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APRESENTAÇÃO
Estão abertas as inscrições para o concurso PC PB! Todo o processo de candidatura deve ser
realizado até o dia 11 de novembro, no site da banca organizadora, Cebraspe. A aplicação
da prova irá ocorrer nas datas previstas de 09 e 16 de janeiro de 2022.
Polícia Civil da Paraíba oferece em sua seleção 1.400 vagas para as carreiras de Delegado,
Escrivão, Agente de Investigação, Necrotomista, Técnico em Perícia, Papiloscopista, Perito
Criminal, Perito Médico Legal, Perito Odonto e Perito Químico. Os cargos possuem salários
que vão de R$ 7.231,00 até mais de R$ 32.124,59.
Como sempre estamos ao seu lado na sua jornada de concurseiro, nós, da equipe do Passo
Estratégico, resolvemos disponibilizar gratuitamente as apostas estratégicas para os assuntos
mais recorrentes da banca em concursos similares ao que estamos tratando.
- O que são apostas estratégicas?
Cada matéria vem dividida em vários assuntos no edital, não é verdade?
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Pois bem, as apostas estratégicas s ão os conteúdos dentro de um determinado assunto do
edital que entendemos terem maiores chances de serem cobrados na sua prova.
No Passo Estratégico, apresentamos uma aposta estratégica para cada assunto que compõe
uma dada matéria.
Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente justament e as apos t as es t rat égic as
mais import ant es , que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da banca.
Bom demais, não??? De nada! (rs)
Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão,
que contempla muito mais conteúdo que as apostas estratégicas.

O objetivo do nosso material é melhorar o nível da sua retenção de conteúdo.
Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado.
Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do conteúdo
no momento que você mais precisa...
A hora da sua prova!
Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos públicos
são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria que foi
estudada.

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões de
conteúdo, não tem outra forma.
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A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à
prova lembrando de tudo!

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico!

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta experiência
em concursos públicos.
Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos de
mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e municipais,
Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária Federal, dentre
outros.
Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nos sos alunos.

Não é à toa, também, que temos tido excelentes resultados nos últimos concursos, com centenas
de alunos aprovados, inclusive nos primeiros lugares.
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Nossas aulas contemplam:
a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo;
b) análise estatística dos assuntos e subassuntos , com base em questões cobradas pela banca do
concurso, para que nossos alunos saibam exatamente o que possui mais chances de ser cobrado;
c) apostas estratégicas, para destacar o conteúdo que julgamos ser o mais provável de ser
cobrado para um dado assunto;
d) questões comentadas da banca para todos os assuntos e subassuntos, para que seja realizada
uma revisão geral do assunto a partir de relativamente poucas questões;
d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine bastante
todos os assuntos;
e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato melhore sua
compreensão do conteúdo já estudado a partir de autoexplicação mental sobre ques tões
conceituais, casos práticos e desafios.
Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno,
permitindo uma revisão rápida do conteúdo.

4
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B om, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas
nos s as aulas demons t rat ivas (clique a qui pa r a confe r ir )!
Se você já é aluno do Pacote Completo, possui desconto automático de 20% na aquisição do
Passo Estratégico do mesmo concurso.
E se você já é assinante, o Passo Estratégico já está incluso – basta se matricular na área do aluno
e aproveitar nosso material ;)
Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar revisões
eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui.
Então é isso.
Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação!

Prof. Túlio Lages

f

Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos

Seu cantinho de estudos famoso!
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do
Instagram e nos marque:

@passoestrategico
Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele fique
famoso entre milhares de concurseiros!

Mais e-books gratuitos!
Fique por dentro dos lançamentos de novos e-books , além das
melhores dicas de revisão, acessando nosso canal no Telegram:

passoestrategico
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LÍNGUA PORTUGUESA
Prof. Carlos Roberto1
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Período Composto e Pontuação
Sempre há questões tanto sobre o assunto coordenação quanto sobre subordinação . No geral,
são questões feitas com base em orações retiradas de um texto e é solicitado que se classifique
as tais orações. Para se sair bem nessas questões, o candidato precisa conhecer bem o conceito
de oração e de período, além de saber interpretar a relação existente entre uma oração e outra
dentro do contexto apresentado.
As mais cobradas, na área das orações subordinadas, são as substantivas (que oferecem um grau
um pouco maior de dificuldade para serem identificadas) e as adverbiais. Podem ocorrer
questões sobre orações subordinadas adjetivas reduzidas também, portanto temos que ficar
atentos!
No que respeita à pontuação, ATENÇÃO sempre cai vírgula! Sendo assim, é extremamente
importante estudar e dominar esse assunto. Também podemos esperar questões sobre
parênteses, aspas e travessões.

1

Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Portuguesa. Instagram:
@prof_carlosroberto
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DIREITO ADMINISTRATIVO
Prof. Túlio Lages
Assuntos com maior probabilidade de cobrança: Atos Administrativos
Dentro do assunto “Atos Administrativos”, “Extinção dos atos administrativos” é(são) o(s)
ponto(s) que acreditamos ser(em) o(s) que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela
banca.
Dessa forma, é importante memorizar quais são as formas mais comuns de desfazimento dos
atos administrativos, bem como os principais conceitos associados a cada uma delas.

Anulação

C onvalidação

Revogação

C assação

ilegalidade

correção do
ato

ato válido

ato válido

efeitos
retroativos
(ex tunc)

mantém os
efeitos já
produzidos

conveniência e
oportunidade

administrado
não cumpriu
condição

atos não
nulos ou
"anuláveis"

é um ato
discricionário

poder
dever /
autotutela
pode ser
realizada
pelo Poder
Judiciário

vícios
sanáveis:
competência
e forma

C aducidade

invalidade ou
ilegalidade
superveniente

efeitos não
retroagem (ex
nunc)
nem todo ato
pode ser
revogado
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DIREITO PENAL
Prof.ª Telma Vieira2
Assunto com grande probabilidade de cobrança: Crime de Furto
A nossa aposta estratégica da aula de hoje será o crime de furto, que sofreu diversas alterações
legislativas recentes, além das diferenças entre Furto e Estelionato cometidos de forma
eletrônica. Vejamos um quadro comparativo:
FURTO
Art. 157 Subtrair, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)

ESTELIONATO
Art. 171 Obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - Reclusão, de um a cinco anos, e multa,
de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8
(oito) anos, e multa, se o furto mediante
fraude é cometido por meio de dis positivo
eletrônico ou informático, conectado ou não à
rede de computadores, com ou sem a violação
de mecanismo de segurança ou a utilização de
programa malicioso, ou por qualquer outro
meio fraudulento análogo.
(Incluído pela
Lei nº 1 4.1 55, de 2021 )

§ 4º-C. A pena prevista no § 4º-B deste artigo,
considerada a relevância do resultado gravoso:
(Incluído pela Lei nº 1 4.1 55, de 2021 )

I – aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois

(...)
Fraude eletrônica
§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a
8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida
com a utilização de informações fornecidas
pela vítima ou por terceiro induzido a erro
por meio de redes sociais, contatos
telefônicos ou envio de correio eletrônico
fraudulento, ou por qualquer outro meio
fraudulento análogo.
(Incluído pela Lei nº
14.155, de 2021)

§ 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste
artigo, considerada a relevância do resultado
gravoso, aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3

2

Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação Penal
Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade.
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terços), se o crime é praticado mediante a
utilização de servidor mant ido fora do
território nacional;
(Incluído pela Lei nº
1 4.1 55, de 2021 )

(dois terços), se o crime é praticado mediante
a utilização de servidor mantido fora do
território nacional. (Incluído pela Lei nº
14.155, de 2021)

II – aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o
o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. crime é cometido em detrimento de entidade
(Incluído pela Lei nº 1 4.1 55, de 2021 )
de direito público ou de instituto de
economia popular, assistência social ou
beneficência.
Estelionato contra idoso ou vulnerável
(Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)
§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao
dobro, se o crime é cometido contra idoso ou
vulnerável, considerada a relevância do
resultado gravoso.
(Redação dada pela
Lei nº 14.155, de 2021)

- A colaboração da vítima é DISPENSÁVEL.
- O autor do crime tem a possibilidade de
subtrair o bem, com ou sem o a colaboração
da vítima.

- A colaboração da vítima é INDISPENSÁVEL.
- O autor do delito não consegue obter a
vantagem sem a colaboração da vítima.

9
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
Prof. Alexandre Segreto 3
Assunto com grande probabilidade de cobrança: Prisão
Assim, a aposta estratégica para banca FGV na área policial é Prisão. Dessa forma, bastante
atenção! Sugerimos que você leia os pontos destacados antes da prova, beleza? E tente
memorizar o máximo de informações que conseguir das tabelas abaixo:

Art. 282, §2º - decretação de medidas cautelares no curso do processo
Redação anterior
Redação atual - Lei 13.964/19
"As medidas cautelares serão decretadas pelo "As medidas cautelares serão decretadas pelo
juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, juiz a requerimento das partes ou, quando no
quando no curso da investigação criminal, por curso
representação
mediante

da autoridade

requerimento

do

policial

da

ou representação

Ministério mediante

Público."

investigação

criminal,

da autoridade

requerimento

do

policial

por
ou

Ministério

Público."

Note-se que houve a supressão da expressão "de ofício" existente na redação anterior do
dispositivo, elidindo, com isso, a possibilidade de o juiz decretar medida cautelar de ofício no
curso do processo criminal. Isso se deve ao atendimento, pelo legislador, do clamor para que, em
respeito ao sistema acusatório que rege o processo penal pátrio, fosse retirada do juiz sua
postura ativa, capaz de macular a sua imparcialidade. Logo, na atual sistemática, o juiz não
poderá mais decretar as medidas cautelares de ofício.

Art. 282, §4º - descumprimento de medidas cautelares
Redação anterior
Redação atual - Lei 13.964/19
"No caso de descumprimento de qualquer das "No caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas, o juiz, de ofício ou obrigações

impostas,

o

juiz,

mediante

mediante requerimento do Ministério Público, requerimento do Ministério Público, de seu
de seu assistente ou do querelante, poderá assistente ou do querelante, poderá substituir
substituir

a

medida,

impor

outra

em a medida, impor outra em cumulação, ou, em

cumulação, ou, em último caso, decretar a último caso, decretar a prisão preventiva, nos

3

Delegado de Polícia Civil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Direito Processual Penal.
Instagram: @alexandre_segreto

10

. Túlio L ages
Aula 00

prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)."

termos do parágrafo único do art. 312 deste
Código."

Note-se que houve a supressão da expressão "de ofício" existente na redação anterior do
dispositivo, elidindo, com isso, a possibilidade de o juiz, de ofício, em caso de descumprimento ,
substituir medida cautelar, impor outra em cumulação ou decretar a prisão preventiva se
presentes os requisitos.

Art. 282, §5º - falta de motivo - revogação e substituição de medidas cautelares
Redação anterior
Redação atual - Lei 13.964/19
"O juiz poderá revogar a medida cautelar ou "O juiz poderá, de ofício ou a pedido das
substituí-la quando verificar a falta de motivo partes, revogar a medida cautelar ou substituípara que subsista, bem como voltar a decretá- la quando verificar a falta de motivo para que
la, se sobrevierem razões que a justifiquem".

subsista, bem como voltar a decretá-la, se
sobrevierem razões que a justifiquem."

Note-se que houve a inclusão da expressão "de ofício" na redação atual do dispositivo, de modo
que a atuação do juiz, no tocante às medidas cautelares, só será possível de ofício quando a
revogação ou substituição das medidas se der por FALTA DE MOTIVO para que subsistam.
Também pode voltar a decretá-las caso sobrevenham razões que justifiquem a determinação
nesse sentido.

Art. 282, §6º - decretação da prisão preventiva
Redação anterior
Redação atual - Lei 13.964/19
"A prisão preventiva será determinada quando "A

prisão

preventiva

somente

será

não for cabível a sua substituição pode outra determinada quando não for cabível a sua
medida cautelar."

substituição

por

outra

medida

cautelar,

observado o art. 319 deste Código, e o não
cabimento da substituição por outra medida
cautelar deverá ser justificado de forma
fundamentada nos elementos presentes do
caso concreto, de forma individualizada."
Acerca da prisão preventiva, ela continua sendo a última ratio, determinada apenas quando não
for cabível em seu lugar outra medida cautelar. No entanto, a Lei 13.964/19 trouxe
explicitamente a exigência de fundamentação pelo juiz das razões pelas quais as outras medidas
foram reputadas insuficientes diante do caso concreto.

11
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Espécies de flagrante
Está cometendo a infração ou acaba de
cometê-la. Maior visibilidade do crime. O

Flagrante próprio

agente é apreendido enquanto pratica atos
executórios ou após consumá-lo, mas ainda na
cena do crime.
O agente é perseguido, logo após, pela

Flagrante impróprio

autoridade, pelo ofendido ou por qualquer
pessoa, em situação que faça presumir ser o
autor da infração.
O agente é encontrado, logo depois, com

Flagrante presumido

instrumentos, armas, objetos ou papéis que
façam presumir ser ele autor da infração.
Há a presença de um agente provocador, que
insidiosamente leva o autor do delito a
cometer a infração, tomando precauções para
que o crime não alcance sua consumação.

Flagrante preparado

Também chamado de "delito putativo por
obra do agente provocador" ou "crime de
ensaio". Segundo o STF, através da súmula
145, não há crime quando a preparação do
flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação.
O agente policial aguarda a ocorrência da

Flagrante esperado

infração penal para efetuar a prisão em
flagrante do infrator. Não há atuação de
agente provocador.
Também conhecido como ação controlada.
Verifica-se

quando

há

envolvimento

de

organização criminosa ou quando se trata dos

Flagrante retardado

crimes da Lei de Drogas (Lei 11.343/06).
Consiste em um permissivo legal para que a
autoridade

policial

deixe

de

efetuar

a

intervenção no momento mais eficaz do ponto
de vista da formação de provas e informações.

12
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Previsão legal

Depois da vigência da Lei 13.964/19, passou a
constar expressamente no art. 310 do CPP.
Consiste no direito da pessoa presa de ser
levada, sem demora, à presença de um juiz, o
qual analisará se os direitos fundamentais do
preso foram respeitados, se há ilegalidade na
prisão em flagrante, o que ensejará o seu
relaxamento, bem como se é caso de
aplicação de uma medida cautelar - se sim,
qual a medida cautelar que melhor se aplica
ao caso -, se cabe liberdade provisória ou se a
prisão cautelar (aquela que ocorre antes do
trânsito em julgado) tem presentes os
requisitos que autorizam a sua decretação.
24 horas a contar da prisão.
* relaxamento da prisão da prisão ilegal;

Conceito

Prazo

Consequências

Observação

Audiência de custódia
Antes da entrada em vigor do Pacote
Anticrime, apenas na Resolução 213 do CNJ e
em legislação internacional, como a
Convenção Americana de Direitos Humanos
(CADH).

* conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva, se presentes os requisitos;
* concessão de liberdade provisória com ou
sem fiança.
Agente reincidente ou que integra organização
criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de
fogo de uso restrito (crime hediondo – art. 1º,
parágrafo único, II, Lei 8072/90) não poderão
usufruir de liberdade provisória, com ou sem
medidas cautelares.

Prisão preventiva
Previsão legal
Requisitos

Arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal.
- Fumus boni iuris e periculum libertatis;
- Garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica;

13
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conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação
da lei penal (quando existe elemento concreto de que o réu
pretende se furtar da aplicação da lei) e - novidade da Lei
13.964/19 - quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado .

Forma de decretação

Observação

- Só crime doloso : com pena máxima superior a 4 anos ou,
qualquer pena quando o agente é reincidente ou o crime
envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
assegurar a execução de medidas protetivas de urgência .
A partir da entrada em vigor da Lei 13.964/19 (Pacote
Anticrime), a decretação da prisão preventiva só pode se dar
através do juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do
processo penal, porém apenas mediante requerimento do
Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação da autoridade policial. Não cabe mais decretação
DE OFÍCIO pelo juiz no curso do processo penal .
A prática de ato infracional autoriza a decretação de prisão
preventiva como garantia da ordem pública, tendo em vista a
periculosidade do agente? É pacífico o entendimento de que o
ato infracional não pode ser levado em consideração pelo juiz
quando do proferimento de sentença, para fins de reincidência.
No entanto, para justificar a decretação da prisão preventiva, o
tema ainda é controvertido. O STJ, hoje, tem tendido a
reconhecer a possibilidade de o ato infracional ser fundamento
apto a justificar a decretação da prisão preventiva.

Prisão temporária
Previsão legal

Lei 7.960/89
Requisitos combinados: I + III ou II + III.
Art. 1º. Caberá prisão temporária:

Requisitos

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito
policial;
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer

14
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elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

Forma de decretação

Prazo de duração

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer
prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação
do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121,
caput, e seu § 2°); b) sequestro ou cárcere privado (art. 148,
caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°,
2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); e)
extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e
3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223,
caput, e parágrafo único); g) atentado violento ao pudor (art.
214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo
único); h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art.
223 caput, e parágrafo único); i) epidemia com resultado de
morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água potável ou
substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art.
270, caput, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando (art.
288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da
Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de suas
formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de
21 de outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro
(Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). p) crimes previstos na
Lei de Terrorismo.
Cabível apenas na fase pré-processual, não pode ser decretada
de ofício pelo juiz.
PRISÃO TEMPORÁRIA → prazo de duração de 5 dias (+5) - Lei
7.960/89 (para os crimes não hediondos aqui listados)
PRISÃO TEMPORÁRIA → prazo de duração de 30 dias (+30) Lei 8.072/90 (crimes hediondos)
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
Prof. Allan Maux4
Assunto com grande probabilidade de cobrança: Porcentagem
Questões que envolvem porcentagem possuem uma grande chance de aparecer em nossa
prova.
Dois pontos são importantíssimos sobre porcentagem:
1 º Dois aumentos sucessivos de 10% NÃO equivalem a um único aumento de 20%, e sim a um
único de 21%, visto que o segundo aumento será sobre um valor menor, ok?
Basta calcularmos:
1 ,1 x 1 ,1 = 1 ,21 que equivale a (1 00% + 21 %) = 1 21 %
E outro aspecto relevante sobre o assunto é o retorno ao valor original antes da variação
percentual, vamos a um exemplo:
2º Se determinado produto, após um aumento de 30%, passou a custar R$ 260,00, então seu
preço antes do aumento será de 260 / 1,3 = R$ 200,00.
Muito candidatos erram ao querer reduzir 30% de R$ 260,00, caso assim fosse nossa resposta
seria R$ 182,00. Mas, não se esqueça de que porcentagem é um valor relativo, ok?

Prof. Allan Maux

4

Auditor Fiscal de Petrolina - PE. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Matemática, RLM, Estatística e
Legislação Tributária. Instagram: @profallanmaux
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NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA
Prof. Rodrigo Perni5
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Princípios e Teorias de Arquivologia
No assunto princípios da arquivologia, é indispensável que você decore e entenda os princípios
estudados durante a aula, além de entender como estes princípios são aplicados dentro da
arquivologia! Com base no histórico de questões elencamos os princípios para que você os
decore e não erre mais questões sobre o tema:
Princípio da Proveniência : Este é o princípio mais cobrado em provas. Para o DBTA é um princípio

básico da arquivologia, segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa
ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. Também chamado
princípio do respeito aos fundos .
Princípio da O rganicidade : Organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a

estrutura, as funções e as atividades da entidade produtora/acumuladora em suas relaçõ es
internas e externas.
Princípio da Unicidade : O princípio da Unicidade relata que, independentemente de sua forma,

gênero, tipo ou suporte, os documentos de arquivo conservam seu caráter único, em função de
seu contexto de produção.
Princípio da Indivisibilidade : Também chamado de princípio da Integridade Arquivística, diz que os

fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não
autorizada ou adição indevida.
Princípio da Cumulatividade : O princípio da Cumulatividade vai ao encontro da definição de

arquivos já estudada. Diz que o arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica.
Também é conhecido por princípio da Naturalidade .
Princípio da Reversibilidade: Segundo o DBTA o princípio da Reversibilidade é o princípio segundo

o qual todo o procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido, se
necessário.

5

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Professor do Passo Estratégico de Arquivologia e Administração
de Materiais - Instagram: @coachrorigoperni
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Princípio do Respeito a Ordem Original : Para o DBTA, o princípio do Respeito a Ordem Original é o

princípio segundo o qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva,
pessoa ou família que o produziu, ou seja, ele deve ser alocado em seu lugar original,
respeitando o fundo de onde provém, além de respeitar o fluxo natural orgânico em que o
documento foi produzido.
Princí pio da Inalienabilidade ou Imprescritibilidade : O Princípio da Inalienabilidade proíbe a

transferência de propriedade dos arquivos públicos a terceiros, assim como afirma que o direito
público sobre os seus arquivos não prescreve (termina) com o tempo.
Princípio da Universalidade : O princípio da Universalidade é o princípio que atribui ao profissional

da Arquivologia um papel mais abrangente ao cuidar dos documentos e tratar da gestão
documental, antes de entrar nos pequenos detalhes sobre a natureza documental.
Princípio da Proveniência Territorial ou da Territorialidade : O princípio da Territorialidade alega que o

documento deve sempre ficar o mais próximo possível do local onde foi produzido, exceção
feita aos documentos derivados de operações militares ou representações diplomáticas,
justamente pelas suas particularidades geográficas.
Princípio da Pertinência Territorial : Oposto ao princípio da Proveniência e ao da Territorialidade, o

princípio da Pertinência Territorial suporta a ideia de que o documento deve ser transferido para
o local com o qual o seu conteúdo está relacionado.
Princípio da Pertinência Temática : O princípio da Pertinência ou da Pertinência Temática é o

princípio segundo o qual os documentos devem ser reclassificados por assunt o sem levar em
conta a proveniência e a sua classificação original. É também conhecido por princípio Temático.
Princípio da Autenticidade : O princípio da Autenticidade diz respeito à qualidade de um

documento e não se relaciona com o seu conteúdo. Diz o princípio que o documento não sofreu
qualquer tipo de alteração, corrompimento ou adulteração.
Princípio da Veracidade : O princípio da Veracidade ou da Confiabilidade, por sua vez, tem o papel

complementar ao da Autenticidade, ou seja, serve para garantir que o conteúdo ali presente é
real, reflete a verdade dos fatos e pode servir como prova.
Princípio do Inter-relacionamento : Por fim, o princípio do Inter-relacionamento está diretamente

ligado à Organicidade do documento. O inter-relacionamento permite que o Arquivista ou o
público em geral compreendam o contexto daquele documento em relação ao seu fundo e,
dessa forma, entendam com mais profundidade qual seu papel e relevância.
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS
Prof. Vinícius de Oliveira
Assunto com maior probabilidade de cobrança: Afirmação Histórica dos Direitos
Humanos
No assunto Afirmação Histórica dos Direitos Humanos , é indispensável a leitura de toda a
Declaração Universal dos Direitos Humanos! Entretanto, com base no histórico de questões sobre
esse tópico, podemos indicar os seguintes dispositivos como mais prováveis de serem cobrados
em prova:
Artigo 2
I)

Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos
nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição.

II)

Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou
internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um
território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer
outra limitação de soberania.

Artigo 9
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Artigo 10
Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte
de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do
fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Artigo 11
I)

Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente
até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento
público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua
defesa.

II)

Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será
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imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao
ato delituoso.
Artigo 14
I)

Todo o homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em
outros países.

II)

Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada
por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das
Nações Unidas.

Artigo 26
I)

Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução
técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta
baseada no mérito.

II)

A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e amizade entre
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações
Unidas em prol da manutenção da paz.

III)

Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será
ministrada a seus filhos.
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