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Quais conteúdos a banca cobra mais?
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Quais conteúdos a banca cobra mais?

1. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Assinale a palavra que 
NÃO pode ser convertida numa oração subordinada de voz passiva com verbo 
auxiliar explícito.

A. dado (l. 10)
B. contrariado (l. 10)
C. publicada (l. 10) 
D. atribuída (l. 12) 
E. creditado (l. 15)
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1. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Assinale a palavra que 
NÃO pode ser convertida numa oração subordinada de voz passiva com verbo 
auxiliar explícito.

A. dado (l. 10)
B. contrariado (l. 10)
C. publicada (l. 10) 
D. atribuída (l. 12) 
E. creditado (l. 15)

2. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Analise as possibilidades 
de substituições abaixo:

I. De chamado (l. 08) por alcunhado e de pelo qual (l. 08) por com que.
II. De certo de que (l. 31) por com a certeza que.
III. De Persistia o temor de que (l. 36) por O temor era o de que.

Quais das substituições mantêm a correção dos respectivos períodos?

A. Apenas I.
B. Apenas III.
C. Apenas I e III.
D. Apenas II e III.
E. I, II e III.
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2. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Analise as possibilidades 
de substituições abaixo:

I. De chamado (l. 08) por alcunhado e de pelo qual (l. 08) por com que.
II. De certo de que (l. 31) por com a certeza que.
III. De Persistia o temor de que (l. 36) por O temor era o de que.

Quais das substituições mantêm a correção dos respectivos períodos?

A. Apenas I.
B. Apenas III.
C. Apenas I e III.
D. Apenas II e III.
E. I, II e III.

3. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Assinale a forma verbal 
cujo sujeito se refere a Getúlio Vargas.

A. escolher (l. 01)
B. Não convinha (l. 07)
C. Faltavam-lhe (l. 34)
D. era (l. 35)
E. Persistia (l. 36)
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3. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Assinale a forma verbal 
cujo sujeito se refere a Getúlio Vargas.

A. escolher (l. 01)
B. Não convinha (l. 07)
C. Faltavam-lhe (l. 34)
D. era (l. 35)
E. Persistia (l. 36)

4. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Assinale a alternativa que 
preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 06, 27 e 38 do texto. 

A. à – à – à
B. a – a – à
C. a – à – a
D. à – a – à
E. à – a – a
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4. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Assinale a alternativa que 
preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 06, 27 e 38 do texto. 

A. à – à – à
B. a – a – à
C. a – à – a
D. à – a – à
E. à – a – a

05. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Considere o período abaixo, extraído das linhas 09 a 11 do 
texto, e analise as três propostas de reescrita que o seguem.

Adotam um princípio geral e de acordo com este ordenam e interpretam suas ações, dissimulando-as e deformando-as, 
se necessário, para que caibam no molde.

I. Adotam um princípio geral; ordenam e interpretam suas ações de acordo com este, se necessário dissimulando-as e 
deformando-as para que caibam no molde.

II. Adotam um princípio geral; ordenam e interpretam suas ações de acordo com este; se necessário, dissimulam-nas e 
deformam-nas para que caibam no molde.

III. Adotam um princípio geral; ordenam e interpretam suas ações de acordo com este se necessário, dissimulando-as e 
deformando-as para que caibam no molde.

Quais propostas são corretas e mantêm o sentido do trecho?
A. Apenas I.
B. Apenas II.
C. Apenas I e II.
D. Apenas II e III. 
E. I, II e III.
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05. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Considere o período abaixo, extraído das linhas 09 a 11 do 
texto, e analise as três propostas de reescrita que o seguem.

Adotam um princípio geral e de acordo com este ordenam e interpretam suas ações, dissimulando-as e deformando-as, 
se necessário, para que caibam no molde.

I. Adotam um princípio geral; ordenam e interpretam suas ações de acordo com este, se necessário dissimulando-as e 
deformando-as para que caibam no molde.

II. Adotam um princípio geral; ordenam e interpretam suas ações de acordo com este; se necessário, dissimulam-nas e 
deformam-nas para que caibam no molde.

III. Adotam um princípio geral; ordenam e interpretam suas ações de acordo com este se necessário, dissimulando-as e 
deformando-as para que caibam no molde.

Quais propostas são corretas e mantêm o sentido do trecho?
A. Apenas I.
B. Apenas II.
C. Apenas I e II.
D. Apenas II e III. 
E. I, II e III.

06. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Assinale a alternativa que NÃO
contém linguagem figurada.

A. “Dizem que o Papa Bonifácio VII assumiu o papado como uma raposa, conduziu-se como
um leão e morreu como um cão” (l. 03-05).
B. “quem nele toca uma tecla, toca todas, pois há nele a harmonia dos sons bem afinados,
que nunca se entrechocam” (l. 19-20).
C. “Valente será quem o for sempre, em todas as ocasiões” (l. 24).
D. “Eis por que, para reconhecer a virtude de um homem, é preciso seguir suas pegadas” (l.
31-32).
E. “Somos todos constituídos de pedaços e peças juntados de maneira casual e diversa, e
cada peça funciona independentemente das demais” (l. 36-37).
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06. (FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Procurador do Estado) Assinale a alternativa que NÃO
contém linguagem figurada.

A. “Dizem que o Papa Bonifácio VII assumiu o papado como uma raposa, conduziu-se como
um leão e morreu como um cão” (l. 03-05).
B. “quem nele toca uma tecla, toca todas, pois há nele a harmonia dos sons bem afinados,
que nunca se entrechocam” (l. 19-20).
C. “Valente será quem o for sempre, em todas as ocasiões” (l. 24).
D. “Eis por que, para reconhecer a virtude de um homem, é preciso seguir suas pegadas” (l.
31-32).
E. “Somos todos constituídos de pedaços e peças juntados de maneira casual e diversa, e
cada peça funciona independentemente das demais” (l. 36-37).

7. (FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Panambi - RS - Professor Área II – Artes) Na frase do
texto “As pessoas que zombam, que fazem piada e pouco caso não só do assassinato do
George Floyd, mas de tudo o que envolve os negros, é porque jamais se colocaram no
lugar desses nossos irmãos”, se o termo “pessoas” fosse flexionado no singular, quantas
outras palavras precisariam ter a grafia modificada para haver a correta concordância
verbo-nominal?

A. Três.
B. Quatro.
C. Cinco.
D. Seis.
E. Sete.
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7. (FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Panambi - RS - Professor Área II – Artes) Na frase do
texto “As pessoas que zombam, que fazem piada e pouco caso não só do assassinato do
George Floyd, mas de tudo o que envolve os negros, é porque jamais se colocaram no
lugar desses nossos irmãos”, se o termo “pessoas” fosse flexionado no singular, quantas
outras palavras precisariam ter a grafia modificada para haver a correta concordância
verbo-nominal?

A. Três.
B. Quatro.
C. Cinco.
D. Seis.
E. Sete.

8. (FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Candelária - RS - Advogado do CREAS) Na linha 05, a
forma verbal “anda”, considerando sua transitividade, poderia ser classificada como:

A. Verbo de Ligação.
B. Verbo Intransitivo.
C. Verbo Transitivo Direto.
D. Verbo Transitivo Indireto.
E. Verbo Transitivo Direto e Indireto.
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8. (FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Candelária - RS - Advogado do CREAS) Na linha 05, a
forma verbal “anda”, considerando sua transitividade, poderia ser classificada como:

A. Verbo de Ligação.
B. Verbo Intransitivo.
C. Verbo Transitivo Direto.
D. Verbo Transitivo Indireto.
E. Verbo Transitivo Direto e Indireto.

9. (FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Vacaria - RS - Procurador do Município) Assinale,
entre as palavras retiradas do texto, a alternativa em que uma palavra NÃO pode ser
considerada proparoxítona eventual.

A. início – indústrias.
B. necessária – documentário.
C. responsáveis – importância.
D. história – estátua.
E. centenário – Antônio.

A paroxítona eventual é uma outra classificação possível para as palavras terminadas em
ditongos crescentes, isto é, os terminados em (-ea, -eo, -ia, -ie, -io, -oa, -ua, - ue, -uo)
semivogal + vogal.
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9. (FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Vacaria - RS - Procurador do Município) Assinale,
entre as palavras retiradas do texto, a alternativa em que uma palavra NÃO pode ser
considerada proparoxítona eventual.

A. início – indústrias.
B. necessária – documentário.
C. responsáveis – importância.
D. história – estátua.
E. centenário – Antônio.

A paroxítona eventual é uma outra classificação possível para as palavras terminadas em
ditongos crescentes, isto é, os terminados em (-ea, -eo, -ia, -ie, -io, -oa, -ua, - ue, -uo)
semivogal + vogal.

10. (FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Vacaria - RS - Procurador do Município) Assinale a
alternativa INCORRETA quanto às possibilidades de alterações nos verbos do seguinte
trecho do texto: Outro tema que envolve a estátua do Laçador trata da localização do
monumento. Uma mudança chegou a ser discutida em 2019, mas, segundo Manuela, “por
enquanto a mudança está mais no campo de especulação”.

A. A substituição de envolve por aborda não enseja outras alterações para manter a
correção do texto.
B. A substituição de trata da por refere-se à manteria a correção do texto.
C. A mudança de a ser discutida por à discussão não acarretaria erro ao texto.
D. A substituição de está por atém-se preservaria a correção do texto.
E. A substituição de está por restringe-se exigiria mudança de preposição na sequência.
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10. (FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Vacaria - RS - Procurador do Município) Assinale a
alternativa INCORRETA quanto às possibilidades de alterações nos verbos do seguinte
trecho do texto: Outro tema que envolve a estátua do Laçador trata da localização do
monumento. Uma mudança chegou a ser discutida em 2019, mas, segundo Manuela, “por
enquanto a mudança está mais no campo de especulação”.

A. A substituição de envolve por aborda não enseja outras alterações para manter a
correção do texto.
B. A substituição de trata da por refere-se à manteria a correção do texto.
C. A mudança de a ser discutida por à discussão não acarretaria erro ao texto.
D. A substituição de está por atém-se preservaria a correção do texto.
E. A substituição de está por restringe-se exigiria mudança de preposição na sequência.

OBRIGADA

Prof.ª Rafaela Freitas
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth

EDITAL: TÉCNICO E ANALISTA (MENOS JURÍDICO)

Prof. Adriane Fauth

1. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 1.1. Constituição: Conceito e Poder
Constituinte. 1.2. Teoria da Constituição. 1.3. Controle de Constitucionalidade. 1.4.
Constituição Federal de 1988 e Emendas Constitucionais atinentes aos seguintes pontos:
1.4.1. Dos Princípios Fundamentais. 1.4.2. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Dos Direitos Sociais; Da Nacionalidade; Dos
Direitos Políticos; Dos Partidos Políticos. 1.4.3. Da Organização do Estado: Da
Organização Político-Administrativa; Da União; Dos Estados Federados; Dos Municípios;
Do Distrito Federal e dos Territórios; Da Intervenção; Da Administração Pública
(Disposições Gerais, Dos Servidores Públicos). 1.4.4. Da Organização dos Poderes: Do
Poder Legislativo; Do Poder Executivo; Do Poder Judiciário; Das Funções Essenciais à
Justiça.
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DIREITOS E DEVERES 
INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS

Prof. Adriane Fauth

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

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

(FUNDATEC/2021)

Prof. Adriane Fauth

Conforme o Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
B) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem.
C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente das
qualificações profissionais que a lei estabelecer.
D) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades
civis e militares de internação coletiva.
E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
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REQUISIÇÃO x DESAPROPRIAÇÃO

REQUISIÇÃO

• Uso propriedade
• Temporário
• Compulsório
• Indenização: posterior 

+ dano

DESAPROPRIAÇÃO

• Aquisição 
propriedade

• Permanente
• Depende de 

procedimento
• Indenização: prévia + 

dinheiro (regra)

Prof. Adriane Fauth
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DIREITOS SOCIAIS

Prof. Adriane Fauth
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DIREITOS SOCIAIS

Prof.

EDU MORA LA

SAU TRABALHA ALI

ASSIS PRO SEG

TRANSPORTANDO PRE SO

DIREITOS 
NACIONALIDADE

Prof. Adriane Fauth
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M P3. C O M

DIREITOS POLÍTICOS

Prof. Adriane Fauth
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ORGANIZAÇÃO DO
ESTADO

Prof. Adriane Fauth
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FEDERALISMO

Prof. Adriane Fauth

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.

Prof. Adriane Fauth
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CRIAÇÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO E 
DESMEMBRAMENTO

ESTADOS

• PLEBISCITO
• LEI 

COMPLEMENTAR 
FEDERAL

MUNICÍPIOS 

• LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL – PERÍODO

• ESTUDO DE 
VIABILIDADE 
MUNICIPAL

• PLEBISCITO
• LEI ESTADUAL

Prof. Adriane Fauth

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

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

(FUNDATEC/2021)

Prof. Adriane Fauth

Em matéria de competências constitucionais, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Compete à União manter relações com Estados estrangeiros e participar de
organizações internacionais, declarar a guerra e celebrar a paz e assegurar a defesa
nacional.
B) Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação, serviço postal,
trânsito e transporte.
C) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
preservar as florestas, a fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar e registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.
D) Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar
concorrentemente sobre orçamento, produção e consumo, proteção à infância e
juventude.
E) A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.
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CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE

Prof. Adriane Fauth

Le
gi

tim
id

ad
e 

AD
I

3 pessoas:

Presidente

Governador

PGR

3 mesas:

Mesa das Assembleias legislativas 
ou da Câmara do Distrito Federal

Mesa da Câmara

Mesa do Senado

3 
instituições:

Conselho Federal 
da OAB

Partido com representação 
no Congresso Nacional

Precisam de 
advogado

Confederação Sindical ou 
Entidade de  Classe Nacional

Precisam de 
advogado
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PODER EXECUTIVO

Prof. Adriane Fauth
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COMPETÊNCIAS DELEGÁVEIS

RESPONSABILIDADE PRESIDENTE
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PODER JUDICIÁRIO

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

GARANTIAS 
FUNCIONAIS

INDEPENDÊNCIA

VITALICIEDADE

1º GRAU: 2 
ANOS

TRIBUNAIS: 
POSSE

INAMOVIBILIDADE
SALVO 

INTERESSE 
PÚBLICO

IRREDUTIBILIDADE

IMPARCIALIDADE

EXERCER OUTRO CARGO OU FUNÇÃO –
MESMO EM DISPONIBILIDADE

SALVO 
MAGISTÉRIO

DEDICAR-SE ATIVIDADE 
POLÍTICO PARTIDÁRIA

EXERCER ADVOCACIA –
JUIZO OU TRIBUNAL 

ANTES DE 3 
ANOS

RECEBER A QUALQUER 
TÍTULO OU PRETEXTO

CUSTAS OU 
PARTICIPAÇÃO EM 

PROCESSO

AUXILIOS OU 
CONTRIBUIÇÕ

ES 
SALVO LEI
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FUNÇÕES ESSENCIAIS
À JUSTIÇA

Prof. Adriane Fauth
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Poder
Judiciário

Defensoria 
Pública

Advocacia 
Pública e 
privada

Ministério
Público

• Advogado da coletividade
• defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis
MP

• Advogado dos hipossuficientes
• a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita

Defensoria 

• Advogado dos Entes estatais
• AGU
• Procuradoria dos Estados e DF

Advocacia 
Pública

• Advogados particulares
Advocacia 

Privada
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MINISTÉRIO PÚBLICO E 
DEFENSORIA – PRINCÍPIOS 

Princípios 
institucionais

Unidade

IndivisibilidadeIndependência 
Funcional

GARANTIAS

GARANTIAS MP DEFENSORIA
ADVOCACIA 

PÚBLICA

AUTONOMIA SIM SIM NÃO

VITALICIEDADE SIM NÃO NÃO

ESTABILIDADE NÃO SIM SIM

INAMOVIBILIDADE SIM SIM NÃO

IRREDUTIBILIDADE SIM SIM SIM
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ADVOCACIA PÚBLICA

ADVOCACIA PÚBLICA
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OBRIGADA!

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth

Prof. Renato da Costa

Informática
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1. CONCEITOS E COMPONENTES BÁSICOS DE HARDWARE
Placa mãe, memória, processador, periféricos e dispositivos de entrada, saída e
armazenamento de dados.
2. MANIPULAÇÃO, COMPACTAÇÃO E BACKUP DE ARQUIVOS
3. CONCEITOS BÁSICOS DE INTERNET E INTRANET
Mecanismos de busca na Web. Correio eletrônico. Softwares de comunicação por vídeo
(Microsoft Teams, Google Meet, Zoom).
4. CONCEITOS BÁSICOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Códigos maliciosos (Malware). Antivírus. Firewall.
5. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 8 PRO E VERSÕES SUPERIORES
Utilização e configuração.
6. PROGRAMAS MICROSOFT WORD, EXCEL E POWERPOINT, VERSÃO 2013 E SUPERIORES
Utilização e configuração.
7. PROGRAMAS LIBREOFFICE WRITER, CALC E IMPRESS, VERSÃO 6 E SUPERIORES
Utilização e configuração.
8. NAVEGADORES DE INTERNET MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME E MICROSOFT EDGE
Utilização e configuração.

GHC RS – FUNDATEC – 2021
Quanto às Guias que fazem parte do Microsoft Word, analise as assertivas
abaixo:
I. Guia Referências. II. Guia Revisão. III. Guia Transições. IV. Guia Dados. V. Guia
Exibir.
Quais estão corretas?
A) Apenas I e III.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas I, II e V.
D) Apenas II, III e IV.
E) Apenas II, III e V.
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GHC RS – FUNDATEC – 2021
No Word, é possível inserir vários elementos como legendas, índice, citações e
muitos outros elementos textuais. Para inserir “Notas de fim”, devemos clicar
em qual Guia?
A) Guia Inserir.
B) Guia Referências.
C) Guia Revisão.
D) Guia Layout.
E) Guia Exibição.

GHC RS – FUNDATEC – 2021
No Microsoft Word, trabalhamos com guias e com grupos de comandos. Dentro
da Guia Página Inicial, temos o grupo Parágrafo que mostra vários botões de
comandos. Entre esses botões, existe o comando Mostrar tudo. Esse comando é
responsável por:
A) Mostrar fontes, tamanho da fonte, cor, sublinhado e outras formatações do
texto.
B) Ativar e desativar o modo de Visualização de Impressão.
C) Mostrar todas as margens dos documentos.
D) Mostrar cabeçalho e rodapé quando estão ocultos.
E) Mostrar marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos.
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No Microsoft Word, trabalhamos com guias e com grupos de comandos. Dentro
da Guia Página Inicial, temos o grupo Parágrafo que mostra vários botões de
comandos. Entre esses botões, existe o comando Mostrar tudo. Esse comando é
responsável por:
A) Mostrar fontes, tamanho da fonte, cor, sublinhado e outras formatações do
texto.
B) Ativar e desativar o modo de Visualização de Impressão.
C) Mostrar todas as margens dos documentos.
D) Mostrar cabeçalho e rodapé quando estão ocultos.
E) Mostrar marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos.

GHC RS – FUNDATEC – 2021
No Word, podemos criar tabelas e colocar no meio de textos. Muitas vezes,
salvamos o arquivo no sistema operacional Windows XP. Assinale a opção
INVÁLIDA de nome de arquivo.
A) Tabela_1.
B) Tabela#1.
C) Tabela&1.
D) Tabela*1.
E) Tabela’1.
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Luiza é gerente de uma loja e está fazendo o controle das vendas dos seus três
vendedores, para depois realizar o pagamento das comissões, sendo assim, a
seguinte planilha foi gerada:

CRF PR – FUNDATEC – 2021
...
Luiza pesquisou no google algumas funções e encontrou a seguinte função:
SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma]). Se Luiza digitasse a seguinte
fórmula na célula selecionada:
=SOMASE(A3:B11;"Ana";B3:B11), qual seria o resultado?

A) 3.
B) 700,55.
C) 1260,33.
D) Erro de sintaxe, pois foi colocado aspas entre o nome Ana.
E) Erro, pois essa fórmula não existe no Excel.
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Karina precisa inserir um gráfico no seu documento que está sendo criado
dentro do Microsoft Word 2013. Essa opção está disponível na guia:
A) Exibição.
B) Design.
C) Página Inicial.
D) Layout da Página.
E) Inserir.

CRF PR – FUNDATEC – 2021
Anne está utilizando o Gmail para redigir um e-mail que será encaminhado para
seus colegas. Após terminar de redigir o texto, incluiu os endereços de e-mail de
todos os interessados, conforme imagem abaixo:

Analisando essa imagem, podemos dizer que:
I. Somente Ana consegue ver todos os colegas para o qual Anne está enviando e-
mail.
II. Regina e Lucimar não receberão os anexos que foram incluídos no e-mail.
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III. José, João e Maria conseguem ver que Ana recebeu o e-mail, porém não
sabem que Regina e Lucimar também estão copiadas.
Quais informações estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

CRF PR – FUNDATEC – 2021
Em relação aos aplicativos para segurança, relacione a Coluna 1 à Coluna 2,
associando os tipos de software às suas funções.
Coluna 1
1. Antivírus. 2. Antispywares. 3. Firewalls.
Coluna 2
( ) São instalados especialmente para detectar e eliminar vírus do tipo spywares
e adwares. São geralmente muito eficazes, pois são instalados exclusivamente
para eliminar os tipos de ameaça do tipo spywares e adwares.
( ) São utilizados para monitorar o tráfego da rede e barrar, quando
identificados, conteúdos potencialmente perigosos. Para que um conteúdo
passe pela sua “barreira”, ele deve atender a uma série de medidas de
segurança.
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Em relação aos aplicativos para segurança, relacione a Coluna 1 à Coluna 2,
associando os tipos de software às suas funções.
Coluna 1
1. Antivírus. 2. Antispywares. 3. Firewalls.
Coluna 2
( ) São instalados especialmente para detectar e eliminar vírus do tipo spywares
e adwares. São geralmente muito eficazes, pois são instalados exclusivamente
para eliminar os tipos de ameaça do tipo spywares e adwares.
( ) São utilizados para monitorar o tráfego da rede e barrar, quando
identificados, conteúdos potencialmente perigosos. Para que um conteúdo
passe pela sua “barreira”, ele deve atender a uma série de medidas de
segurança.
...

CRF PR – FUNDATEC – 2021
...
( ) São programas voltados à detecção e eliminação de praticamente todos os
tipos de malwares, eles são instalados com o objetivo de fazer uma varredura
constante nos dispositivos, buscando aplicativos com códigos e ações suspeitas
e, caso haja, eles alertarão o usuário.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) 1 – 2 – 3.
B) 2 – 3 – 1.
C) 3 – 1 – 2.
D) 1 – 3 – 2.
E) 3 – 2 – 1.
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André estava trabalhando e verificou que seu computador estava com
comportamento estranho. Ele chamou Thiago da área de TI, que verificou que o
computador de André estava infectado com um Malware. Esse tipo de vírus,
normalmente:
I. Rouba os dados dos usuários.
II. Criptografa ou exclui seus dados.
III. Bombardeia o usuário de anúncios.
IV. Só pode ser encontrado em computadores, não consegue atingir dispositivos
móveis.
Quais informações dadas por Thiago estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

CRF PR – FUNDATEC – 2021
Analise a imagem abaixo que mostra um documento criado no Microsoft Word
2013:
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Após a análise, podemos dizer que:
I. O título QUEM SOMOS – CRF/PR e o texto estão com fontes diferentes, porém
estão com o mesmo tamanho.
II. Foram encontrados erros de revisão ao longo do texto.
III. Foi utilizada a opção bordas externas no título QUEM SOMOS – CRF/PR.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

CRF PR – FUNDATEC – 2021

Após a análise, podemos dizer que:
I. O título QUEM SOMOS – CRF/PR e o texto estão com fontes diferentes, porém
estão com o mesmo tamanho.
II. Foram encontrados erros de revisão ao longo do texto.
III. Foi utilizada a opção bordas externas no título QUEM SOMOS – CRF/PR.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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Qual fórmula abaixo NÃO é encontrada nas opções do Microsoft Excel 2013?
A) Se – Faz comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera.
B) Procv – Localiza dados de uma tabela ou de um intervalo.
C) Mescla – Mescla todos os valores da célula selecionada.
D) Maiúscula – Converte o texto da célula selecionada em maiúsculo.
E) Agora – Retorna a data e hora.

CRF PR – FUNDATEC – 2021
Matheus está enviando um e-mail a seus colegas de trabalho, pela plataforma
Gmail, sobre um evento que vai acontecer na empresa onde trabalham. Ao
redigir o e-mail, ficou com dúvidas se conseguiria:
I. Enviar imagem no corpo do texto. II. Formatar o corpo do texto, colocando
fontes diferentes e com cores diferentes. III. No corpo do texto, colocar o link de
uma página web onde também havia informações sobre o evento. IV. Incluir o e-
mail de 15 pessoas na opção “Para”, ou seja, esse e-mail estaria endereçado a
essas 15 pessoas.
Quais das opções dispostas nas assertivas acima Matheus conseguiria realizar?
A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.
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As Lojas Renner foi notícia nos últimos meses quando sofreu um ataque
cibernético. O atual gerente de Segurança da Informação, durante uma
reportagem, fez uma advertência às pessoas e sugeriu que todos sempre façam
e testem o ___________, que tem como objetivo copiar arquivos, pastas ou
discos inteiros (físicos ou virtuais) para sistemas de armazenamento
secundários, buscando a preservação dos dados em caso de qualquer problema.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) backup
B) antivírus
C) firewall
D) malwares
E) cloud computing

GHC RS – FUNDATEC – 2021
O uso do Excel se tornou padrão nas empresas de todo o mundo e, muitas
vezes, é preciso criar fórmulas para atender a demanda necessária dentro do
trabalho. Sendo assim, assinale a Função do Excel que está escrita
INCORRETAMENTE.
A) =MAIOR(D4;D7;F7;3)
B) =MÍNIMO(D4:D9;F8:F57)
C) =SOMA(MÍNIMO(A11:A78);B10:C23)
D) =ESCOLHER(A1;”SALA 1”;”SALA 2”;”SALA 3”)
E) =MULT(C3;C4;D4)

89

90



46

Unipampa – FUNDATEC – 2021
Para responder à questão, analise a Figura 2 que mostra uma tabela criada no
LibreOffice Calc.

Para somar os valores da coluna D, na célula D8 foi preciso digitar a fórmula:
I. =soma(d3:d8)
II. =D3+D4+D5+D6+D7
III. 25+30+18+49+62
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

Unipampa – FUNDATEC – 2021
Analise a Figura 1 abaixo que mostra uma tela do LibreOffice Writer:
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Após analisar a figura acima, analise as assertivas abaixo e assinale V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Não é possível identificar o número de palavras que contém no texto.
( ) Podemos afirmar que existe(m) alguma(s) palavra(s) do texto selecionado que
está(ão) com a fonte de tamanho diferente.
( ) O título está centralizado, pois foi utilizado o espaçamento do teclado. ( )
Entre o primeiro e segundo parágrafo, foram utilizadas algumas vezes a tecla
Enter do teclado, para que houvesse o espaçamento entre eles.
( ) Foi identificado pelo Writer erro de ortografia no texto.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

Unipampa – FUNDATEC – 2021
A) V – V – V – V – V.
B) V – F – V – F – F.
C) F – V – F – V – F.
D) F – V – F – F – V.
E_ F – F – F – V – V.
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Na utilização do LibreOffice Writer, quando abrimos o editor de texto, logo
depois de instalar, a fonte padrão (básica ocidental) e o tamanho correspondem,
respectivamente, a:
A) Arial – 12 pt.
B) Liberation Serif – 12 pt.
C) Verdana – 11 pt.
D) Times New Roman – 10 pt.
E) Calibri – 11 pt.

OBRIGADO

@prof.renatodacosta
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Prof. Géssica Ehle

#1 Formas de Provimento (Nomeação/Posse/Exercício e formas derivadas) e 
Vacância (Demissão) do Cargo Público

#2 Direitos e Vantagens (Férias e Vantagens)

#3 Das Licenças (Saúde; Acidente; LIP)

#4 Regime Disciplinar (Deveres e Proibições)

#5 Das Penalidades (demissão) e Do PAD 
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Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

NACI

Fiz 18

Estou 
apto

Atendi as 
condições

Gozei

Quitei

Quais são os requisitos para ingresso no serviço público?

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Do Provimento

Art. 10 - São formas de provimento de cargo público:

I - nomeação;
II - readaptação;
III - reintegração;
IV - reversão;
V - aproveitamento;
VI - recondução.
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Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Do Concurso Público

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Do período de TRÂNSITO

Art. 23 - O servidor removido ou redistribuído "ex-officio", que deva 
ter exercício em outra localidade, terá 15 (quinze) dias para entrar em 
exercício, incluído neste prazo, o tempo necessário ao deslocamento 
para a nova sede.
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Dos AFASTAMENTOS

Art. 25 - O servidor poderá afastar-se do exercício das atribuições do 
seu cargo no serviço público estadual, mediante autorização do 
Governador, nos seguintes casos:
I - colocação à disposição;
II - estudo ou missão científica, cultural ou artística;
III - estudo ou missão especial de interesse do Estado.

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Do Estágio Probatório

 da aferição dos requisitos – 32 meses 
- insatisfatório = exonerado ou reconduzido;
- direito à vista do processo e defesa em 5 dias = apreciada em 5 dias;

 da comissão = 3 (três) servidores efetivos e estáveis, preferencialmente
com grau de instrução igual ou superior ao do servidor avaliado;
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Da Estabilidade

Art. 31 - O servidor estável só perderá o cargo:
I -em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa; ou
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma da lei complementar específica, assegurada ampla defesa.

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Do Regime de Trabalho

- Do serviço extraordinário

- Do serviço noturno 
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Da Promoção

Art. 37 -Somente poderá concorrer à promoção o servidor que:

I - preencher os requisitos estabelecidos em lei;

II - não tiver sido punido nos últimos 12 (doze) meses com pena de 
suspensão, convertida, ou não, em multa.

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Da Readaptação

 investidura do servidor estável em cargo de atribuições e 
responsabilidades mais compatíveis com sua vocação ou com as limitações;
 verificação pelo órgão de perícia oficial;
 na inexistência de vaga o servidor irá desempenhar as atribuições do cargo 
indicado até o regular provimento;
 incapacidade para o serviço público constatada em inspeção médica, 
levará à aposentadoria;
nenhuma hipótese poderá a readaptação acarretar aumento ou 
diminuição da remuneração do servidor.

109

110



56

Revisão de Véspera
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Da Reintegração

 retorno do servidor demitido ao cargo anteriormente ocupado, ou ao 
resultante de sua transformação, em consequência de decisão administrativa 
ou judicial, com ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamento.
 Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será:
1.
2.
3.
 Extinto o cargo, o servidor ficará em disponibilidade.

Revisão de Véspera
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Da Recondução

Art. 54 - Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 
ocupado e decorrerá de:

I - obtenção de resultado insatisfatório em estágio probatório relativo a outro 
cargo;
II - reintegração do anterior ocupante do cargo.
III - pedido do servidor que, investido em outro cargo inacumulável, deseje 
retornar, desde que não ultrapassado o prazo do estágio probatório do novo 
cargo.
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Da Reversão

- assegurada a retribuição correspondente à situação funcional que detinha 
anteriormente à aposentadoria;
- regra: não poderá ser aposentado antes de decorridos 5 (cinco) anos de 
efetivo exercício – exceto: 
O tempo em que o servidor esteve aposentado: será computado, na 
hipótese de reversão, exclusivamente para fins de nova aposentadoria.

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Da Disponibilidade
 extinção do cargo ou da declaração da sua desnecessidade;
 servidor estável ficará em disponibilidade até seu aproveitamento 
em outro cargo;
 perceberá remuneração proporcional ao tempo de serviço;
 será aposentado se for declarado invalido para o serviço público por 
inspeção médica.
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Do Aproveitamento
 o retorno à atividade do servidor em disponibilidade.

Do prazo

Art. 53 - Salvo doença comprovada por junta médica oficial, será tornado 
sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, se o servidor não 
entrar em exercício no prazo de 30 (trinta) dias.

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Da Vacância

Art. 55 - A vacância do cargo decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - readaptação;
IV - aposentadoria;
V - recondução;
VI - falecimento.
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Art. 56 - A exoneração dar-se-á:
I - a pedido do servidor;

II - "ex-officio", quando:

a) se tratar de cargo em comissão, a critério da autoridade 
competente;

b) não forem satisfeitas as condições do estágio probatório.

Revisão de Véspera
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Da Remoção e da Redistribuição

Da Remoção

Da Redistribuição

Da Substituição
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Das Férias
 Quantos dias?

 Pode haver desconto dos dias de férias em decorrência de faltas?

Pode haver fracionamento?

As férias poderão ser acumuladas?

As férias poderão ser interrompidas?

 O servidor exonerado faz jus ao pagamento de férias?

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

 O servidor poderá perder suas férias?

Art. 76 - Perderá o direito às férias o servidor que, no ano antecedente 
àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de 30 (trinta) dias de faltas não
justificadas ao serviço.

Art. 75 - O servidor que tiver gozado mais de 30 (trinta) dias de licença para 
tratar de interesses particulares ou para acompanhar o cônjuge, somente 
após um ano de efetivo exercício contado da data da apresentação, fará jus a 
férias.
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Do Vencimento e da Remuneração

Art. 78 - Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo 
exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei.
Parágrafo único - Nenhum servidor receberá, a título de vencimento básico, 
importância inferior ao salário mínimo.

Art. 79 - Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 
pecuniárias estabelecidas em lei.
§ 1º - O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter 
permanente, é irredutível, sendo vedada vinculação ou equiparação para 
efeitos de remuneração de pessoal.

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Art. 80 - O servidor perderá:

I - a remuneração relativa aos dias em que faltar ao serviço;
II - a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e 
saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 (sessenta) minutos;
III - a metade da remuneração, na hipótese de conversão da pena de 
suspensão em multa;
IV - totalidade de sua remuneração durante o afastamento do exercício do 
cargo, nas hipóteses previstas no art. 27 desta Lei Complementar, observado 
o disposto nos §§ 2.º e 3º (servidor preso).
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Art. 82 - As reposições e indenizações ao erário deverão ser 
descontadas em parcelas mensais não excedentes a 30% (trinta por 
cento) nem inferiores a 10% (dez por cento) da remuneração, 
subsídio ou proventos.

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

DAS VANTAGENS

Art. 85 - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes 
vantagens:
I - indenizações;
II - avanços; EMENDA À CE Nº 78/2020
III - gratificações e adicionais;
IV - honorários e jetons.

Art. 88 - As vantagens de que trata o art. 85 não são incorporadas à 
remuneração do servidor em atividade, nem aos proventos dos inativos.
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DAS INDENIZAÇÕES

Art. 89 - Constituem indenizações ao servidor:

I - ajuda de custo;
II - diárias;
III - transporte.

Revisão de Véspera
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Das Gratificações e Adicionais

Art. 100 - Serão deferidos ao servidor as seguintes gratificações e adicionais por 
tempo de serviço e outras por condições especiais de trabalho:
I - gratificação por exercício de função;
II - gratificação natalina;
III - gratificação por regime especial de trabalho, na forma da lei;
IV - gratificação por exercício de atividades insalubres, penosas ou perigosas;
V - gratificação por exercício de serviço extraordinário;
VI - gratificação de representação, na forma da lei;
VII - gratificação por serviço noturno;
VIII - adicional por tempo de serviço; EMENDA À CE Nº 78/2020;
IX - gratificação de permanência em serviço;
X - abono familiar;
XI - outras gratificações, relativas ao local ou à natureza do trabalho, na forma da lei.
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Da Gratificação por Exercício de Serviço Extraordinário
 é o acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho.

Art 33 - § 2º - O horário extraordinário de que trata este artigo não 
poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária diária a 
que estiver sujeito o servidor.

Art. 112 - O valor da hora de serviço extraordinário, prestado em horário 
noturno, será acrescido de mais 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
hora normal.

Revisão de Véspera
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Da Gratificação por Serviço Noturno

Art. 113 - O serviço noturno terá o valor-hora acrescido de 20% (vinte 
por cento), observado o disposto no artigo 34.

Parágrafo único - As disposições deste artigo não se aplicam quando o 
serviço noturno corresponder ao horário normal de trabalho.
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Dos Honorários e Jetons

Art. 121 - O servidor fará jus a honorários quando designado para exercer, 
fora do horário de expediente a que estiver sujeito, as funções de:
I - membro de banca de concurso;
II - gerência, planejamento, execução ou atividade auxiliar de concurso;
III - treinamento de pessoal;
IV -professor, em cursos legalmente instituídos.

Art. 122 - O servidor, no desempenho do encargo de membro de órgão de 
deliberação coletiva legalmente instituído, receberá jeton, a título de 
representação na forma da lei.
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Das Licenças

Art. 128 - Será concedida, ao servidor, licença:
I - para tratamento de saúde;
II - por acidente em serviço;
III - por motivo de doença em pessoa da família;
IV - à gestante, à adotante e à paternidade;
V - para prestação de serviço militar;
VI - para tratar de interesses particulares;
VII - para acompanhar o cônjuge;
VIII - para desempenho de mandato classista;
IX - prêmio por assiduidade; EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 75
X - para concorrer a mandato público eletivo;
XI - para o exercício de mandato eletivo;
XII - especial, para fins de aposentadoria.
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Da Licença para Tratamento de Saúde

§ 8º - A licença para tratamento de saúde de até 15 (quinze) dias, no 
período de 1 (um) ano, poderá ser dispensada de inspeção médica realizada 
pelo órgão de perícia oficial do Estado, ou mesmo de homologação dos 
atestados, na forma de regulamento.
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Da Licença por Acidente em Serviço

Art. 136 - Configura-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido 
pelo servidor, desde que relacionado, mediata ou imediatamente, com as 
atribuições do cargo.

Parágrafo único - Equipara-se a acidente em serviço o dano:
I - decorrente de agressão sofrida e não-provocada pelo servidor no exercício 
das atribuições do cargo;
II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, desde que 
ausente culpa do servidor;
III - causado por doença infecciosa proveniente de contaminação ocorrida no 
exercício das atribuições do cargo
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Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 139 - O servidor poderá obter licença por motivo de doença do 
cônjuge, de ascendente, descendente, enteado e colateral 
consanguíneo, até o 2.º grau, desde que comprove ser indispensável a 
sua assistência e esta não possa ser prestada, simultaneamente, com 
o exercício do cargo.
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Art. 140 -A licença de que trata o artigo anterior será concedida:
I -com a remuneração total até 90 (noventa) dias;
II -com 2/3 (dois terços) da remuneração, no período que exceder a 90 
(noventa) e não ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias;
III -com 1/3 (um terço) da remuneração, no período que exceder a 180 (cento 
e oitenta) e não ultrapassar a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;
IV -sem remuneração, no período que exceder a 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) até o máximo de 730 (setecentos e trinta) dias.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, as licenças, pela mesma 
moléstia, com intervalos inferiores a 30 (trinta) dias, serão consideradas 
como prorrogação.
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Da Licença para Tratar de Interesses Particulares
Art. 146 - Ao servidor detentor de cargo de provimento efetivo, estável,
poderá ser concedida licença para tratar de interesses particulares, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.

§ 4º - Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do 
término da anterior, contados desde a data em que tenha reassumido o 
exercício do cargo.
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Da Aposentadoria

Art. 158 - O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais 
casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço;
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III - voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) anos, se 
mulher, com proventos integrais;
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se 
professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se 
mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e aos 60 (sessenta), se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
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Do Direito de Petição

TEORIA DOS Rs:
I. Requerimento  Por meio da autoridade imediatamente superior e dirigido à 
competente.

II. Reconsideração  Perante a autoridade que houver prolatado o despacho, proferido 
a primeira decisão ou praticado o ato.

III. Recurso  encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente e dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão ou 
expedido o ato.

IV. Representação  dirigida ao chefe imediato do servidor que, se a solução não for de 
sua alçada, a encaminhará a quem de direito.
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DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 177 - São deveres do servidor:
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Das Proibições
Art. 178 - Ao servidor é proibido:
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Da Acumulação

ART. 37, XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer 
caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;         
c) a de dois cargos privativos de médico;         
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas; 
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Das Responsabilidades

Art. 183 - Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor 
responde civil, penal e administrativamente.
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Das Penalidades

Art. 187 São penas disciplinares:
I - repreensão;
II - suspensão;
III - demissão;
IV - cassação de disponibilidade;
V - cassação de aposentadoria;
VI - multa.
VII - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada ou 
equivalente.
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Art. 189 - A suspensão, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias, 
implicará a perda de todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício 
do cargo e aplicar-se-á ao servidor:

I - na violação das proibições consignadas nesta lei;
II - nos casos de reincidência em infração já punida com repreensão;
III - quando a infração for intencional ou se revestir de gravidade;
IV - como gradação de penalidade mais grave, tendo em vista circunstância 
atenuante;
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V - que atestar falsamente a prestação de serviço, bem como propuser, 
permitir, ou receber a retribuição correspondente a trabalho não realizado;
VI - que se recusar, sem justo motivo, à prestação de serviço extraordinário;
VII - responsável pelo retardamento em processo sumário;
VIII - que deixar de atender notificação para prestar depoimento em 
processo disciplinar;
IX - que, injustificadamente, se recusar a ser submetido à inspeção médica 
determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade 
uma vez cumprida a determinação.
X - que descumprir a vedação estabelecida no art. 134.
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§ 2º - Quando houver conveniência para o serviço, a pena de 
suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% 
(cinquenta por cento) por dia de remuneração, obrigando-se o 
servidor a permanecer em exercício durante o cumprimento da 
pena.
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Art. 190 - Os registros funcionais de advertência, repreensão, 
suspensão e multa serão automaticamente cancelados após 10 (dez) 
anos, desde que, neste período, o servidor não tenha praticado 
nenhuma nova infração.
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Art. 191 - O servidor será punido com pena de demissão nas hipóteses de:
I - ineficiência ou falta de aptidão para o serviço, quando verificada a impossibilidade de 
readaptação;
II - indisciplina ou insubordinação grave ou reiterada;
III - ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima defesa própria 
ou de terceiros;
IV - abandono de cargo em decorrência de mais de 30 (trinta) faltas consecutivas;
V - ausências excessivas ao serviço em número superior a 60 (sessenta) dias, intercalados, 
durante um ano;
VI - improbidade administrativa;
VII - transgressão de quaisquer proibições dos incisos XVII a XXIV do artigo 178, considerada a 
sua gravidade, efeito ou reincidência;
VIII - falta de exação no desempenho das atribuições, de tal gravidade que resulte em lesões 
pessoais ou danos de monta;
IX - incontinência pública e conduta escandalosa na repartição;
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X - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
XI - aplicação irregular de dinheiro público;
XII - reincidência na transgressão prevista no inciso V do artigo 189;
XIII - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual;
XIV - revelação de segredo, do qual se apropriou em razão do cargo, ou de 
fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha conhecimento, salvo 
quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou 
administrativo-disciplinar;
XV - corrupção passiva nos termos da lei penal;
XVI - exercer advocacia administrativa;
XVII - prática de outros crimes contra a administração pública.
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Art. 195 - Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor 
que:
I - houver praticado, na atividade, falta punível com a pena de demissão;
II - infringir a vedação prevista no § 2º do artigo 158;
III - incorrer na hipótese do artigo 53.

Parágrafo único - Consideradas as circunstâncias previstas no § 1º do artigo 
187, a pena de cassação de aposentadoria poderá ser convertida em multa, 
na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de provento, até o máximo de 
90 (noventa) dias-multa.
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Art. 197 - A aplicação das penas referidas no artigo 187 prescreve nos 
seguintes prazos:

I - em 12 (doze) meses, a de repreensão;
II - em 24 (vinte e quatro) meses, as de suspensão, de multa, de demissão por 
abandono de cargo e por ausências sucessivas ao serviço;
III - em 5 (cinco) anos, a de demissão, de cassação de aposentadoria, de 
cassação de disponibilidade, e de destituição de cargo em comissão ou de 
função gratificada ou equivalente.
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DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 198 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público estadual ou prática de infração funcional é 
obrigada a promover sua apuração imediata, mediante meios 
sumários ou processo administrativo disciplinar, no prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de se tornar co-responsável, assegurada 
ampla defesa ao acusado.
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Art. 200 - As irregularidades e as infrações funcionais serão apuradas por 
meio de:
I - sindicância, quando os dados forem insuficientes para sua determinação 
ou para apontar o servidor faltoso ou, sendo este determinado, não for a 
falta confessada, documentalmente provada ou manifestamente evidente;

II - inquérito administrativo, quando a gravidade da ação ou omissão torne o 
autor passível das penas disciplinares de suspensão por mais de 30 (trinta) 
dias, demissão, cassação da aposentadoria ou de disponibilidade, ou ainda, 
quando na sindicância ficar comprovada a ocorrência de irregularidades ou 
falta funcional grave, mesmo sem indicação de autoria.
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Da Sindicância

Art. 201 - Toda autoridade estadual é competente para, no âmbito da 
jurisdição do órgão sob sua chefia, determinar a realização de sindicância, de 
forma sumária, a qual deverá ser concluída no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, podendo ser prorrogado por até igual período.

PROCEDIMENTO:
Autoridade estadual  Sindicante   RELATÓRIO  30 dias  servidor 
apresentar defesa em 3 dias úteis
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Do Afastamento Preventivo

Art. 204 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir 
na apuração da irregularidade ou infração funcional, a autoridade 
instauradora do processo administrativo disciplinar poderá determinar o 

afastamento preventivo do exercício das atividades do seu cargo, pelo 
prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único - O afastamento poderá ser prorrogado por igual período, 
findo o qual cessarão definitivamente os seus efeitos, mesmo que o processo 
administrativo disciplinar ainda não tenha sido concluído.
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Do Processo Administrativo Disciplinar em Espécie

PROCEDIMENTO DO PAD

Comissão do PAD (3/1jurista) 5 dias da publicação da designação 
instauração  PAD (instrução, defesa e relatório)  julgamento
CONCLUSÃO = 60 dias + igual período
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Dos Atos e Termos Processuais
PAD (instrução, defesa e relatório)

Presidente  autuação de portaria e peças  cita-se o indiciado 
(regra 5 dias úteis/pessoal/postal)  5 dias úteis após o interrogatório 
o indiciado produzirá provas (máx. 8 testemunhas, não encontradas +3 
dias para novas)  FIM DA INSTRUÇÃO  indiciado intimado para 
defesa por escrito ( 10 ou 20 dias/1 ou mais indiciados)  Comissão 
RELATÓRIO EM 10 dias  autoridade que determinou o PAD  30 
dias apreciação final (sob pena de indiciado reassumir)
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Da CITAÇÃO

REGRA: § 1º - A citação do indiciado será feita, pessoalmente ou por 
via postal, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data 
marcada para audiência, e conterá dia, hora, local, sua qualificação e a 
tipificação da infração que lhe é imputada.

EXCEÇÕES:
§ 2º - Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser 
certificado, à vista de, no mínimo, 2 (duas) testemunhas.
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§ 3º - Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, a citação 
será feita por edital, publicado no órgão oficial por 3 (três) vezes, com 
prazo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da primeira 
publicação, juntando-se comprovante ao processo.

§ 4º - Quando houver fundada suspeita de ocultação do indiciado, 
proceder-se-á à citação por hora certa, na forma dos artes. 227 a 229 
do Código de Processo Civil.
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§ 5º - Estando o indiciado afastado do seu domicílio e conhecido o 
seu endereço em outra localidade, a citação será feita por via postal, 
em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante de 
registro e o aviso de recebimento.

§ 6º - A citação pessoal, as intimações e as notificações serão feitas 
pelo secretário da comissão, apresentado ao destinatário o 
instrumento correspondente em duas vias para que, retendo uma 
delas, passe recibo devidamente datado na outra.
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§ 7º - Quando o indiciado comparecer voluntariamente junto à 
comissão, será dado como citado.

§ 8º - Não havendo indiciado, a comissão intimará as pessoas, 
servidores, ou não, que, presumivelmente, possam esclarecer a 
ocorrência, objeto do inquérito.
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Do Processo por Abandono de Cargo ou por Ausências Excessivas ao Serviço

Art. 248 - Quando o número de faltas não justificadas ultrapassar a 30 
(trinta) consecutivas ou 60 (sessenta) intercaladas durante um ano, a 
repartição onde o servidor tiver em exercício promoverá sindicância e, à vista 
do resultado nela colhido, proporá:
I -a solução, se ficar provada a existência de força maior, coação ilegal e 
circunstância ligada ao estado físico ou psíquico do servidor, que contribua 
para não caracterizar o abandono do cargo ou que possa determinar a 
justificabilidade das faltas;
II - a instauração de inquérito administrativo se inexistirem provas das 
situações mencionadas no inciso anterior, ou existindo, forem julgadas 
insatisfatórias.
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Da Revisão do Processo

Art. 249 - O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto, uma única 
vez, a qualquer tempo ou "ex-officio", quando se aduzirem fatos novos ou 
circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência ou inadequação da 
penalidade aplicada.

§ 1º - O pedido da revisão não tem efeito suspensivo e nem permite 
agravação da pena.
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Art. 252 - A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias de prazo para a 
conclusão dos trabalhos.

Art. 253 - O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade
nos termos do artigo 246, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 
recebimento do processo, durante o qual poderá determinar as 
diligências que julgar necessárias.

Art. 254 - Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a 
penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor.
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LEI COMPLEMENTAR 
ESTADUAL Nº 10.098/94
QUESTÕES

Prof. Géssica Ehle
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Acerca do Estatuto E Regime Jurídico Único Dos Servidores Públicos Civis Do 
Estado Do Rio Grande Do Sul, julgue os itens a seguir assinalando a 
alternativa correta.
I. Conceitualmente, cargo Público é aquele criado por lei, em número certo, 
com denominação própria, consistindo em conjunto de atribuições e 
responsabilidades cometidas a um servidor, mediante retribuição pecuniária 
paga pelos cofres públicos.
II. Os cargos públicos podem ser de provimento efetivo, isolados, ou em 
comissão, de modo que os últimos serão de livre nomeação e exoneração, e 
organizados em carreira.

Questão 30
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III. Acerca dos requisitos para ingresso no serviço público, tem-se que 
a comprovação deve se dar no momento da inscrição no concurso 
público.
IV. O Estatuto prevê que, antes mesmo de ingressar no serviço público 
estadual, será exigida a inspeção médica realizada pelo órgão de 
perícia oficial, assegurado ao candidato julgado temporariamente 
inapto requerer nova inspeção em 30 (trinta) dias.
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Dentre as assertivas está (ão) correta (s):
A. Apenas a I.
B. Apenas a II.
C. Apenas a IV.
D. I e III.
E. I e IV.
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Seguindo o que preceitua a Lei Complementar n° 10.098/1994, sobre os 
deveres do servidor, assinale a alternativa incorreta.

A. o servidor deve representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 
poder.
B. é o próprio servidor quem deve providenciar para que esteja sempre em 
dia no seu assentamento individual, seu endereço residencial e sua 
declaração de família.
C. é dever do servidor cumprir as ordens superiores, mesmo quando 
manifestamente ilegais.

SIMULADO
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D. atender com presteza o público em geral, prestando as informações 
requeridas, guardando aquelas protegidas por sigilo.
E. deixar de lado suas preferências pessoais e tratar com urbanidade 
as partes.

SIMULADO
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A Lei Complementar n° 10.098/1994, Estatuto e Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, traz como 
proibições ao servidor público:

I. Atender pessoas na repartição para tratar de interesses particulares, em 
prejuízo de suas atividades, sem a autorização de seu superior hierárquico.
II. Entregar-se a atividades político-partidárias em qualquer momento, 
enquanto investido em cargo público.

Questão 32
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III. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do 
cargo ou função e com o horário de trabalho.
Dentre as assertivas, está (ão) correta (s):

A. Apenas a I.
B. Apenas a II.
C. Apenas a III.
D. I e II.
E. II e III.
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Acerca das penalidades e do processo administrativo disciplinar, de acordo 
com a Lei nº 10.098/94, julgue a assertiva correta:

A. A advertência não resta prevista pelo Estatuto, sendo a repreensão a 
primeira providência possível, mesmo quando a falta funcional tiver reduzida 
gravidade e, por sua natureza, não demandar aplicação de pena.
B. A suspensão, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias, poderá ser 
convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 
remuneração, quando houver conveniência para o serviço.

Questão 33

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

C. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público 
estadual ou prática de infração funcional é obrigada a promover sua 
apuração imediata, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de se tornar 
corresponsável.
D. A sindicância deverá ser concluída no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
úteis, podendo ser prorrogado por novos 30 (trinta) dias úteis.
E. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não 
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, para que se garanta o contraditório e 
a ampla defesa do acusado.
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De acordo com a Lei Complementar nº 10.098/1994, que dispõe sobre o 
estatuto dos servidores públicos civis do estado do Rio Grande do Sul, 
são requisitos para ingresso no serviço público, EXCETO:
A. Ser brasileiro nato.
B. Ter idade mínima de dezoito anos.
C. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares.
D. Possuir aptidão física.
E. Estar em gozo dos direitos políticos.

(FUNDATEC / ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA -RS / 2018)

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

A ADVOCACIA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988 E NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL DE 1989. 

Prof. Géssica Ehle
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Constituição Federal
SEÇÃO II - DA ADVOCACIA PÚBLICA

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, 
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo.

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da 
União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos 
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
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Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em 
carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e 
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as 
suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das 
respectivas unidades federadas.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada 
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de 
desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das 
corregedorias.
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Constituição Estadual 

Art. 117. A Procuradoria-Geral do Estado será chefiada pelo Procurador-
Geral do Estado, com prerrogativas de Secretário de Estado, e o cargo 

será provido em comissão, pelo Governador, devendo a escolha 
recair em membro da carreira.
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LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 11.742, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

Art. 10 - A Procuradoria-Geral do Estado será chefiada pelo 
Procurador-Geral do Estado, com prerrogativas de Secretário de 
Estado, e o cargo será provido em comissão pelo Governador do 
Estado, devendo a escolha recair em integrante da carreira.
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Considerando as disposições da Constituição Estadual sobre a 
Advocacia-Geral do Estado, é INCORRETO afirmar que:

A. Compete à Procuradoria-Geral do Estado promover a unificação da 
jurisprudência administrativa do Estado.
B. A Advocacia do Estado tem como órgão central a Procuradoria-
Geral do Estado, vinculada diretamente ao Governador do Estado e 
integrante de seu Gabinete.

Simulado
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C. O estatuto dos Procuradores do Estado será disposto por meio de 
Lei Complementar que terá, dentre outros, o princípio da 
irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto, aos impostos 
gerais, inclusive os de renda e extraordinários.
D. exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função 
pública, salvo uma de médico, ou de magistério.
E. O Estado será citado na pessoa de seu Procurador-Geral.

Simulado
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LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 11.742, DE 17 DE
JANEIRO DE 2002, CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES
SUPERVENIENTES. 

Prof. Géssica Ehle
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Lei Orgânica da Advocacia de Estado

Organiza a Procuradoria-Geral do 
Estado

Institui o regime jurídico dos cargos da 
carreira de Procurador do Estado 

LEI COMPLEMENTAR Nº 11.742, DE 17 DE JANEIRO DE 2002
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#1 Funções institucionais da Advocacia de Estado;

#2 Da autonomia da PGE e das prerrogativas do PGE

#3 Dos Órgãos de Direção Superior e da Composição do Conselho 
Superior

#4 Dos Procuradores-Gerais Adjuntos (JAI)

#5 Das Correições e das Normas Disciplinares

“Trending Topics” FUNDATEC
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Gabinete 
PGE

Governador 
do Estado 

Advocacia de  
Estado

#1 Funções institucionais da 
Advocacia de Estado
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Art. 2º -São funções institucionais da Advocacia de Estado:

V - patrocinar as ações declaratórias de constitucionalidade, de 
inconstitucionalidade e as arguições de descumprimento de preceito 
fundamental propostas pelo Governador do Estado, bem como representá-
lo em juízo, prestando informações, interpondo recursos, reclamações e 
realizando defesa oral, em todas aquelas ações de controle concentrado, 
assim como nos mandados de segurança e nos mandados de injunção, 
sempre que envolver interesse do Estado do Rio Grande do Sul e de suas 
autarquias; 
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#2 Da autonomia da PGE e das prerrogativas do PGE

Da autonomia da PGE

Art. 9º - A Procuradoria-Geral do Estado, dotada de autonomia 
administrativa e funcional, elaborará sua proposta orçamentária e a 
encaminhará ao Governador do Estado. 
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Das prerrogativas do PGE

Art. 10 - A Procuradoria-Geral do Estado será chefiada pelo 
Procurador-Geral do Estado, com prerrogativas de Secretário de 
Estado, e o cargo será provido em comissão pelo Governador do 
Estado, devendo a escolha recair em integrante da carreira
(Procurador do Estado).
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DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO 

Art. 34 - A carreira de Procurador de Estado é composta de quatro 
classes: inicial, intermediária, final e superior.

 QUESTIONA-SE: Para ser PGE precisa ser de alguma classe 
específica?
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Art. 30, § 1º: O atendimento às requisições dos Procuradores do Estado 
deve ocorrer dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, [...].

Art. 31 - No exercício de suas funções, Procurador do Estado poderá:
IV - dispor e utilizar livremente, nas comarcas em que atuar, de 
instalações próprias e condignas nos prédios dos fóruns;
IX - ter a palavra pela ordem, perante qualquer juízo ou tribunal para 
replicar acusação ou censura que lhe tenham sido feitas.

Revisão de Véspera
Prof. Géssica Ehle

Órgãos de 
direção 
superior

Gabinete Conselho 
Superior

Corregedoria-
Geral

DECRETO ESTADUAL Nº
42.819, DE 14 DE JANEIRO
DE 2004 
TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DA 
PROCURADORIA-GERAL DO 
ESTADO
Capítulo I 
DA ESTRUTURA ORGÂNICA
(art. 11)

#3 Dos Órgãos de Direção Superior e da Composição 
do Conselho Superior
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#4 Dos Procuradores-Gerais Adjuntos (JAI)

Art. 14 - Os Procuradores Gerais Adjuntos para Assuntos Jurídicos, para 
Assuntos Administrativos e para Assuntos Institucionais serão 
escolhidos pelo Procurador-Geral do Estado, dentre integrantes da 
carreira. 

Tempo de Mandato 
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#5 Das Correições e das Normas Disciplinares

DAS CORREIÇÕES 

Art. 124 -Os serviços da Procuradoria-Geral do Estado estão sujeitos a 
correições, que serão: 

P 

O
E 
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DAS NORMAS DISCIPLINARES 
Seção I DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO 

Art. 125 - O Procurador do Estado está sujeito às seguintes 
penalidades disciplinares: 
I - repreensão; 
II - censura; 
III - suspensão; 
IV - demissão;  Comunica à OAB.
V - cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
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DEMISSÃO
Art. 130 - A penalidade de demissão será aplicada nos casos de: 
I - abandono de cargo, assim considerada a interrupção injustificada do 
exercício das funções por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 
(sessenta) intercalados no período de 12 (doze) meses; 
II - violação das proibições constitucionais referidas no artigo 123 desta lei; 
III - improbidade administrativa; 
IV - condenação por crime contra a administração e fé públicos, cuja natureza 
e configuração incompatibilize para o exercício do cargo; 
V - condenação à pena privativa de liberdade, por crime cometido com abuso 
de poder ou violação de dever inerente a função público; VI - ofensa física 
contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo se em legitima defesa 
própria ou de terceiro.
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PENALIDADE DE SUSPENSÃO

10.098 11.742
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DA PRESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO E DA EXECUÇÃO DAS PENALIDADES

LEMBRAR DA ORDEM:

 vá de RE CEN SU senão a DEMI CAi.
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Assinale a alternativa que NÃO contém uma das funções institucionais da 
Advocacia de Estado, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 
11.742/02.

A. Zelar pelo cumprimento da Constituição da República Federativa do Brasil 
e da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem como pelos preceitos 
fundamentais delas decorrentes.
B. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados.

(FUNDATEC / PGE-RS / 2014)
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C. Promover ações civis públicas para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente, das finanças públicas, do 
consumidor e de outros interesses difusos e coletivos.
D. Contribuir para o aperfeiçoamento das instituições jurídicas 
nacionais e estaduais, bem como dos serviços públicos estaduais e 
municipais.
E. Prestar assistência jurídica aos Municípios, a título complementar 
ou supletivo.

(FUNDATEC / PGE-RS / 2014)
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Considerando as disposições da Lei Complementar Estadual nº 
11.742/02, é correto afirmar que:

A. As funções de chefia, assessoramento e direção próprias da 
Procuradoria-Geral do Estado serão providas por ato do Governador 
do Estado.
B. São alguns dos órgãos que compõem a estrutura da Procuradoria-
Geral do Estado: - órgãos de direção superior; órgãos de execução 
com diversas funções e órgão central de apoio administrativo.

Simulado
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C. Uma das funções institucionais da Advocacia de Estado é promover a ação 
de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União 
e dos Estados.
D. Ao Procurador-Geral do Estado compete, dentre outras atribuições, 
exercer a representação extrajudicial do Estado do Rio Grande do Sul, 
independentemente de designação pelo Governador do Estado.
E. É função institucional da Advocacia de Estado o exercício da representação 
judicial das fundações de direito público, quando convier ao interesse 
público, será implementado mediante ato do Procurador-Geral do Estado, 
ouvido o Conselho Superior.
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https://linktr.ee/profgessicaehle

gessica.ehle@gmail.com

@prof.gessicaehle

Ms. Géssica Ehle
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Prof. Géssica Ehle
@prof.gessicaehle

Obrigada!
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INSTRUMENTOS LEGAIS QUE

ABORDAM E NORMATIZAM QUESTÕES

LIGADAS À EQUIDADE DE GÊNERO E

IGUALDADE RACIAL

Prof. Lilian Novakoski

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Lei Maria da Penha 

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo
dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura,
à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
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Direitos Humanos
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Lei Maria da Penha 

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Lei Maria da Penha 
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade
ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei nº 13.772, de
2018)
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Lei Maria da Penha 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Lei Maria da Penha 
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Direitos Humanos
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Estatuto Igualdade Racial 

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Estatuto Igualdade Racial 
I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão,
restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou
origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir
o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições,
de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos
político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo
da vida pública ou privada;
II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação
de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas
pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem
nacional ou étnica;
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Estatuto Igualdade Racial 
III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito
da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras
e os demais segmentos sociais;

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

FUNDATEC/2019/CEEERS 
Conforme Lei Federal nº 12.288/2010, que institui o Estatuto da
Igualdade Racial, o poder público fomentará o pleno acesso da
população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e
o lazer como direitos sociais. É uma atividade, que surgiu no Brasil
como uma forma de resistência dos escravos trazidos da África na
época colonial, além de ser utilizada para defesa física, foi uma
forma de resguardar a identidade dos escravos africanos.
Consolidou-se principalmente no Quilombo dos Palmares. Pela lei,
ela deve ser reconhecida como desporto de criação nacional, em
todas as modalidades em que se manifesta, seja como esporte,
luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território
nacional. De que prática está se falando?
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FUNDATEC/2019/CEEERS 
a)Afoxé.
b)Capoeira.
c)Gnawa.
d)Jongo.
e)Mamba.
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FUNDATEC/2021/Prefeitura de 
Candelária 

Sobre o direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer,
previsto no Estatuto Estadual da Igualdade Racial (Lei
Estadual nº 13.694/2011, do Rio Grande do Sul), assinale a
alternativa correta.
a)O Poder Público promoverá políticas e programas de ação
afirmativa que assegurem igualdade de acesso ao ensino
público para os negros, em todos os níveis de educação,
proporcionalmente a sua parcela na composição da
população do Estado, ao mesmo tempo em que incentivará
os estabelecimentos de ensino privado a adotarem tais
políticas e programas.
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FUNDATEC/2021/Prefeitura de 
Candelária 
b)O Estado poderá promover o acesso dos negros ao ensino
gratuito, às atividades esportivas e de lazer ou,
alternativamente, apoiar a iniciativa de entidades que
mantenham espaço para promoção social desta parcela da
população.
c)Nas datas comemorativas de caráter cívico, as instituições
públicas e privadas de ensino deverão inserir nas aulas,
palestras, trabalhos e atividades afins, dados históricos sobre
a participação dos negros nos fatos comemorados.

Direitos Humanos
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FUNDATEC/2021/Prefeitura de 
Candelária 
d)As instituições de ensino deverão respeitar a diversidade
racial quando promoverem debates, palestras, cursos ou
atividades afins, independentemente do convite de negros
para discorrer sobre os temas apresentados.
e)Nas instituições de ensino, públicas e privadas, deverá ser
oportunizado o aprendizado e a prática da capoeira, como
atividade esportiva, cultural e lúdica, sendo obrigatória a
participação dos mestres tradicionais de capoeira para
atuarem como instrutores desta arte-esporte.
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Prof. Lilian Novakoski

@liliannovakoski

Professora Lilian 
Novakoski

Lilian Novakoski
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