


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do seu concurso está batendo na porta. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, 

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

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

de Véspera, uma super transmissão gratuita em nosso canal do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis 

para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
» Com base no disposto na Lei n.º 10.826/2003 — conhecida como

Estatuto do Desarmamento — julgue os itens de 1 a 4.
» 01- Todo cidadão pode portar até uma arma de fogo.
» 02- O certificado de registro de arma de fogo autoriza o proprietário da

arma a portá-la em todo o território nacional.
» 03- Cabe ao juiz, com prévia autorização do Sistema Nacional de Armas,

a expedição do certificado de registro de arma de fogo.
» 04- Os residentes em área rural podem manter arma registrada em

toda a extensão do respectivo imóvel rural.
Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL

» Considerando a jurisprudência do STJ a respeito do
Estatuto do Desarmamento julgue o item abaixo.

» 05- A arma de fogo desmuniciada e desmontada não
serve para configurar o delito de porte ilegal de arma
de fogo.

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
06- Lucas, delegado de polícia de determinado estado da Federação, em dia de
folga, colidiu seu veículo contra outro veículo que estava parado em um sinal
de trânsito. Sem motivo justo, o delegado sacou sua arma de fogo e executou
um disparo para o alto. Imediatamente, Lucas foi abordado por autoridade
policial que estava próxima ao local onde ocorrera o fato. Nessa situação
hipotética, a conduta de Lucas poderá ser enquadrada como crime, com
possibilidade de aumento de pena, devido ao fato de ele ser delegado de
polícia.

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
Cada uma das próximas opções apresenta uma situação hipotética
sobre crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, seguida de uma
assertiva a ser julgada.

07- Bruno, militar da Aeronáutica, em um dia de folga, atirou com sua
arma de fogo na rua onde residia e assustou moradores e transeuntes
que passavam pelo local. Nessa situação, devido ao fato de Bruno ter
praticado crime de disparo com arma de fogo, a causa do aumento de
pena, prevista no Estatuto do Desarmamento, deverá ser aplicada na
sentença durante a terceira fase da dosimetria.

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL

» 08- André guardou em sua residência, de janeiro de
2015 até sua prisão em flagrante na presente data,
uma arma de fogo de uso permitido, devidamente
municiada, mas com numeração de série suprimida.
Nessa situação, André praticou o crime de posse
irregular de arma de fogo de uso permitido e, por isso,
deve ser punido com pena de detenção.

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL

» 09- Ronaldo foi preso em flagrante imediatamente
após efetuar — com intenção de matar, mas sem
conseguir atingir a vítima — disparos de arma de fogo
na direção de José. Nessa situação, Ronaldo cometeu
homicídio na forma tentada e disparo de arma de
fogo em concurso formal.

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
10- Júlio, detentor de porte de arma e proprietário de arma de fogo
devidamente registrada, vendeu para Tiago, de quatorze anos de idade,
uma arma, devidamente municiada, acompanhada do seu documento
de registro. Nessa situação, ao permitir que o adolescente se
apoderasse da arma de fogo, Júlio praticou o delito de omissão de
cautela, previsto no Estatuto do Desarmamento.

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
Considerando o entendimento sumulado e a jurisprudência do STJ acerca da interpretação
da Lei n.º 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, a posse e a comercialização de armas
de fogo e munição, julgue os itens de 11 a 13.

11- Para a configuração do tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, não
basta apenas a procedência estrangeira do artefato, sendo necessária a comprovação da
internacionalidade da ação.

12- Em razão do princípio da mínima lesividade, aquele que detém o porte legal não
responderá pelo crime de importar arma de fogo sem autorização da autoridade
competente.

13- O delito de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição foi abrangido pela
abolitio criminis temporária prevista na referida lei.

Prof. Antonio Pequeno
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» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
» Com base na Lei Antidrogas (Lei n.º 11.343/2006) e no entendimento

sumulado pelo STJ, julgue os itens de 14 a 16 .

» 14- Caso um juiz considere condenar um réu que colaborou, como
informante, com uma organização voltada para o tráfico, como
consequência lógica, ele deverá condenar esse réu também pela
prática de associação para o tráfico.

» 15- No que diz respeito a crime de tráfico internacional de drogas e
conforme entendimento sumulado de tribunal superior, o juiz, ao
reconhecer, em sua sentença, que a conduta do réu caracteriza
tráfico privilegiado, não poderá impor a esse réu pena abaixo do
mínimo legal.Prof. Antonio Pequeno

» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL

» 16- O juiz pode aplicar causa majorante de pena
de um sexto a dois terços quando o crime de
tráfico de drogas tiver sido perpetrado com
emprego ostensivo de arma de fogo para a
intimidação difusa ou coletiva. Se a arma tiver sido
utilizada em contexto diverso do de crime de
tráfico, tratar-se-á de concurso material de crimes.

Prof. Antonio Pequeno
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» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL

» 16- O juiz pode aplicar causa majorante de pena
de um sexto a dois terços quando o crime de
tráfico de drogas tiver sido perpetrado com
emprego ostensivo de arma de fogo para a
intimidação difusa ou coletiva. Se a arma tiver sido
utilizada em contexto diverso do de crime de
tráfico, tratar-se-á de concurso material de crimes.

Prof. Antonio Pequeno

» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
» Considerando o entendimento dos tribunais superiores acerca da Lei Antidrogas julgue os itens a seguir. 

» 17 - A majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a efetiva transposição de fronteiras
entre dois ou mais países.

» 18 - Para a incidência da majorante da interestadualidade, é desnecessária a efetiva transposição de
fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de
realizar o tráfico interestadual de drogas.

Prof. Antonio Pequeno
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» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL

» À luz da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas), do CP e da jurisprudência do STF.

» 19- O crime de associação para o tráfico, caracterizado pela associação de duas ou
mais pessoas para a prática de alguns dos crimes previstos na Lei de Drogas, é
delito equiparado a crime hediondo.

» 20- O crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, está sujeito aos prazos
prescricionais do CP.

» 21- Instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, poderá ser aplicada causa
de redução de pena se o agente for primário, tiver bons antecedentes e não se
dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Prof. Antonio Pequeno

» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
» À luz das disposições da Lei n.º 9.455/1997, que trata dos crimes de tortura, julgu os itens abaixo:

» 22- O fato de o agente constranger um indivíduo mediante violência ou grave ameaça, em razão da
orientação sexual desse indivíduo, causando-lhe sofrimento físico ou mental, caracteriza o crime
de tortura na modalidade discriminação.

» 23- O delegado que se omite em relação à conduta de agente que lhe é subordinado, não
impedindo que este torture preso que esteja sob a sua guarda, incorre em pena mais branda do
que a aplicável ao torturador.

» 24- A babá que, mediante grave ameaça e como forma de punição por mau comportamento
durante uma refeição, submeter menor que esteja sob sua responsabilidade a intenso sofrimento
mental não praticará crime de tortura por falta de tipicidade, podendo ser acusada apenas de
maus tratos.

Prof. Antonio Pequeno
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» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
» 25- O crime de tortura admite qualquer pessoa como sujeitos ativo ou passivo; assim, pelo fato de

não exigirem qualidade especial do agente, os crimes de tortura são classificados como crimes
comuns.

» 26- Crimes de tortura são classificados como crimes próprios porque exigem, para a sua prática, a
qualidade especial de os agentes serem agentes públicos

Prof. Antonio Pequeno

» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
» Sobre a Lei n° 12.850/2013, julgue os itens de 27 a 29.

» 27- Define organização criminosa como a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, com
estrutura ordenada e divisão de tarefas, formada com o objetivo de obter vantagem auferida
com a prática de infrações penais.

» 28- Prevê aumento de pena de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), se há concurso de funcionário
público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de crime.

» 29 - Alterou a denominação do crime de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do
Código Penal, que passa a ser crime de associação criminosa, definido como a associação de
três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes.

Prof. Antonio Pequeno
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» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
» 30- As penas do crime de promover, constituir, financiar ou integrar

organização criminosa, do art. 2° da Lei n° 12.850/13, são aumentadas de
1/6 a 2/3, nos termos do parágrafo 4° , se

» A) houver impedimento ou, de qualquer forma, embaraçar-se a
investigação de infração penal cometida no seio da organização criminosa.

» B) na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.
» C) houver concurso de funcionário público, valendo-se a organização

criminosa dessa condição para a prática de infração penal.
» D) o acusado exercer o comando, individual ou coletivo, da organização

criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
» E) das ações diretas ou indiretas da organização criminosa resultar morte.

Prof. Antonio Pequeno

» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
» 30- As penas do crime de promover, constituir, financiar ou integrar

organização criminosa, do art. 2° da Lei n° 12.850/13, são aumentadas de
1/6 a 2/3, nos termos do parágrafo 4° , se

» A) houver impedimento ou, de qualquer forma, embaraçar-se a
investigação de infração penal cometida no seio da organização criminosa.

» B) na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.
» C) houver concurso de funcionário público, valendo-se a organização

criminosa dessa condição para a prática de infração penal.
» D) o acusado exercer o comando, individual ou coletivo, da organização

criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
» E) das ações diretas ou indiretas da organização criminosa resultar morte.

Prof. Antonio Pequeno
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» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
31- Segundo os dispositivos da Lei nº 13.869/2019, que define os crimes de abuso de
autoridade, acerca dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos,
assinale a afirmativa correta.

A) As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.

B) Deve o Juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor máximo para
reparação dos danos causados pelo crime, considerando o caráter punitivo da obrigação
de indenizar.

C) A perda do cargo, do mandato ou da função pública decorre automaticamente da
condenação por crime de abuso de autoridade.

Prof. Antonio Pequeno

» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
31- Segundo os dispositivos da Lei nº 13.869/2019, que define os crimes de abuso de
autoridade, acerca dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos,
assinale a afirmativa correta.

A) As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.

B) Deve o Juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor máximo para
reparação dos danos causados pelo crime, considerando o caráter punitivo da obrigação
de indenizar.

C) A perda do cargo, do mandato ou da função pública decorre automaticamente da
condenação por crime de abuso de autoridade.

Prof. Antonio Pequeno
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» REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
D) Em caso de reincidência em crime de abuso de autoridade, é prevista pena de
inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 2
(dois) a 8 (oito) anos.

E) O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade poderá ser condenado à pena
restritiva de direitos cumulada com a privativa de liberdade.

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
32- Referente à Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), assinale a alternativa
INCORRETA.

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

B) Os crimes previstos nessa Lei são de ação penal pública incondicionada.

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

D) A perda do cargo, do mandato ou da função pública, como efeito da condenação, está
condicionada à ocorrência de reincidência em

crime de abuso de autoridade e não é automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença.

E) Entre as possíveis penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade, está a
suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de um a seis meses, com a
perda dos vencimentos e das vantagensProf. Antonio Pequeno
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REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL
33- Tendo em vista as disposições gerais da Lei nº 13.869/2019, que define os crimes de abuso de
autoridade, é INCORRETO afirmar:

A) Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade
específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro.

B) O agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las,
abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, comete crime de abuso de autoridade.

C) Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade
específica de prejudicar outrem.

D) A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas pode configurar abuso de
autoridade.

E) Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público por mero capricho
ou satisfação pessoal

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO – POLÍCIA PENAL-AL

» 34- De acordo com a Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, haverá
crime quando o agente policial

A) cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar depois das 5 h (cinco horas) e antes das 21 h (vinte
e uma horas).

B) ingressar, à revelia da vontade do ocupante, em imóvel alheio ou suas dependências.

C) permanecer em imóvel alheio ou suas dependências, sem determinação judicial, para prestar socorro.

D) ingressar em imóvel alheio ou suas dependências, quando houver fundados indícios de situação de
flagrante delito.

E) adentrar imóvel alheio ou suas dependências, quando houver fundados indícios da necessidade do
ingresso em razão de desastre.

Prof. Antonio Pequeno
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OBRIGADO!
Prof. Antonio Pequeno

Lei de Execução Penal

Prof. Alexandre Herculano
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Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença
ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração
social do condenado e do internado.

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo
o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na
conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a
estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não
atingidos pela sentença ou pela lei.

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social,
religiosa ou política.

Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades
de execução da pena e da medida de segurança.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Da Classificação

Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e
personalidade, para orientar a individualização da execução penal.

Art. 6o A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que
elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade
adequada ao condenado ou preso provisório.

Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada
estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2
(dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente
social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da
Execução e será integrada por fiscais do serviço social.

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em
regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos
elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à
individualização da execução.

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o
condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
semiaberto.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da
personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes
peças ou informações do processo, poderá:

I - entrevistar pessoas;

II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e
informações a respeito do condenado;

III - realizar outras diligências e exames necessários.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Art. 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra
a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por
crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à
identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido
desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso
no estabelecimento prisional.

§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção
de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Da Assistência

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

Art. 11. A assistência será:

I - material;

II - à saúde;

III -jurídica;
Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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IV - educacional;

V - social;

VI - religiosa.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Da Assistência ao Egresso

Art. 25. A assistência ao egresso consiste:

I - na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade;

II - na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em
estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses.

Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado uma
única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na
obtenção de emprego.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei:

I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do
estabelecimento;

II - o liberado condicional, durante o período de prova.

Art. 27.O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a
obtenção de trabalho.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Do Trabalho

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade
humana, terá finalidade educativa e produtiva.

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções
relativas à segurança e à higiene.

§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis
do Trabalho.

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não
podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados
judicialmente e não reparados por outros meios;

b) à assistência à família;

c) a pequenas despesas pessoais;

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do
condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista
nas letras anteriores.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante
para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue
ao condenado quando posto em liberdade.

Art. 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não
serão remuneradas.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Do Trabalho Interno

Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho
na medida de suas aptidões e capacidade.

Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só
poderá ser executado no interior do estabelecimento.

Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação,
a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as
oportunidades oferecidas pelo mercado.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

§ 1º Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão
econômica, salvo nas regiões de turismo.

§ 2º Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão solicitar ocupação adequada à
sua idade.

§ 3º Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades
apropriadas ao seu estado.

Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior
a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84
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Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos
designados para os serviços de conservação e manutenção do
estabelecimento penal.

Art. 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou empresa pública,
com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do
condenado.

§ 1o. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e
supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se
de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de
remuneração adequada.
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§ 2o Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com
a iniciativa privada, para implantação de oficinas de trabalho referentes a
setores de apoio dos presídios.

Art. 35. Os órgãos da Administração Direta ou Indireta da União, Estados,
Territórios, Distrito Federal e dos Municípios adquirirão, com dispensa de
concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que
não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares.

Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas
reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo
anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal.

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84



24

Do Trabalho Externo

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado
somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração
Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas
contra a fuga e em favor da disciplina.

§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do
total de empregados na obra.

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira
a remuneração desse trabalho.
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§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento
expresso do preso.

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do
estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que
vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver
comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.
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Das Faltas Disciplinares

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A
legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas
sanções.

Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta
consumada.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
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II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física
de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou
similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo.
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VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso
provisório.

Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
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Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e,
quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso
provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção
penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção
por nova falta grave de mesma espécie;

II - recolhimento em cela individual;
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III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em
instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos,
por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com
duração de 2 (duas) horas;

IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de
sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com
presos do mesmo grupo criminoso;

V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em
instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos,
salvo expressa autorização judicial em contrário;
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VI - fiscalização do conteúdo da correspondência;

VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por
videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo
ambiente do preso.

§ 1º O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos
provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros:

I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento
penal ou da sociedade;
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II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação,
a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia
privada, independentemente da prática de falta grave.

§ 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização
criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação
criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar
diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional
federal.
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§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado
poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo
indícios de que o preso:

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do
estabelecimento penal de origem ou da sociedade;

II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou
milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função
desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a
superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento
penitenciário.
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§ 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime disciplinar
diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa,
principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso
com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia
privada, ou de grupos rivais.

§ 6º A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo será gravada em
sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada
por agente penitenciário.
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§ 7º Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar diferenciado, o
preso que não receber a visita de que trata o inciso III do caput deste artigo
poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado,
com uma pessoa da família, 2 (duas) vezes por mês e por 10 (dez) minutos.
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Das Sanções e das Recompensas

Art. 53. Constituem sanções disciplinares:

I - advertência verbal;

II - repreensão;

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único);

IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos
que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei.

V - inclusão no regime disciplinar diferenciado.
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Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato
motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso V, por prévio e
fundamentado despacho do juiz competente.

§ 1o A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá
de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento
ou outra autoridade administrativa.

§ 2o A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será
precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no
prazo máximo de quinze dias.
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Dos Órgãos da Execução Penal

Art. 61. São órgãos da execução penal:

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

II - o Juízo da Execução;

III - o Ministério Público;

IV - o Conselho Penitenciário;

V - os Departamentos Penitenciários;
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VI - o Patronato;

VII - o Conselho da Comunidade.

VIII - a Defensoria Pública.
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Dos Estabelecimentos Penais

Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido
à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.

§ 1° A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão recolhidos a
estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal.

§ 2º - O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de
destinação diversa desde que devidamente isolados.
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Da Penitenciária

Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em
regime fechado.

Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios
poderão construir Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos
provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime
disciplinar diferenciado, nos termos do art. 52 desta Lei.

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório,
aparelho sanitário e lavatório.
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Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração,
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados).

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

Da Colônia Agrícola, Industrial ou Similar

Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da
pena em regime semiaberto.

Da Casa do Albergado

Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de
liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana.
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Do Centro de Observação

Art. 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o
criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de
Classificação.

Parágrafo único. No Centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas.
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Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos
inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único
do Código Penal.

Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo
único, do artigo 88, desta Lei.
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Da Cadeia Pública

Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de
resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência
do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.
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Da Execução das Penas em Espécie

Dos Regimes

Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado
iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto
no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo
processo ou em processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.
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Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a
pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
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III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime
tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado
morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
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b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização
criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional.
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§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre
motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor,
procedimento que também será adotado na concessão de livramento
condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas
normas vigentes.
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§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças
ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são,
cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento;

Prof. Alexandre Herculano

Lei 7.210/84

V - não ter integrado organização criminosa.

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a
revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o
crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006.

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de
liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de
cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito
objetivo terá como base a pena remanescente.
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§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do
fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a
obtenção do direito.

Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu
programa e das condições impostas pelo Juiz.
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Da Permissão de Saída

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou
semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente,
descendente ou irmão;

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).
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Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do
estabelecimento onde se encontra o preso.

Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração
necessária à finalidade da saída.
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Da Saída Temporária

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão
obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância
direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do
2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio
social.
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§ 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento
de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da
execução.

§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o
condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado
morte.

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da
satisfação dos seguintes requisitos:
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I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for
primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias,
podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

§ 1o Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as
seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as
circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:
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I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde
poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos
congêneres.
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Da Remição

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da
pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade
de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou
ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
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II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos
cursos frequentados.

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de
trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos
estudos continuará a beneficiar-se com a remição.
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§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3
(um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente
do sistema de educação.

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que
usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino
regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou
do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.
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§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a defesa.

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do
tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar.

Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos
os efeitos.
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Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da
execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando
ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de
frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.

§ 1o O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá
comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de
ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.

§ 2o Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.

Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar
falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição.
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Acerca de proteção e segurança da informação, julgue o seguinte item.
No acesso a uma página web que contenha o código de um vírus de script, pode
ocorrer a execução automática desse vírus, conforme as configurações do navegador.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Julgue o próximo item, a respeito de segurança de redes.
Worms são programas maliciosos que se propagam por meio da inclusão silenciosa de
cópias de si mesmos em outros programas que, ao serem executados, processam
também os códigos maliciosos e infectam outros programas e sistemas.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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Acerca de pesquisas na Web e de vírus e ataques a computadores, julgue o item
subsequente.
Se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse sistema não voltará à sua
condição original, pois as mudanças nele implementadas pelo rootkit permanecerão
ativas.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A respeito de redes de computadores, julgue o item que segue.
O firewall é um equipamento de segurança de redes que impede a passagem de vírus,
worms ou cookies oriundos da Internet e com potencial de infectar os computadores
da intranet.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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Acerca de redes de computadores e segurança, julgue o item que segue.
Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utilizam técnicas
heurísticas para identificar códigos maliciosos.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

No que diz respeito às redes LANs e WANs e aos protocolos e serviços de redes de
computadores, julgue o item subsecutivo.
Uma LAN física relativamente grande pode ser dividida em duas LANs lógicas
menores.

REDES DE COMPUTADORES



49

Considere que quatro empresas distintas, localizadas em países e continentes
diferentes, tenham de acessar e compartilhar dados entre si. Essa demanda pode ser
atendida mediante a elaboração de projeto em que se conste a implementação de
uma rede WAN (wide area network).

REDES DE COMPUTADORES

Uma rede extranet possui a mesma definição de uma Internet, sendo utilizada por
aqueles usuários que estejam no exterior, em localidade sem acesso à intranet que
utilizavam no país de origem.

REDES DE COMPUTADORES



50

Uma intranet é uma rede de propriedade privada, construída sobre a arquitetura
TCP/IP, que disponibiliza os mesmos serviços de comunicação da Internet.

REDES DE COMPUTADORES

Com relação à tecnologia de redes locais e de longa distância, julgue o item seguinte.
Uma rede privada virtual, conhecida também como VPN (virtual private network),
pode ser usada para interligar duas redes locais, utilizando-se um meio público como
a Internet, de forma a aumentar a segurança para a integridade e confidencialidade
dos dados.

REDES DE COMPUTADORES
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Com relação a sistemas de replicação de dados e conceitos de becape e recuperação
de dados, julgue os próximos itens.
Replicação de dados é uma técnica de armazenamento de dados para manter
automaticamente a disponibilidade dos dados, a despeito das falhas do servidor.

BACKUP E REPLICAÇÃO DE DADOS

Acerca de sistemas de aplicação web, julgue o item a seguir.
Replicação é o processo de criação de uma cópia exata (réplica) do dado, a qual será
usada para restaurar as operações, caso haja perda de dados. Em servidores de
aplicação, a replicação local não necessariamente ocorre no mesmo datacenter ou
array.

BACKUP E REPLICAÇÃO DE DADOS
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Acerca de tecnologias, processos e metodologias de soluções de becape, julgue o
item que segue.
A utilização da técnica de desduplicação na origem para a replicação de volumes
entre equipamentos especializados de armazenamento de dados gera uma grande
economia no consumo de dados que transitem em rede.

BACKUP E REPLICAÇÃO DE DADOS

No becape incremental, são copiados apenas os arquivos novos ou os que foram
alterados a partir do último becape.

BACKUP E REPLICAÇÃO DE DADOS
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AÇÃO GOOGLE CHROME MOZILLA FIREFOX

ABRIR NOVA ABA CTRL+T CTRL+T

ABRIR NOVA JANELA CTRL+N CTRL+N

REABRIR ÚLTIMA ABA FECHADA CTRL+SHIFT+T CTRL+SHIFT+T (ANÔNIMO)

ABRIR NAVEGAÇÃO ANÔNIMA CTRL+SHIFT+N CTRL+SHIFT+P

PESQUISAR CONTEÚDO NA PÁGINA CTRL+F   |   CTRL+G CTRL+F   |   CTRL+G   |   /

SELECIONAR BARRA DE ENDEREÇOS CTRL+L   |   F6   |   ALT+D CTRL+L   |   F6   |   ALT+D

ATUALIZAR PÁGINA F5   |   CTRL + R F5   |   CTRL + R

ATUALIZAR PÁGINA E CACHE CTRL+SHIFT+R   |   CTRL+F5 CTRL+SHIFT+R   |   CTRL+F5

FECHA A GUIA CTRL+W   |   CTRL+F4 CTRL+W   |   CTRL+F4

FECHAR O APLICATIVO ALT+F4 ALT+F4

ABRIR HISTÓRICO CTRL+H CTRL+H

ABRIR DOWNLOADS CTRL+J CTRL+J

ADICIONAR AOS FAVORITOS CTRL+D CTRL+D

SELECIONAR TODO CONTEÚDO CTRL+A CTRL+A

SALVAR PAGINA EM FORMATO HTML CTRL+S CTRL+S

ALTERNAR AS GUIAS (ENTRE 1 E 9) CTRL+1...2...3...4...5... CTRL+1...2...3...4...5...

VOLTAR E AVANÇAR PÁGINAS ALT+← |  ALT+→ (BACKSPACE) ALT+← |  ALT+→

NAVEGADORES DE INTERNET

Pesquisa Exata "Google Search" Procura na ordem EXATA digitada.

Subtrair Resultado Google –Search Pesquisa sobre Google e remove resultados que
contenham a palavra 'Search' junto a pesquisa.

Curingas Google * opções Troca o asterisco por uma palavra ou frase
desconhecida.

Tipo de arquivo Google filetype:PDF Procura sobre Google com arquivos de extensão PDF.

Procurar num Site Google site:pt.wikipedia.org Procura sobre Google no site pt.wikipedia.org.

Buscando pelo URL Google inurl:wikipedia Procura sobre Google na URL wikipedia

Buscando Conceitos define:Bicicleta Apresenta a definição ou sites que definem a palavra.

Retornar o Cache cache:www.google.com Vê a página www.google.com em cache.

PESQUISAS GOOGLE
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PRINCIPAIS GUIAS

- A faixa de opção (Interface Ribbon) é separada por várias guias (abas)

- PÁGINA INICIAL: Opções de fonte e parágrafos...

- INSERIR: Quebra de Página, Tabelas, Hiperlinks, Cabeçalho, Rodapé, Número de página...

- LAYOUT DE PÁGINA: Margens, orientação, colunas, Quebra de Página e Seção...

- CORRESPONDÊNCIA: Iniciar mala direta...

- REVISÃO: Ortografia e gramática, contar palavra, comentário, controlar alteração...

EDITOR DE TEXTO WORD

TECLAS DE ATALHO

EDITOR DE TEXTO WORD
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FUNÇÕES (FÓRMULAS)

- Função “MÉDIA”: Realiza a média aritmética entre os valores apresentados.

=MÉDIA(intervalo)

- Função “SOMASE”: Calcula apenas as linhas que atenderam ao critério de condição.

=SOMASE(intervalo; “critério”) ou =SOMASE(intervaloCritério; “critério”; intervaloSoma)

- Função “SE”: Realiza comparação entre valores e retorna um resultado.

=SE(condição; resultado verdadeiro; resultado falso)

- Função “CONT.NÚM”: Conta as células preenchidas que atendam determinado critério.

=CONT.NÚM(A1:A10)

EDITOR DE PLANILHAS EXCEL

FUNÇÕES (FÓRMULAS)

- Função “MÁXIMO”: Retorna o maior número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MÁXIMO(intervalo)

- Função “MÍNIMO”: Retorna o menor número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MÍNIMO(intervalo)

- Função “MAIOR”: Retorna o maior número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MAIOR(intervalo; X)

- Função “MENOR”: Retorna o menor número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MENOR(intervalo; X)

EDITOR DE PLANILHAS EXCEL
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- MELHORIA NA INTEGRAÇÃO COM A NUVEM E REDES SOCIAIS

- CORTANA

- INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS OPERACIONAIS MOVEIS

- WINDOWS HELLO

- NAVEGADOR DE INTERNET MICROSOFT EDGE

- SEQUENTIAL MODE

- RETOMAR LEITURA (CONTINUE DE ONDE PAROU)

- WINDOWS DEFENDER

- LIXEIRA RECONHECE ARQUIVOS DE PENDRIVES

RECURSOS DO WINDOWS 10

USO DO WINDOWS

AÇÃO TECLA DE ATALHO

Abrir Ferramenta Executar WINDOWS + R

Bloquear a tela WINDOWS + L

Abrir o Windows Explorer WINDOWS + E

Procurar arquivos ou pastas WINDOWS + F

Exibir e Ocultar Área de Trabalho WINDOWS + D

Minimizar Todas as Janelas WINDOWS + M

Restaurar Janelas Minimizadas WINDOWS + SHIFT + M

Menu Ajuda do Windows WINDOWS + F1

Exibir Menu Iniciar CTRL + ESC ou WINDOWS

Exibir Propriedades do Arquivo Selecionado ALT + ENTER

Fechar Janela ALT + F4

Apagar Arquivo Permanentemente SHIFT + DEL

Captura de Tela PrintScreen (PrntScr)

ATALHOS DO WINDOWS 10
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OBRIGADO
Prof. Rani Passos

Raciocínio Lógico Matemático

Prof. Jhoni Zini
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𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝑃 𝐴 . 𝑃(𝐵)

Probabilidade Eventos Independentes

𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 = 0

Eventos Independentes mutuamente 
excludentes
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Considerando que A e B sejam eventos aleatórios independentes e que P(A)=0,8 e P(B)=0,2 julgue o
próximo item.

P(A∩B)=0

CEBRASPE (CESPE) - Técnico Bancário 
I (BANESE)/2021

Em um espaço de probabilidades, as probabilidades de ocorrerem os eventos independentes A e B são,
respectivamente, P(A) = 0,3 e P(B) = 0,5. Nesse caso,

P(B/A)=0,2.

CEBRASPE - Analista Judiciário (TJ 
AM)/2019 
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𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵 − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

PROBABILIDADE DA UNIÃO

CEBRASPE - Analista (TJAM)/2019
Em um espaço de probabilidades, as probabilidades de ocorrerem os eventos
independentes A e B são, respectivamente, P(A) = 0,3 e P(B) = 0,5. Nesse caso,

P(A∪B) é superior a 0,7.
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𝑃 𝐴 𝐵⁄ =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)

PROBABILIDADE CONDICIONAL

CEBRASPE – Analista Administrativo (PGE 
PE)/2019 
Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue.

Se P, Q, R e S forem proposições simples, então a tabela-verdade da proposição P∧Q→R∨S terá menos
de 20 linhas.
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CEBRASPE - Auditor (SEFAZ DF)/2020 

Considerando a proposição

P: “Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão-cliente fica satisfeito”,

julgue o item a seguir.

A proposição

“O servidor não gosta do que faz, ou o cidadão-cliente não fica satisfeito”

é uma maneira correta de negar a proposição P.

CEBRASPE – PF 2018

Julgue o item, considerando a proposição P a seguir.

P: “O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio nem deixa de fazer aquela que prejudique seus
interesses”.

A negação da proposição P está corretamente expressa por:

“O bom jornalista faz reportagem em benefício próprio e deixa de fazer aquela que não prejudique seus
interesses”.
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CEBRASPE – PF 2018

Julgue o item, acerca da seguinte proposição:

P: “A nomeação do novo servidor público ocorre para reposição de vacância em área essencial, ou o
candidato aprovado não será nomeado”.

A negação da proposição P está corretamente expressa por: “Ou a nomeação do novo servidor público ocorre
para reposição de vacância em áreas não essenciais, ou o candidato aprovado será nomeado”.

CEBRASPE – PF 2018

Em um processo de coleta de fragmentos papilares para posterior identificação de criminosos, uma equipe de
15 papiloscopistas deverá se revezar nos horários de 8 h às 9 h e de 9 h às 10 h.
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Se dois papiloscopistas forem escolhidos, um para atender no primeiro horário e outro no segundo horário,
então a quantidade, distinta, de duplas que podem ser formadas para fazer esses atendimentos é superior a
300.
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CEBRASPE – PF 2018

Em um processo de coleta de fragmentos papilares para posterior identificação de criminosos, uma equipe de
15 papiloscopistas deverá se revezar nos horários de 8 h às 9 h e de 9 h às 10 h.
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Considere que uma dupla de papiloscopistas deve ser escolhida para atender no horário das 8 h. Nessa
situação, a quantidade, distinta, de duplas que podem ser formadas para fazer esse atendimento é inferior a
110.

CEBRASPE – PF 2018

Para cumprimento de um mandado de busca e apreensão serão designados um delegado, 3 agentes (para a
segurança da equipe na operação) e um escrivão. O efetivo do órgão que fará a operação conta com 4
delegados, entre eles o delegado Fonseca; 12 agentes, entre eles o agente Paulo; e 6 escrivães, entre eles o
escrivão Estêvão.
Em relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Se o delegado Fonseca e o escrivão Estêvão integrarem a equipe que dará cumprimento ao mandado, então
essa equipe poderá ser formada de menos de 200 maneiras distintas.
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OBRIGADO
Prof. Jhoni Zini

Direito Constitucional

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth
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EDITAL
1.Princípios fundamentais.
2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1 Normas de eficácia plena, contida e limitada.
2.2 Normas programáticas.
3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos
sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos.
4 Organização político-administrativa do Estado. 4.1 Estado federal brasileiro, União, estados,
Distrito Federal, municípios e territórios.
5 Poder Executivo. 5.1 Atribuições e responsabilidades do presidente da República.
6 Poder Legislativo. 6.1 Estrutura. 6.2 Funcionamento e atribuições. 6.3 Processo legislativo.
6.4 Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
7 Poder Judiciário. 7.1 Órgãos do Poder Judiciário. 7.1.1 Organização e competências,
Conselho Nacional de Justiça.
8 Funções essenciais à justiça. 8.1 Ministério Público. 8.2 Advocacia Pública. 8.3
Defensoria Pública.
9 Constituição do Estado de Alagoas

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Fundamentos
(CF, art 1º)

SO CI DI VA PLU

Objetivos Fundamentais
(CF, art. 3º)

CON GA ERR PRO

Relações
Internacionais (CF, art.4º)

CONDE PRESO NÃO REINA COOPERA IGUAL

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

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

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

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

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

AUTOAPLICÁVEIS AUTOAPLICÁVEIS
NÃO SÃO
AUTOAPLICÁVEIS

DIRETA DIRETA INDIRETA

IMEDIATA IMEDIATA MEDIATA

INTEGRAL
PODE NÃO SER
INTEGRAL

DIFERIDA OU REDUZIDA

Exemplo: Art. 5º, III - ninguém será submetido a
tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

Exemplo: 5º, XIII - é livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Exemplos:
a) programática: Art. 7º XX - proteção do mercado
de trabalho da mulher, mediante incentivos
específicos, nos termos da lei;

b) Princípios institutivos: Art. 18, § 2º - Os
Territórios Federais integram a União, e sua criação,
transformação em Estado ou reintegração ao Estado
de origem serão reguladas em lei complementar.

INVIOLABILIDADE DOMICILIAR
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TABELA DA ALEGRIA

IMPRESCRITÍVEIS INAFIANÇÁVEIS INSUSCETÍVEIS DE 
GRAÇA OU ANISTIA

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

DIREITOS DOS PRESOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth
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LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou
por seu interrogatório policial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;

DIREITOS DOS PRESOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o período de amamentação;

DIREITOS DOS SENTENCIADOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth
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HABEAS 
CORPUS

HABEAS 
DATA

MANDADO 
DE 

SEGURANÇA

MANDADO 
DE 

INJUNÇÃO

AÇÃO 
POPULAR

OBJETO
LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO

INFORMAÇÃO 
PESSOAL

DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO (NÃO HC 

E HD)

OMISSÃO 
LEGISLATIVA 

INCONSTITUCION
AL

ANULAR ATOS 
LESIVOS A 
DIREITOS 

DIFUSOS E 
COLETIVOS

LEGITIMIDADE 
ATIVA

QUALQUER 
PESSOA (PF ou 

PJ)

TITULAR DOS 
DADOS (PF ou PJ)

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

QUALQUER 
CIDADÃO!

LEGITIMIDADE 
PASSIVA

QUALQUER 
PESSOA:

Autoridade pública
particular

ENTIDADES:
GOVERNAMENTAI

S 
PRIVADAS –

caráter público

AUTORIDADE 
PÚBLICA; 

PARTICULAR –
atribuições do 
Poder Público

AUTORIDADE 
OMISSA

PESSOAS FÍSICAS 
OU JURÍDICAS

GRATUITA SIM SIM NÃO NÃO 
SIM, salvo má-fé do 

autor.

ADVOGADO NÃO SIM SIM SIM SIM

CARGOS PRIVATIVOS DE 

BRASILEIROS NATOS

M

Ministros 
STF

P3

Presidente 
da República 

e Vice

Presidente 
da Câmara

Presidente 
do Senado

C 

Carreiras 
Diplomáticas

O

Oficiais das 
Forças 

Armadas

M

ministro de 
estado da 

Defesa
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DIREITOS POLÍTICOS

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

• IDADE MÍNIMA:

• PROVA: DATA DA POSSE
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CRIAÇÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO E 
DESMEMBRAMENTO

ESTADOS

• PLEBISCITO

• LEI COMPLEMENTAR

MUNICÍPIOS 
• LEI COMPLEMENTAR FEDERAL –

PERÍODO
• ESTUDO DE VIABILIDADE 

MUNICIPAL
• PLEBISCITO
• LEI ESTADUAL

VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, 
na forma da lei, a colaboração de interesse público;

recusar fé aos documentos públicos;

criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
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COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO –
CAPACETE DE PM

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

COMPETÊNCIA CONCORRENTE –
PUTO FE

P - Penitenciário

U – Urbanístico

T – Tributário

O - Orçamentário

F - Financeiro

E – Econômico
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Prof. Adriane Fauth

COMPETÊNCIAS DELEGÁVEIS DO 
PRESIDENTE

Prof. Adriane Fauth

RESPONSABILIDADES DO 
PRESIDENTE
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CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA

Prof. Adriane Fauth
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OBRIGADA!

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth

Atualidades
Prof. Leandro Signori
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» Abrange órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário em todos os

níveis da Federação.

» Articulados para o processamento dos crimes ou contravenções

existentes nas leis penais.

Sistema de Justiça Criminal

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Si
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Subsistema de Segurança Pública

Subsistema de Justiça 
Criminal

Subsistema de Execução Penal ou Prisional

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

» Atuação do poder público desde a prevenção das infrações penais

até a aplicação de penas aos infratores.

» Política de segurança pública, de execução penal e a administração

da Justiça, majoritariamente desenvolvidas pelos poderes estaduais.

Sistema de Justiça Criminal

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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» Brasil é o país que possui o maior número de mortes violentas
intencionais do mundo (ONU).

» Mortes violentas intencionais cresceram 4% em 2020 em relação ao
ano anterior.

» Maiores taxas de MVIs por 100 mil habitantes (2020): Ceará, Bahia
e Sergipe. Menores taxas: São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais.

» Desigualdades regionais: Maiores taxas de MVIs estão nas regiões
Norte e Nordeste. Menores taxas no Sul e Sudeste.

Violência e Segurança Pública

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Por que aumentou? (FBSP)
» Disputas entre o crime organizado. Exemplo: Ceará e Piauí.

» Elevação das mortes praticadas por policiais.

» Crimes interpessoais – pandemia de Covid-19 piorou a condição
socioeconômica e de saúde mental população, o que pode ter
acirrado os conflitos.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Por que aumentou? (FBSP)
» Maior disponibilidade de armas de fogo.

» Liberação de presos em virtude da pandemia, recomendada pelo
Conselho Nacional de Justiça, não foi feita de forma criteriosa.

» Profissionais da segurança pública (policiais, bombeiros militares e
guardas municipais) contaminados pela Covid-19, gerando
afastamentos e licenças médicas.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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» Recorte pela cor da pele: aumento da taxa de homicídios de
negros e a queda da taxa de homicídios entre não negros.

 Atlas da Violência 2020: entre 2008 e 2018, a taxa de homicídios
entre os negros, cresceu 11,5%, enquanto a taxa para não negros
(inclui brancos, amarelos e índios) teve uma redução de 12,9%.

» Padrão de homicídios se repete entre os homens e as mulheres.
Taxa de homicídios de mulheres negras é bem maior do que a taxa
de homicídios de mulheres não negras.

Violência e Segurança Pública

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Perfil – Vítimas de MVIs e criminalidade

» Faixa etária: jovem (15 a 29 anos)
» Gênero: masculino
» Classe social: pobre
» Meio social: periferia das cidades
» Cor da pele: negra (preta ou parda)
» Escolaridade: até o ensino fundamental incompleto

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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CEBRASPE/CBM-AL/2021
No Brasil, os lugares que são materialmente pobres ou que
possuem fraca força política e social são mais vulneráveis ao
acontecimento de mortes violentas, seja por conflitos
relacionados ao tráfico de drogas, seja por ações policiais.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Sistema Prisional Brasileiro 
O papel do sistema penitenciário nas políticas 

nacionais de segurança pública

Prof. Leandro Signori
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Objetivo da Execução Penal
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984

Institui a Lei de Execução Penal.

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de

sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a

harmônica integração social do condenado e do internado.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

População Carcerária
» População carcerária: 753.966 (ABSP/2021).

» 3ª maior população carcerária do mundo.

» Sistema penitenciário: 511.405 vagas.
» Razão preso/vaga: 1,5.
 RR: 3,4 – PE: 2,4 - PR e AL: 2,0
 AP: 0,8 – AC e PI: 1,0 -
» Déficit de vagas – superlotação dos presídios.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Perfil dos Presos no Brasil 
» Faixa etária: jovem (18 a 29 anos).

» Gênero: masculino.

» Classe social de origem: pobre.

» Meio social de origem: periferia das cidades.

» Cor da pele: negra (preta ou parda) – 66,3% (2020)

» Escolaridade: analfabetos ou escolarizados com o ensino
fundamental incompleto.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Tipo Penal 
» Crimes contra o patrimônio – 40,91%

» Drogas – 29,9%

» Crimes contra a pessoa – 15,13%

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Superlotação do Sistema Prisional
• Excesso de encarceramento no Brasil – presos provisórios – 30,01%.

 Prende-se demais no Brasil e não se fornece acesso adequado a
justiça.

 Se houvesse acesso adequado à defesa, muitos presos provisórios
poderiam estar respondendo ao processo judicial em liberdade.

» Lei de drogas
 Falta uma melhor definição sobre quem é usuário e quem é traficante.

» Reincidência
 Sistema não cumpre sua função social de ressocialização do preso.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Realidade do Sistema Prisional
» Péssimas condições dos presídios brasileiros
 Saúde
 Educação – 10,58% em atividades educacionais
 Trabalho – 15,74% em atividades laborais
» Facções criminosas exercem grande poder no interior dos presídios

e sobre detentos
 Guerra das facções
 Presídios se transformaram em “escolas do crime”

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Realidade do Sistema Prisional
• Faltam policiais penais - O número de funcionários de carreira é

9,30 vezes menor que o de internos.
 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) -

indica a proporção de um policial penal para cada cinco pessoas
privadas de liberdade.

• Sistema de segurança deficientes nos presídios.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Propostas
» Redução da superlotação está relacionada a redução da

criminalidade;
» Maior adoção de penas alternativas – tornozeleira eletrônica, multa

e trabalhos comunitários;
» Fornecimento de acesso adequado à justiça;
» Promoção de ajustes na lei de drogas; e
» Diminuição da reincidência criminal - sistema de que de fato

ressocialize o preso.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Sistema Penitenciário Federal

Prof. Leandro Signori

Sistema Penitenciário Federal
» Administrado Departamento Penitenciário Nacional (Depen)

» Cinco estabelecimentos prisionais: Catanduvas (PR), Campo Grande
(MS), Porto Velho (RO), Mossoró (RN) e Brasília (DF).

» Sistema federal foi concebido para ser um instrumento contributivo
no contexto nacional da segurança pública, a partir do momento
que isola os presos considerados mais perigosos do país.

» Execução penal diferenciada.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Sistema Penitenciário Federal
» Os presídios federais apresentam modernos sistemas de tecnologia

para vigiar os presos e evitar possíveis fugas, além de possuírem
agentes federais muito bem equipados.

» Não estão lotados e não há registros de fugas, entrada de drogas
ilícitas e de telefones celulares.

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Plano Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social – PNSP

Prof. Leandro Signori
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» Promoção de uma melhora na qualidade da gestão das políticas sobre
segurança pública e defesa social.

 Por meio de produção de conhecimento no tema, definição de metas e
avaliação dos resultados das políticas implantadas.

» Priorização de ações preventivas e fiscalizatórias de segurança interna nas
divisas, fronteiras, portos e aeroportos.

» As ações de prevenção à criminalidade são consideradas prioritárias na
elaboração do plano.

» Duração de dez anos com avaliações anuais.

PNSP

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

 Reduzir os homicídios e os demais crimes violentos letais;

 Reduzir todas as formas de violência contra a mulher;

 Elevar o nível de percepção de segurança da população;

 Fortalecer a atuação dos municípios nas ações de prevenção ao
crime e à violência, sobretudo por meio de ações de reorganização
urbanística e de defesa social;

Objetivos Principais

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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 Aprimorar a gestão e as condições do sistema prisional, para
eliminar a superlotação, garantir a separação dos detentos e as
condições mínimas para ressocialização dos detentos, por meio da
oferta de oportunidades educacionais, de qualificação profissional e
de trabalho;

 Ampliar o controle e o rastreamento de armas de fogo, munições e
explosivos; e

 Valorizar e assegurar condições de trabalho dignas aos 
profissionais de segurança pública e do sistema penitenciário.

Objetivos Principais

Revisão de Véspera de Prova – Polícia Penal - AL
Atualidades - Prof. Leandro Signori

OBRIGADO!
Prof. Leandro Signori
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Língua Portuguesa

Profa. Janaina Arruda
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No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue os
itens a seguir.

1. O texto mostra que a lei que tipificou o stalking visa proteger as mulheres da violência de
seus companheiros, pois prevê que elas são as únicas vítimas de tal crime.

CERTO
ERRADO



94

2. Infere-se do texto que o stalking abrange formas de violência que podem levar à morte.

CERTO
ERRADO

3. Conclui-se do texto que as deputadas federais foram as responsáveis por propor a
tipificação do stalking, assim como por aprovar a lei mencionada

CERTO
ERRADO
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4. A substituição de “Embora” (no início do segundo parágrafo) por Apesar de manteria a
correção gramatical e os sentidos do texto.

CERTO
ERRADO

5. Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o travessão empregado no segundo
parágrafo poderia ser corretamente substituído por ponto final.

CERTO
ERRADO
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6. No segundo período do primeiro parágrafo, a forma pronominal “lhe” retoma “autor”.

CERTO
ERRADO

7. Sem prejuízo da correção gramatical do texto e de seus sentidos originais, o trecho “as
situações em que a mulher é perseguida por um ex-companheiro que não se conforma com
o término da relação” (segundo parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: aqueles
casos onde a mulher é perseguida por ex-companheiro que não é conformado com o fim do
relacionamento.

CERTO
ERRADO



97

8. No trecho “havia tempos” (segundo parágrafo), a substituição de “havia” por faziam
prejudicaria a correção gramatical do texto.

CERTO
ERRADO

9. O emprego do acento indicativo de crase no trecho “pode causar danos imensuráveis à
saúde da vítima” (primeiro período do último parágrafo) é facultativo.

CERTO
ERRADO
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10. Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto, o vocábulo “imensuráveis”,
em “que pode causar danos imensuráveis à saúde da vítima” (último parágrafo), poderia ser
substituído por vastos.

CERTO
ERRADO



99

11. Com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto CB1A1-I, julgue os
itens que se seguem.
Infere-se do texto que Haroldo de Campos defende que o termo “pós-utópico” é mais
adequado que o termo “pós-moderno” para definir o sentimento de descrença no projeto
estético e ideológico proposto pelo Modernismo.

CERTO
ERRADO
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12. De acordo com o texto, enquanto a geração de 30 almejava combater o atraso político, a
opressão e as desigualdades sociais, a geração de 20 desejava combater o gosto aristocrático
e a mesmice burguesa.

CERTO
ERRADO

13. Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o trecho “no projeto
estético e ideológico proposto pelo Modernismo” (primeiro parágrafo) poderia ser deslocado
para imediatamente após o verbo “definir”, desde que o trecho fosse isolado por vírgulas.

CERTO
ERRADO
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14. A correção gramatical do texto seria mantida caso, no trecho “supor que se trata de um
período” (segundo parágrafo), o pronome “se” fosse deslocado para depois da forma verbal
“trata” ― trata-se.

CERTO
ERRADO

15. No trecho “um período cujo objetivo é encerrar definitivamente a modernidade”
(segundo parágrafo), o termo “cujo” poderia ser substituído por onde, sem prejuízo da
correção gramatical do texto.

CERTO
ERRADO
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Nenhuma figura é tão fascinante quanto o Falso Entendido. É o cara que não sabe nada de nada, mas
sabe o jargão. E passa por autoridade no assunto. Um refinamento ainda maior da espécie é o tipo
que não sabe o jargão, mas inventa.

— Ó, Matias, você que entende de mercado de capitais...
— Nem tanto, nem tanto... — Você, no momento, aconselharia que tipo de aplicação?
— Bom. Depende do yield pretendido, do throwback e do ciclo refratário. Na faixa de papéis top

market — ou o que nós chamamos de topimarque —, o throwback recai sobre o repasse, e não sobre
o release, entende?
— Francamente, não.

Aí o Falso Entendido sorri com tristeza e abre os braços como quem diz “É difícil conversar com
leigos...”.

Uma variação do Falso Entendido é o sujeito que sempre parece saber mais do que ele pode dizer.
A conversa é sobre política, os boatos cruzam os ares, mas ele mantém um discreto silêncio. Até que
alguém pede a sua opinião, e ele pensa muito antes de decidir responder:

— Há muito mais coisa por trás disso do que você pensa... Ou então, e esta é mortal:
— Não é tão simples assim...

Faz-se aquele silêncio que precede as grandes revelações, mas o falso informado não diz nada. Fica
subentendido que ele está protegendo as suas fontes em Brasília. E há o falso que interpreta. Para
ele, tudo o que acontece deve ser posto na perspectiva de vastas transformações históricas que só
ele está sacando.

— O avanço do socialismo na Europa ocorre em proporção direta ao declínio no uso de gordura
animal nos países do Mercado Comum Europeu. Só não vê quem não quer.

E, se alguém quer mais detalhes sobre a sua insólita teoria, ele vê a pergunta como manifestação
de uma hostilidade bastante significativa a interpretações não ortodoxas, e passa a interpretar os
motivos de quem o questiona, invocando a Igreja medieval, os grandes hereges da história, os
mistérios por trás da Reforma de Lutero.

Luís Fernando Veríssimo. O jargão. In: As mentiras que os homens contam.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 69-71 (com adaptações)
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16. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item que se segue.

Apesar da presença de diálogo, característica da narração, no texto predomina o tipo dissertativo,
haja vista a exposição de fatos e o posicionamento do autor contra o jargão técnico.

CERTO
ERRADO

17. Depreende-se do texto que a fala “Nem tanto, nem tanto...” (terceiro parágrafo) demonstra falsa
modéstia do personagem Matias.

CERTO
ERRADO
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18. O texto apresenta o personagem Matias como um exímio conhecedor de economia e finanças.

CERTO
ERRADO

Oh, Deus, meu Deus, que misérias e enganos não experimentei, quando simples criança me
propunham vida reta e obediência aos mestres, a fim de mais tarde brilhar no mundo e me
ilustrar nas artes da língua, servil instrumento da ambição e da cobiça dos homens.

Fui mandado à escola para aprender as primeiras letras, cuja utilidade eu, infeliz, ignorava.
Todavia, batiam-me se no estudo me deixava levar pela preguiça. As pessoas grandes
louvavam esta severidade. Muitos dos nossos predecessores na vida tinham traçado estas
vias dolorosas, por onde éramos obrigados a caminhar, multiplicando os trabalhos e as dores
aos filhos de Adão. Encontrei, porém, Senhor, homens que Vos imploravam, e deles aprendi,
na medida em que me foi possível, que éreis alguma coisa de grande e que podíeis, apesar
de invisível aos sentidos, ouvir-nos e socorrer-nos.

Ainda menino, comecei a rezar-Vos como a “meu auxílio e refúgio”, desembaraçando-me
das peias da língua para Vos invocar. Embora criança, mas com ardente fervor, pedia-Vos
que na escola não fosse açoitado.
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Quando me não atendíeis — “o que era para meu proveito” —, as pessoas mais velhas e até
os meus próprios pais, que, afinal, me não desejavam mal, riam-se dos açoites — o meu
maior e mais penoso suplício.

Contudo, pecava por negligência, escrevendo, lendo e aprendendo as lições com menos
cuidado do que de nós exigiam.

Senhor, não era a memória ou a inteligência que me faltavam, pois me dotastes com o
suficiente para aquela idade. Mas gostava de jogar, e aqueles que me castigavam procediam
de modo idêntico! As ninharias, porém, dos homens chamam-se negócios; e as dos meninos,
sendo da mesma natureza, são punidas pelos grandes, sem que ninguém se compadeça da
criança, nem do homem, nem de ambos.

Santo Agostinho. Confissões. Montecristo Editora. Edição do Kindle, p. 23-24 (com adaptações).

19. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens a
seguir.
Mantendo-se a coerência do texto, o trecho “com menos cuidado do que de nós exigiam”
(quinto parágrafo) poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: com menos zelo do
que nos era exigido.

CERTO
ERRADO
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20. No quinto parágrafo, a palavra “negligência” está empregada com o mesmo sentido
de ignorância.

CERTO
ERRADO

OBRIGADA
Profa. Janaina Arruda

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina Arruda
Janaina Arruda
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Legislação Estadual e Ética Pública

Prof. Thiago Farias

Ética – Lei 6754/2006
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Art. 5º É vedado ao servidor público:
I – o uso do cargo, emprego ou função, bem como facilidades,
amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer
favorecimento, para si ou para outrem;
II – prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores
públicos ou de cidadãos que deles dependam;
III – ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente
com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética
de sua profissão;
IV – usar de artifícios para procrastinar o exercício regular de
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou
material;

Lei 6754/2006 – Código de Ética

V – deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu
alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister;
VI – permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos,
paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com
o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou
inferiores;
VII – pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo
de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou
vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer
pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar
outro servidor público para o mesmo fim;
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VIII – alterar ou deturpar o teor de documentos que deva
encaminhar para providências;
IX – iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do
atendimento em serviços públicos estaduais;
X – desviar servidor público para atendimento a interesse
particular;
XI – retirar da repartição pública, sem estar legalmente
autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao
patrimônio público estadual;
XII – fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito de
seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de
terceiros;

XIII – apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele;
XIV – dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra
a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana; e



11 0

Art. 6º Em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo,
deverá ser criada, através de Portaria do respectivo Secretário de
Estado ou do dirigente máximo da entidade ou Poder, uma
Comissão de Ética, integrada por 3 (três) servidores públicos
efetivos e respectivos suplentes, encarregada de orientar e
aconselhar sobre a ética funcional do servidor
público, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio
público estadual, competindo-lhe conhecer concretamente de
atos susceptíveis de advertência ou censura ética.

Parágrafo único. A Portaria a que se refere o caput deverá ser
publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas, com a indicação
dos nomes dos membros titulares e dos respectivos suplentes.

Art. 7º À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos
encarregados da execução do quadro de carreira, os registros
sobre a conduta ética dos servidores públicos, para o efeito de
instruir e fundamentar promoções e para todos os demais
procedimentos próprios da carreira do servidor público.

Art. 8º O processo de apuração de prática de ato em desrespeito
ao preceituado neste Código será instaurado pela Comissão de
Ética, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada
formulada por autoridade, servidor público, qualquer cidadão
que se identifique ou quaisquer entidades associativas
regularmente constituídas
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§ 1º O servidor público será oficiado para manifestar-se no prazo
de 5 (cinco) dias.

§ 2º Os interessados, bem como a Comissão de Ética, de ofício,
poderão produzir provas documental e testemunhal.

§ 3º A Comissão de Ética poderá promover as diligências que
considerar necessárias.

§ 4º Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo
anterior, a Comissão de Ética oficiará o servidor público para
nova manifestação, no prazo de 3 (três) dias.

§ 5º Se a Comissão de Ética concluir que o servidor público
praticou ato em desrespeito ao preceituado neste Código,
adotará uma das cominações previstas no artigo
posterior, com comunicação da decisão ao faltoso e ao seu
superior hierárquico.
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Art. 9º A violação das normas estipuladas neste Código
acarretará as seguintes cominações:
I – advertência, aplicável aos servidores públicos no exercício do
cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de
confiança; e
II – censura ética, aplicável aos servidores públicos que já tiverem
deixado o cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou
função de confiança.

Parágrafo único. A cominação aplicada será transcrita na ficha
funcional do faltoso, por um período de 5 (cinco) anos, para
todos os efeitos legais, em especial para o disposto no
art. 6º deste Código.

Art. 10. Sempre que a conduta do servidor público ou sua
reincidência ensejar a imposição de penalidade, deverá a
Comissão de Ética encaminhar a sua decisão à autoridade
competente para instaurar o processo administrativo disciplinar,
nos termos do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do
Estado de Alagoas e, cumulativamente, se for o caso, à entidade
em que, por exercício profissional, o servidor público esteja
inscrito, para as providências disciplinares cabíveis. O
retardamento dos procedimentos aqui prescritos implicará
comprometimento ético da própria Comissão, cabendo à
autoridade acima citada o seu conhecimento e providências.
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Art. 11. As decisões da Comissão de Ética, na análise de qualquer
fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado,
serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos
interessados, divulgadas no próprio órgão ou entidade, bem
como remetidas às demais Comissões de Ética, criadas com o fito
de formação da consciência ética na prestação de serviços
públicos estaduais.

Parágrafo único. Todo o expediente deverá ser remetido à
Secretaria Executiva de Administração, Recursos Humanos e
Patrimônio, por translado, em se tratando de servidor do
Poder Executivo.

Art. 12. A Comissão de Ética não poderá se eximir de
fundamentar o julgamento da falta ética do servidor publico ou
do prestador de serviços contratado, alegando a falta de
previsão neste Código, cabendo-lhe recorrer à analogia, aos
costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos em outras
profissões.

Art. 13. Em cada órgão e entidade do Poder Executivo do Estado
de Alagoas, em que qualquer cidadão houver de tomar posse ou
ser investido em função pública, deverá ser prestado, perante a
respectiva Comissão de Ética, um compromisso solene de
acatamento e observância das regras estabelecidas por este
Código de Ética Funcional e de todos os princípios éticos e morais
estabelecidas pela tradição e pelos bons costumes.
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Ética - Exercícios

Julgue o próximo item, relativos à ética no setor público.

Um código de ética no serviço público não deve ter a pretensão
de uso universal, mas, sim, ser dedicado à solução de conflitos
morais específicos do grupo de servidores que por ele é
compreendido, não sendo, necessariamente, um instrumento
repressor ou disciplinador.

2021 – Cespe – PC-SE - Agente

Gabarito: C
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Acerca de ética, princípios, valores e moral, julgue o item que se
segue.
Dado que, ao longo das últimas décadas, certas práticas sociais
inovadoras têm sido desenvolvidas principalmente por meio de atores
políticos que compõem um campo dito progressista e que a
contestação de ideais conservadores tem tido uma maior aceitação
social, por meio, por exemplo, da organização de movimentos sociais,
essa realidade que se constitui representa um atual estado de
amoralidade e de descrédito do discurso ético, por não buscar a
manutenção dos valores e costumes tradicionais.

2021 – Cespe – PC-SE - Agente

Gabarito: E

Acerca de ética, princípios, valores e moral, julgue o item
que se segue.

Os princípios da coerência e da universalização são
suficientes para se definir, diante de um conflito de valores,
se uma conduta é eticamente aceitável.

2021 – Cespe – PC-SE - Agente

Gabarito: E
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A respeito da ética, julgue o item a seguir.

A ética pode ser entendida como uma escolha embasada
em um conjunto de valores pessoais.

2021 – Cespe – PC-SE - Escrivão

Gabarito: E

A respeito da ética, julgue o item a seguir.

No serviço público a ética é mitigada, já que o servidor deve
cumprimento à lei, a qual contempla explicitamente os
valores éticos relativos ao assunto de que trata.

2021 – Cespe – PC-SE - Escrivão

Gabarito: E
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A respeito da ética, julgue o item a seguir.

A ética pode alterar as regras morais enraizadas na
sociedade ao discutir princípios e valores morais até então
estabelecidos.

2021 – Cespe – PC-SE - Escrivão

Gabarito: C

A respeito da ética, julgue o item a seguir.

O objeto de estudo da ética é o comportamento moral dos
homens em sociedade.

2021 – Cespe – PC-SE - Escrivão

Gabarito: C
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No que se refere à ética bem como ao disposto na Lei de
Acesso à Informação, julgue o item a seguir.

As autoridades públicas deverão pautar-se pelos padrões da
ética, os quais são exigidos na relação entre suas atividades
públicas e privadas.

2021 – Cespe – Sefaz/CE - Auditor

Gabarito: C

No que se refere à ética bem como ao disposto na Lei de
Acesso à Informação, julgue o item a seguir.

A conduta ética do servidor público circunscreve-se ao
dever de comportar-se somente de acordo com o que é
permitido.

2021 – Cespe – Sefaz/CE - Auditor

Gabarito: E



11 9

No que se refere à ética bem como ao disposto na Lei de
Acesso à Informação, julgue o item a seguir.

A ética deve permear todas as atitudes de vida do ser
humano, no trabalho, na família, na sociedade e no
exercício da cidadania.

2021 – Cespe – Sefaz/CE - Auditor

Gabarito: C

Julgue o item a seguir, relacionados a ética, moral,
princípios e valores.

Os valores éticos de determinada sociedade são
independentes da tradição.

2021 – Cespe – Depen - Enfermagem

Gabarito: E
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Lei 5.247 – Estatuto dos 
Servidores

Art. 8º São formas derivadas de provimento de cargo público:

I – promoção;
II – ascensão;
III – transferência;
IV – readaptação;
V – reversão;
VI – reintegração;
VII – recondução;
VIII – aproveitamento.
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Art. 40. Determinarão a vacância do cargo público:

I – a exoneração;
II – a demissão;
III – a promoção;
IV – a ascensão;
V – a transferência;
VI – a readaptação;
VII – a aposentadoria;
VIII – a posse em outro cargo inacumulável;
IX – o falecimento.

Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo,
no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que
não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das
partes, ressalvas os atos de oficio previstos em lei.

§ 1º Apenas haverá posse nos casos de provimento de cargo por
nomeação, acesso e ascensão.

§ 2º A posse ocorrerá dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por
mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.
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§ 3º A inocorrência oportuna da posse determinará a
deseficacização do ato de provimento.

§ 4º Em se tratando de servidor em licença, ou afastado por
qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do
impedimento.

§ 5º No ato da posse o servidor apresentará declaração do bens e
valores que constituem seu patrimônio e do exercício ou não de
outro cargo, emprego ou função pública.

§ 6º A posse através de procurador fica condicionada à
apresentação de instrumento público de mandato, com outorga de
poderes especiais para tal fim.

Art. 14. A posse dependerá de prévia inspeção médica oficial, em que
se comprove a aptidão física e mental do candidato para o exercício
do cargo.
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Art. 27. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo.

§ 1º É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar em
exercício, contados da data da posse.

§ 2º Escoado o prazo estabelecido no parágrafo precedente, sem
o início do
exercício, será o ato de nomeação revogado.

§ 3º A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for
designado o servidor compete dar-lhe exercício.

Art. 33. Lotação genérica é a quantidade dos cargos vinculados e
necessários ao desenvolvimento das atividades de órgão ou
entidade da administração pública.

Art. 34. Lotação específica é a designação de servidor para ter
exercícios em unidade administrativa setorial do ente público a
serve.

Parágrafo único. Nenhum servidor poderá servir fora da unidade
onde tenha
lotação específica, ressalvadas as hipóteses de provimento em
cargo comissionado ou cessão segundo as condições e limites
estabelecidos nesta Lei.
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Art. 35. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de
ofício, de uma para outra localidade de trabalho, com ou sem
mudança de sede, no âmbito da unidade setorial em que for
especificamente lotado.

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

Art. 36. Redistribuição é o deslocamento do servidor, com o
respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade
do mesmo Poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam
idênticos, observados sempre o interesse da administração.

§ 1º A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de
quadro de pessoal ás necessidades dos serviços, inclusive nos casos
de reorganização, extinção de órgãos ou entidades.
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§ 2º Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores
estáveis que não puderem ser redistribuídos, até seu
aproveitamento, na forma deste artigo, serão colocados em
disponibilidade, até seu aproveitamento.

Exercícios – Lei 5.247
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Em razão da sua natureza restritiva, é taxativo o rol de
requisitos para ingresso no serviço público, não se
admitindo outros critérios específicos em razão da natureza
do cargo.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão

Gabarito: E

Art. 5º São requisitos básicos para ingresso no serviço
público:
...
§ 1º A natureza das atribuições de cargo determinado pode
justificar a exigência de outros requisitos específicos, desde
que estabelecidos em lei.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão
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De acordo com o que dispõe a Lei n.º 5.247/1991 (Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de
Alagoas, das Autarquias e das Fundações Públicas
Estaduais), julgue o item a seguir.

O direito aos adicionais de insalubridade ou periculosidade
condiciona-se à continuidade das condições ou riscos que
deram causa às suas concessões.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão

Gabarito: C

Art. 73. Os servidores que trabalham com habitualidade em
locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas radioativas, biológicas ou com risco de
vida fazem jus a um adicional.
...
§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou
dos riscos que deram causa a sua concessão.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão
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De acordo com o que dispõe a Lei n.º 5.247/1991 (Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de
Alagoas, das Autarquias e das Fundações Públicas
Estaduais), julgue o item a seguir.

São prerrogativas da administração pública tanto a
concessão quanto a interrupção da licença para tratar de
interesses particulares.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão

Gabarito: C

Art. 94. A critério da Administração, poderá ser concedida
ao servidor estável licença para o trato de assuntos
particulares, pelo prazo de 02 (dois) anos consecutivos, sem
remuneração.
§ 1º A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a
pedido do servidor ou no interesse do serviço.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão
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De acordo com o que dispõe a Lei n.º 5.247/1991 (Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de
Alagoas, das Autarquias e das Fundações Públicas
Estaduais), julgue o item a seguir.

Considera-se regularmente investido em cargo público
aquele que, mesmo não tendo sido empossado, entre em
exercício no prazo legal.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão

Gabarito: E

Art. 6º O provimento inicial dos cargos públicos far-se-á
mediante ato de autoridade competente de cada Poder,
completando-se a investidura com a posse.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão
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De acordo com o que dispõe a Lei n.º 5.247/1991 (Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado de
Alagoas, das Autarquias e das Fundações Públicas
Estaduais), julgue o item a seguir.

A remoção de ofício poderá se dar entre órgãos distintos e
de poderes diferentes.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão

Gabarito: E

Art. 35. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido
ou de ofício, de uma para outra localidade de trabalho, com
ou sem mudança de sede, no âmbito da unidade setorial
em que for especificamente lotado.

2021 – Cespe – PC-AL – Agente e Escrivão
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OBRIGADO
Prof. Thiago Farias

Direito Administrativo
Prof. Thállius Moraes
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ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

PERSONALIDADE 
JURÍDICA CRIAÇÃO FINALIDADES RESPONSABILIDADE CIVIL

REGIME DE 
PESSOAL

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES 
PÚBLICAS

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA

DISTINÇÕES CAPITAL SOCIAL FORMA JURÍDICA COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA COMUM

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA
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DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

OBRIGADO
Prof. Thallius Moraes
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Direito Penal e Processo Penal

Profa. Priscila Silveira

EDITAL 2021
DIREITO PENAL: 1 Princípios. 2 Aplicação da lei penal. 2.1 A lei penal no tempo e
no espaço. 2.2 Tempo e lugar do crime. 2.3 Lei penal excepcional, especial e
temporária. 2.4 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 2.5 Pena
cumprida no estrangeiro. 2.6 Eficácia da sentença estrangeira. 2.7 Contagem de
prazo. 2.8 Frações não computáveis da pena. 2.9 Interpretação da lei penal. 2.10
Analogia. 2.11 Irretroatividade da lei penal. 2.12 Conflito aparente de normas
penais. 3 O fato típico e seus elementos. 3.1 Crime consumado e tentado. 3.2 Pena
da tentativa. 3.3 Concurso de crimes. 3.4 Ilicitude e causas de exclusão. 3.5 Excesso
punível. 3.6 Culpabilidade. 3.6.1 Elementos e causas de exclusão. 4 Imputabilidade
penal. 5 Concurso de pessoas. 6 Crimes contra a pessoa. 7 Crimes contra o
patrimônio. 8 Crimes contra a fé pública. 9 Crimes contra a administração pública.
10 Lei nº 8.072/1990 (delitos hediondos). 11 Disposições constitucionais aplicáveis
ao direito penal.
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Conceito de Infração penal

.
Infração Penal

Crime/delito Contravenção penal

ART. 1º LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO PENAL 
“Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de
detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena
de multa; contravenção, a infração penal a que lei comina, isoladamente, pena
de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente”

Conceito Analítico de crime

Cr
im

e

Fato típico

Conduta

Resultado

Nexo causal

TipicidadeAntijurídico

(Ilícito)

Culpável*

Imputabilidade

Potencial consciência da 
ilicitude

Exigibilidade de conduta 
diversa
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Fato Típico - Elementos

Conduta Nexo Causal Resultado Tipicidade

Fato típico – Nexo de 
causalidade



13 7

Exclusão de ilicitude

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de
direito.

Excesso punível

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo,
responderá pelo excesso doloso ou culposo.

Ilicitude

Ilicitude

ESTADO DE NECESSIDADE(art. 24) LEGÍTIMA DEFESA (art. 25)

Conflito entre vários bens jurídicos Ameaça/ataque a um bem jurídico

Perigo decorrente de fato humano, 
animal ou natural

Agressão injusta

O perigo é atual O perigo / agressão é atual ou 
iminente

Sem destinatário certo Tem destinatário certo

Os interesses em conflito são 
legítimos

Os interesses do agressor são 
ilegítimos
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Culpabilidade

Elementos

Imputabilidade

Exigibilidade de 
conduta diversa

Potencial 
consciência da 

ilicitude

Causas de inimputabilidade

Menoridade

Art. 228 da CF; 
Art. 27 do CP; 

Art. 104 do ECA

Critério cronológico 
absoluto

Doença mental, 
desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado

Art. 26 do CP

Critério 
biopsicológico

Embriaguez acidental e 
completa

Art. 28, §1º do CP

*actio libera in causa
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Concurso de Pessoas

Concurso de 
Pessoas / 

Codelinquência

Autoria

Participação

Coautoria

Pluralidade de 
agentes 

(culpáveis) e de 
condutas

Relevância causal 
das condutas

Liame subjetivo 
entre os agentes

Identidade de 
infração penal 

Concurso de pessoas – Art. 29 
do CP

Requisitos: 
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 Punição: Teoria monista (art. 29 CP- REGRA)/Exceção: Teoria Pluralista.

 Participação de menor importância (art. 29, §1º CP) e Crime menos grave
(art. 29, §2º CP).

 Circunstâncias e Condições de caráter pessoal – (30CP) SALVO SE
ELEMENTARES PARA O CRIME.

Concurso de Pessoas
AUTOR

COAUTOR

PARTÍCIPE

107:I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de
ação privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII e VIII - revogados

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Causas Extintivas da punibilidade
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 Conceito de funcionário público: art. 327 CP.

-APROPRIAÇÃO

 PECULATO -DESVIO

ART. 312 CP -FURTO

-CULPOSO

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.

Crimes contra a Administração Pública

.

Crimes contra a Administração Pública
• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

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

Corrupção Passiva

• Retardar/ deixar de praticar ou praticar 
• Para satisfazer interesse ou sentimento pessoalPrevaricação
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EDITAL 2021

DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Disposições preliminares do Código de Processo
Penal. 2 Inquérito policial. 3 Ação penal. 4 Competência. 5 Lei nº 9.296/1996
(interceptação telefônica). 6 Juiz, Ministério Público, acusado, defensor,
assistentes e auxiliares da justiça, atos de terceiros. 7 Prisão, liberdade provisória e
fiança. 8 Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários
públicos. 9 Habeas corpus e seu processo. 10 Disposições constitucionais aplicáveis
ao direito processual penal.

Inquérito Policial
Natureza 
Jurídica

Procedimento 
Administrativo

Formas de 
Início

Ação Penal 
Pública

Ação Penal 
Privada

De ofício

Req. Juiz ou MP/ 
Req. do ofendido

Representação da
vítima/repres.. ou
Requisição do MJ

Requerimento de quem tem a 
qualidade de intentá-la

Incondicionada

Condicionada
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Inquérito Policial

Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

Oficioso

Indisponível

Temporário

 Notitia criminis: É com ela que a Autoridade Policial dá início às investigações.
Chama-se notitia criminis o conhecimento espontâneo ou provocado que tema
autoridade pública da prática de um fato delituoso.

Essa notícia de crime pode ser:

• de cognição imediata: pela autoridade policial

• de cognição mediata: por terceiros.

• de cognição coercitiva: flagrante delito.

 Denúncia anônima: A autoridade deve realizar diligências preliminares para
verificar a verossimilhança das alegações, antes de proceder a instauração do
inquérito.

Instauração do IP



14 4

 Preservar o local do crime;

 Apreender objetos que interessem à perícia;

 Colher todas as provas (lícitas) que servirem ao esclarecimento do fato e suas
circunstâncias;

 Ouvir o ofendido; Providenciar reconhecimento de pessoas e coisas e a
acareações;

 Determinar corpo de delito ou outras perícias;

 Identificação do acusado, se possível e juntada da folha de antecedentes;

 Averiguara a vida pregressa do indiciado;

 Proceder à reprodução simulada dos fatos (art. 7º CPP).

Providências - Art. 6º do CPP

Inquérito Policial - Encerramento

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

 Outros Prazos:
Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis
Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90
dias (podendo ser duplicado);
Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;
Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.
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Ação Penal (Art. 24/62 CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada (Ofendido 
/ Queixa-Crime

Propriamente dita

Personalíssima

Subsidiária

Modalidades Ação Penal Pública

Legitimidade

Prazo

Retratação

Legitimidade

Prazo

Retratação
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Espécies de Ação Penal Privada
Titularidade

Titularidade

Prazo

Prazo

MP (art.29, CPP)

Titularidade

Prazo

 Com previsão constitucional-art. 5º, LXI, CF.

 Modalidades:

 Obrigatório/compulsório: diz respeito às autoridades policiais (art. 301,
CPP);

 Facultativo: realizado por qualquer pessoa do povo (art. 301, CPP);

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

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

Flagrante
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 Modalidades (...) :

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

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

 Preparado/provocado por obra do agente provocador: próprio/real/perfeito:
Súmula 145 do STF: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível a sua consumação. “

Flagrante

Procedimento do flagrante

1º    Captura 2º Condução até a 
autoridade

3º  Lavratura do 
auto (art. 304, 

CPP)

4º

Recolhimento ao 
cárcere

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de
infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro)
anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que
decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.
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 CPP, Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada.

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

Desdobramentos: 

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

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

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

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

 Cabimento: durante toda a persecução penal;

 Decretação (311,CPP):

 De ofício: não é possível.

 Mediante provocação: MP, querelante, delegado e assistente da acusação.

 Prazo: não há um prazo estabelecido previamente;

 Requisitos (312, CPP)

Prisão Preventiva
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 Infrações que comportam preventiva (313, CPP):

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

 Exceção: a pena máxima é irrelevante, cabendo nas seguintes hipóteses:

- ausência de identificação civil

- reincidência em crime doloso

- descumprimento de medida protetiva na violência doméstica

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

Prisão Preventiva

 Cabimento: somente na fase investigativa;

 Decretação: mediante requerimento do MP ou representação do delegado.
Obs: não pode ser decretada de ofício pelo juiz.

 Prazo

 Crimes comuns: 5 dias, prorrogáveis uma vez por igual período (5+5)

 Crimes hediondos e equiparados: 30 dias, prorrogáveis por igual período
(30+30)

Prisão Temporária
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 Requisitos (art. 1º da Lei 7.960/89)

Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na
legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

 O inciso III é sempre obrigatório, devendo ser conjugado com o I ou II.

Prisão Temporária

OBRIGADA!
Profa. Priscila Silveira
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