário que ele diz ser corrupto e que irá ceder à influência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) praticou corrupção passiva (CP, art. 317) e Pedro não cometeu crime algum. 
B) praticou exploração de prestígio (CP, art. 357) e Pedro não cometeu crime algum.  
C) praticou corrupção passiva (CP, art. 317) e Pedro corrupção ativa (CP, art. 333).  
D) e Pedro praticaram corrupção passiva (CP, art. 317). 
E) e Pedro não praticaram crime algum, pois os fatos não evoluíram. 

GABARITO: LETRA B 

VUNESP – 2015 – TJ-SP – ESCREVENTE JUDICIÁRIO 

Marcos, advogado, solicita certa quantia em dinheiro a Pedro, seu cliente, pois esclarece que 
mediante o pagamento dessa quantia em dinheiro pode “acelerar” o andamento de um 
processo. Informa que seria amigo do escrevente do cartório judicial – o qual também seria 
remunerado pela celeridade, segundo Marcos. Pedro, inicialmente, tem intenção de aceitar 
a oferta, mas verifica que Marcos mentiu, pois não é amigo do funcionário público. Pedro 
nega-se a entregar a Marcos qualquer quantia e não aceita a oferta. 

É correto afirmar que Marcos 

      PARA PRATICAR! 
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Neste caso, Marcos praticou o delito de exploração de prestígio consumado, com causa de 
aumento de pena, nos termos do art. 357 e seu § único, do CP:  

Exploração de prestígio  

Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em 
juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete 
ou testemunha:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.  

Parágrafo único - As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o 
dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.  

Pedro, porém, não praticou crime algum. 

 

 
TEMA 1: SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO 

As hipóteses de impedimento estão previstas no art. 252 do CPP, e são consideradas como 
ensejadoras de incapacidade absoluta para atuar no processo: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL - PROF. RENAN ARAUJO 
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Nestas hipóteses o CPP estabelece uma presunção absoluta (jure et de jure) de que o Juiz seria 
parcial, violando um dos deveres da Jurisdição, que é a imparcialidade.  

Este rol é considerado um rol taxativo (numerus clausus), não admitindo interpretação extensiva, 
portanto. Ocorrendo uma dessas hipóteses, o Juiz tem o dever de se declarar impedido, não 
podendo atuar no processo. Se não o fizer, qualquer das partes poderá arguir seu impedimento, 
nos termos do art. 112 do CPP. Vale frisar, ainda, a incompatibilidade de atuação conjunta de 
magistrados parentes.  

O art. 253 do CPP estabelece que, “nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo 
os juízes que forem entre si parentes, consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 
terceiro grau, inclusive.”. 

A suspeição, por sua vez, é considerada uma incapacidade subjetiva do Juiz, que pode ou não 
se declarar suspeito (vejam a diferença!). Caso o Juiz não se declare suspeito, as partes poderão 
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entender que está prejudicada sua imparcialidade e arguir a suspeição, nos termos do mesmo 
art. 112 do CPP.  

As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do CPP:  

 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. 

Vejam que, enquanto as hipóteses de impedimento são relativas a situações do próprio processo 
(ex.: Juiz já atuou no caso como delegado, por exemplo), as hipóteses de suspeição se referem 
a situações externas ao caso, mas que podem prejudicar a necessária imparcialidade do Juiz (ex.: 
ser amigo íntimo do réu). 

 

 

 

 

 

A) ele próprio ou seu cônjuge ou seu irmão for amigo íntimo de qualquer das partes. 
B) for parte entidade associativa ou de classe da qual faça ou tenha feito parte.  
C) seu amigo íntimo for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes.  
D) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, 

sobre a questão. 
E) ele próprio ou seu cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau tiver 

servido como testemunha. 

GABARITO: LETRA D  

VUNESP – 2014 – TJ-SP – ESCREVENTE JUDICIÁRIO 

Nos termos do art. 252 do CPP, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 

      PARA PRATICAR! 
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O art. 252 do CPP nos traz as causas de IMPEDIMENTO DO JUIZ, nos seguintes termos:  

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:  

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo 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;  

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

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

IV - 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. 

Assim, somente a letra D possui uma causa de IMPEDIMENTO do Juiz, prevista no art. 252, III do 
CPP. 

TEMA 2: CITAÇÕES E INTIMAÇÕES 

Conceito de Citação 

A citação é o ato pelo qual se dá ciência ao réu da existência do processo, chamando-o para 
participar do processo que em face dele foi movido. Trata-se da materialização suprema do 
princípio do contraditório e da ampla defesa. O processo só completa sua formação com a 
efetivação da citação. 

Citação Pessoal 

A citação pessoal, em regra, se faz mediante MANDADO DE CITAÇÃO, que é um documento 
expedido pelo Juiz da causa, dando ciência ao réu do processo existente contra ele, e abrindo 
prazo para que se manifeste, nos termos do art. 351 do CPP, sendo cabível quando o réu residir 
no território sujeito à jurisdição do Juízo perante o qual tramita o processo.  

O mandado de citação deverá conter algumas informações básicas, que são necessárias para 
que o réu seja perfeitamente cientificado da natureza do processo contra ele movido, bem como 
deverá cumprir algumas formalidades.  

Temos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do mandado:  
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Requisitos intrínsecos – O mandado deve conter:  

 O nome do juiz  

 O nome do querelante nas ações iniciadas por queixa  

 O nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos  

 A residência do réu, se for conhecida  

 O fim para que é feita a citação  

 O juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer  

 A subscrição do escrivão e a rubrica do juiz  

Requisitos extrínsecos:  

 Leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia 
e hora da citação  

 Declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa. 

 

 

 

 

 

A) mandado. 
B) meio eletrônico.  
C) qualquer meio que atinja a finalidade.  
D) carta com aviso de recebimento (AR) ou telegrama. 
E) carta simples. 

GABARITO: LETRA A  

A citação, estando o réu no próprio território do Juiz que a ordenou, será efetivada por meio de 
mandado:  

VUNESP – 2014 – TJ-SP – ESCREVENTE JUDICIÁRIO 

Nos termos do art. 351 do CPP, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz 
que houver ordenado a citação, esta se fará por 

      PARA PRATICAR! 
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Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à 
jurisdição do juiz que a houver ordenado. 

Citação do acusado no estrangeiro 

Por fim, caso o acusado esteja no estrangeiro, sabendo-se seu endereço, será citado mediante 
CARTA ROGATÓRIA, suspendendo-se o curso do prazo prescricional até seu cumprimento, art. 
368 do CPP.  

Uma vez realizada a citação, o prazo prescricional voltará a fluir. Por fim, não cabe expedição de 
carta rogatória no rito dos Juizados Especiais (rito sumaríssimo, da Lei 9.099/95). 

Citação ficta: por hora certa e por edital 

Pode ocorrer de o réu não ser encontrado para ser citado. Quando o réu é citado pessoalmente, 
diz-se que há CITAÇÃO REAL. No entanto, caso ele não seja encontrado, será procedida à sua 
CITAÇÃO FICTA. A citação ficta pode ser POR HORA CERTA ou POR EDITAL. A citação por 
HORA CERTA ocorrerá sempre que, a despeito de o réu ter endereço conhecido, estiver ele 
“fugindo” do oficial de Justiça, ou seja, se ocultando para não ser citado e procrastinar o 
processo, nos termos do art. 362 do CPP.  

A citação por hora certa segue a regulamentação prevista para a citação no processo civil. Em 
termos objetivos, assim se desenvolve a citação por hora certa: 

• Oficial de Justiça comparece por duas vezes no local indicado, sem encontrar o citando, 
e verifica que há suspeita de ocultação  

• Diante disso, intima qualquer pessoa da família ou vizinho de que, no dia útil SEGUINTE, 
voltará para realizar a citação, na hora que designar (em condomínios é possível que esta 
intimação seja feita ao porteiro)  

• No dia e hora agendados, o Oficial de Justiça retorna e, se o citando não estiver no local, 
dará por realizada a citação (a menos que haja motivo justificado para a ausência do 
citando)  

• Uma vez dada por realizada a citação, o Oficial de Justiça deixará contrafé (cópia da 
inicial) com a pessoa da família, vizinho, porteiro, etc.  

• Nos 10 dias seguintes à juntada aos autos do mandado, o Escrivão (ou Chefe de 
Secretaria) enviará ao citado carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe 
de tudo ciência.  
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Entretanto, pode ocorrer de o réu não estar se escondendo, mas simplesmente não residir no 
endereço indicado na inicial acusatória, estando em local desconhecido. Neste caso, será 
procedida à citação ficta, na modalidade citação por edital (art. 361 do CPP).  

O edital de citação é um documento, com informações similares às do mandado de citação, e é 
afixado na sede do Juízo processante (e publicado na imprensa, onde houver), pelo período 
fixado na Lei (no caso, 15 dias), devendo conter:  

 O nome do juiz que a determinar  

 O nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua 
residência e profissão, se constarem do processo  

 O fim para que é feita a citação  

 O juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer  

 O prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua 
afixação 

 

 

 

 

 

A) ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, com possibilidade de 
produção antecipada de provas. 

B) ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, com possibilidade de 
imediata decretação de prisão preventiva.  

C) ser-lhe-á nomeado defensor dativo e o processo seguirá seu curso.  
D) será tentada a citação por edital, com prazo de 15 (quinze) dias. 

GABARITO: LETRA C  

Neste caso, por se tratar de citação POR HORA CERTA, deverá ser nomeado ao acusado um 
defensor dativo, seguindo o processo seu curso normal, nos termos do art. 362 e seu § único do 
CPP: 

VUNESP – 2014 – DPE-MS – DEFENSOR PÚBLICO 

Considere que é efetivada a citação por hora certa e, mesmo assim, o acusado não comparece 
para se defender e nem constitui advogado. Nessa hipótese 

      PARA PRATICAR! 
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Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará 
a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 
229 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 2008). 

Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-
lhe-á nomeado defensor dativo. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

INTIMAÇÕES 

Diferentemente da citação, que é o ato único mediante o qual o réu é integrado ao processo, as 
intimações são várias durante o processo, e ocorrerão sempre que for necessário dar ciência a 
alguém da prática de um ato processual.  

O §1° do art. 370 do CPP dispõe que a intimação do defensor do acusado, do advogado do 
querelante e do assistente será feita mediante publicação no órgão oficial (Diária oficial), 
fazendose menção ao nome do acusado.  

O MP e o defensor nomeado serão sempre intimados pessoalmente. Assim, resumidamente:  

 Intimação pessoal – MP e defensor nomeado (aquele que o Juiz nomeia para o réu quando 
este não se defende)  

 Intimação por publicação no Diário Oficial - Defensor constituído, advogado do querelante 
e do assistente. 

Nos casos de sujeitos processuais que sejam intimados pessoalmente (caso da Defensoria 
Pública, do defensor nomeado e do MP, por exemplo), a intimação pessoal DISPENSA A 
NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, nos termos do art. 370, §3° do CPP.  

Lembrando que a intimação também pode ser feita por carta precatória, notadamente quando 
houver necessidade de oitiva de alguma testemunha que more fora da Comarca. A precatória, 
uma vez expedida, NÃO SUSPENDE a instrução criminal. Além disso, uma vez intimada a defesa 
acerca da expedição da carta precatória, é DESNECESSÁRIA nova intimação da defesa para 
ciência da data designada para a audiência no Juízo deprecado (súmula 273 do STJ). 

 

 

 
VUNESP – 2014 – PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA 

No processo penal, as intimações 
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A) serão sempre pessoais. 
B) do defensor constituído serão feitas pelo órgão incumbido da publicidade.  
C) não são obrigatórias quando se trata do Ministério Público.  
D) são atos que, se desrespeitados, causam nulidade absoluta do processo. 
E) serão pessoais, salvo se o réu estiver preso. 

GABARITO: LETRA B  

A) ERRADA: As intimações serão, em regra, realizadas mediante publicação no órgão oficial. 
Somente em alguns casos serão pessoais.  

B) CORRETA: Esta é a previsão contida no art. 370, §1º do CPP.  

C) ERRADA: Item errado, pois além de obrigatórias, serão pessoais, por força do art. 370, § 4º do 
CPP.  

D) ERRADA: Item errado, pois somente gerarão nulidade, em regra, se houver prejuízo à parte, 
salvo casos excepcionais.  

E) ERRADA: Como dito, em regra as intimações serão feitas pela publicação no órgão oficial. No 
caso do réu preso, sua intimação sobre a sentença deverá ser pessoal, por força do art. 392, I do 
CPP. 

TEMA 3: RECURSOS 

Conceito e Natureza 

Quando uma decisão judicial é proferida, pode ser que alguém pretenda impugná-la. Para tanto, 
é necessário se valer de um meio de impugnação à decisão judicial.  

Dividem-se os meios de impugnação às decisões judiciais em:  

 Recursos  

 Sucedâneos recursais, que se dividem em internos (ex.: correição parcial) e externos (ex.: 
habeas corpus, revisão criminal).  

Os recursos podem ser conceituados como meios voluntários de impugnação às decisões 
judiciais, interpostos no curso do processo. O recurso, portanto, é o meio hábil à alteração de 
uma decisão judicial (seja por sua anulação, reforma, etc.), utilizado dentro da mesma relação 
jurídico-processual (não se cria um novo processo) e antes da preclusão (perda do direito de 
recorrer). 
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A finalidade do recurso é reverter uma decisão judicial desfavorável, seja modificando, anulando, 
esclarecendo ou integrando a decisão impugnada.  

No entanto, somente as duas primeiras são finalidades típicas dos recursos, sendo as duas 
últimas finalidades atípicas. Os recursos, em regra, estão previstos no CPP. No entanto, alguns 
deles possuem previsão na própria Constituição Federal, e outros, em Legislação especial. 

Efeitos dos recursos  

Os recursos possuem os seguintes efeitos:  

a) Efeito obstativo – O recurso, quando interposto, impede a ocorrência da preclusão temporal. 

b) Efeito devolutivo – É o efeito mediante o qual o recorrente devolve ao Tribunal a 
competência para conhecer a matéria impugnada e apreciar o recurso. Todo recurso possui 
efeito devolutivo. 

c) Efeito suspensivo – O efeito suspensivo não está presente em todos os recursos, e diz respeito 
à impossibilidade de a decisão impugnada produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso.  

d) Efeito Translativo – Refere-se à possibilidade de o Tribunal conhecer, de ofício, determinadas 
matérias que não foram impugnadas pelo recorrente, por serem de ordem pública. Assim, 
imaginem que o recorrente impugna a sentença em razão de não se conformar com o 
julgamento de procedência do pedido da acusação (condenação). Imaginem que no Tribunal se 
verifica que houve a prescrição. Ainda que o recorrente não tenha alegado a prescrição, poderá 
o Tribunal decretá-la, pois a prescrição é considerada matéria de ordem pública.  

e) Efeito substitutivo – É o efeito que implica na substituição da decisão recorrida pela decisão 
do juízo ad quem, seja mantendo ou reformando a decisão atacada.  

f) Efeito regressivo (ou iterativo ou diferido) – O efeito regressivo também não está presente 
em todos os recursos, e é o efeito que permite ao prolator da decisão se retratar da decisão 
proferida, evitando a remessa ao órgão ad quem (órgão recursal).  

g) Efeito Extensivo – Decorre da necessidade de que haja isonomia no julgamento de todos 
aqueles que respondem pelo mesmo fato. Assim, se um dos corréus interpõe recurso, a decisão 
desse recurso se estende aos demais, salvo se fundada em motivos de caráter exclusivamente 
pessoal (art. 580 do CPP). 

Princípios recursais  

Vejamos quais são eles:  
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a) Duplo grau de jurisdição –Trata-se do princípio segundo o qual uma decisão deve estar 
submetida à reapreciação por outro órgão do Judiciário, que lhe é superior. Não está 
expressamente previsto na Constituição, mas tem previsão no Pacto de San José da Costa Rica.  

b) Taxatividade – Somente se pode considerar como recurso aquele que está previsto 
expressamente em Lei, não existindo hipótese de recursos sem previsão legal.  

c) Singularidade (Ou unirrecorribilidade ou unicidade) – É o princípio segundo o qual para 
cada decisão somente é cabível um único recurso. 

d) Voluntariedade – A existência do recurso só pode decorrer da vontade da parte, não 
existindo hipótese de recurso obrigatório, nem recurso de ofício, pois, como disse, o recurso é 
ato voluntário da parte. O reexame necessário, muitas vezes erroneamente chamado de “recurso 
de ofício” (até porque o próprio CPP dá esse nome), não é recurso, mas condição para que a 
sentença produza efeitos.  

e) Fungibilidade – O princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP) determina que, 
interposto um recurso errado pela parte, é possível que o órgão recursal receba este recurso 
como sendo o correto. Trata-se de uma “flexibilização” do Judiciário no caso de interposição do 
recurso errado. Entretanto, este princípio só pode ser aplicado se não houver má-fé do 
recorrente. Aplica-se, nesse caso, a “Teoria do Prazo Menor”, segundo a qual, haverá má-fé se o 
recorrente interpôs um recurso cujo prazo era maior que o recurso correto. Além disso, não pode 
se tratar de erro grosseiro (ex.: interpor recurso em sentido estrito para impugnar sentença 
condenatória).  

f) non reformatio in pejus – O recurso interposto pela defesa nunca poderá ser julgado de forma 
a agravar a situação do réu (ex.: José é condenado a uma pena de 04 anos por roubo. 
Inconformado, só José recorre, buscando a absolvição. O Tribunal, além de não dar provimento 
ao recurso, aumenta a pena para 06 anos. Isso é vedado!). 

 

 

 

 

 

 

VUNESP – 2006 – TJ-SP – ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO: 

Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por 
outro. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, 
mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. As duas afirmações que se 
fizeram são regras oriundas do princípio processual 
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A) da fungibilidade. 
B) do contraditório.  
C) do estado de inocência.  
D) da publicidade. 
E) da indisponibilidade. 

GABARITO: LETRA A  

Isto é o que se chama de princípio da fungibilidade recursal. Está previsto no art. 579 do CPP: 

 Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um 
recurso por outro.  

O legislador entendeu por bem não punir a parte que acabou interpondo um recurso ao invés 
de outro. Assim, neste caso, salvo se houve má-fé, o Juiz deverá receber o recurso errado como 
se fosse o correto. 
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CADERNOS DE QUESTÕES  
Para selar com chave de ouro a sua jornada da aprovação, preparamos Cadernos de Questões 
para serem resolvidos em nosso Sistema de Questões.  

CADERNO LINK PARA ACESSO 
 

Caderno com as questões as 
quais os alunos encontraram 

maior dificuldade nos simulados 
(maior índice de erros), além do 

acréscimo de questões dos 
últimos concursos da VUNESP. 

 

 
 
 

http://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-
e-simulados/cadernos/9d1384f0-0ff3-41ce-9e45-

94c7665b985b 
 

 
 

Caderno com questões inéditas 
de Atualidades do ano de 2021. 

 
 

 
 

http://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-
e-simulados/cadernos/17899688-f37b-4d16-bf0f-

67478247e03c 
 
 

 
Caderno com questões inéditas 

do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015). 

 

 
http://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-

e-simulados/cadernos/d367cb0d-a923-4ddf-999a-
0d1451246a1c 

 
 

Caderno com questões inéditas 
das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça. 
 

 
http://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-

e-simulados/cadernos/9d10cbe9-7593-4136-a4ed-
059a8f0e9619 

 
 

Observação: Lembramos que muitas das questões inéditas são no formato Certo/Errado para 
colaborar com a celeridade dos estudos, bem como ajudar na fixação do conteúdo, por isso 
mesmo elas estão sendo disponibilizadas em formato de cadernos, e não simulados, para os 
quais são adotados os estritos modelos da banca. 


