


 

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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DOIS COLUNISTAS E A NORMA CULTA
Sírio Possenti

Publicado em 17 de março de 2016
Não me lembro de ter ouvido ou lido alguma coisa de Tostão sobre língua, gramática. Esses troços de
que os que não são do ramo falam tanto. Mas, salvo engano, andou emitindo juízo bem precário sobre
a expressão “correr atrás do prejuízo”, que considerou errada (“ninguém corre atrás do prejuízo”
sentenciou, se bem que, como psicanalista, deve ter visto muito disso por aí) e que Cipro Neto
comemorou (achei no Google).
Está lá: “No último domingo, Tostão fez deliciosa “análise crítica de clichês do futebol”. Um deles
(“Vamos correr atrás do prejuízo”) recebeu a seguinte observação: “Se o time está perdendo, tem de
correr atrás do lucro”. Já vi muita gente boa defender a legitimidade dessa construção (“correr atrás
do prejuízo”), com o argumento de que o uso lhe dá razão. O estranho é que ninguém diz que corre
atrás do fracasso, do insucesso, da tristeza. O que se diz é que o time corre atrás da medalha, da
vitória, da classificação. Por que diabos, então, correr atrás do prejuízo?”.

Idiomatismos, Pasquale! Os idiomatismos e expressões feitas não têm sentido literal. São como os
provérbios ou outras expressões do tipo “enfiar o pé na jaca” ou a “a vaca vai pro brejo”. E “risco de
vida”, que muita gente corrigiu para “de morte”, sob empurrões da Globo.
Tostão quis corrigir a cultura. Comentou outras expressões (como “marcar sob pressão”), que podem
cansar, mas não veiculam doutrinas erradas. Aliás, por que todos deveriam correr atrás do lucro? Nem
Tostão faz isso, que se saiba. Tais expressões exigem boa interpretação: corre-se atrás do prejuízo não
para ficar com ele, para aumentá-lo, mas para acabar com ele, para caçá-lo, para anulá-lo.
Mas, em outro domínio, Tostão fornece bons dados para os analistas. No dia 13/03/2016, escreveu: “O
amigo e médico Ciro Filogeno sugere, o que concordo…” e, logo depois, “… que nos empates por 0 a 0
os dois times não deveriam ganhar pontos, o que discordo…”.
Um professor meio cego e pouco lido diria que Tostão errou. O argumento é sempre o mesmo: se é
“concordo com”, então é “com o que (ou “com quem”) concordo”; e se é “discordo de”, então é “de
que discordo”. Mas isso não é verdade. Tostão apenas escreveu segundo outra regra (uma hora dessas
vou ficar de caderninho na mão e anotar todos os casos de novas adjetivas que ouço em rádio e TV, já
que ninguém mais usa as antigas, especialmente com “cujo”).



As frases de Tostão atestam uma tendência poderosa do português, que é a de fazer orações adjetivas
sem a preposição (tem sido chamada de cortadora): num dos casos aqui mencionados saiu “com”, no
outro, saiu “de”.
Tostão é obviamente uma pessoa culta, representante no português culto falado e escrito no Brasil,
que, entre outras instituições, a escola deveria encampar. (Isso não significa que não se pode ou não
se deve empregar a forma tradicional, ou mesmo que ela não seja ensinada. Sem emprego pode ser
um bom índice de escrita mais consciente, ou monitorada, o que é bom. É bom, mas não é a única
alternativa correta).
Já Ferreira Gullar, ferrenho defensor da gramática (mas eu duvido que a estude!) que a professorinha
lhe ensinou (devia ser bem fraquinha), como repetidamente insiste em dizer, escreveu no mesmo dia
em sua coluna “que preferem abrir o jogo do que pagar a culpa…” (está avaliando as delações
premiadas como o faria um taxista ouvinte da CBN).
Não quero dizer que a escrita de Ferreira Gullar tem problemas (pelo contrário: este é seu lado bom),
como provavelmente diriam os que repetem “se é concordo com, então é com o que concordo”.

Quando eu estava no então quinto ano, antes do então ginásio, já estudava uma lista de palavras que 
incluíam “preferir a” em vez de “preferir (mais) do que”. Pois a construção dita “errada” está cada vez 
mais viva e é cada vez mais empregada por pessoas cultas (vou tentar ouvir o Merval Pereira, por mais 
difícil que isso seja). Portanto, é cada vez mais “normal”.
As relativas de Tostão (que são de todos, aliás) e a regência de Ferreira Gullar não deveriam mais
implicar perda de pontos nas redações, nem serem objeto de provas “objetivas”.
PS 1 – a famosa coluna de Tostão que Pasquale comentou está em
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk0201200009.htm. Tostão questiona, de fato, uma lista
grande de clichês. Vejam o segundo da lista: “Empatar fora de casa é bom.” Em um campeonato que
a vitória vale três pontos, empatar é sempre ruim. Repararam em “Em um campeonato que a
vitória…”? Também aqui “falta” uma preposição. É sempre a mesma regra! Claro que ninguém critica a
gramática de Tostão (nem o fez Pasquale, que vivia disso). Um indício de que (“que”, diria o colunista)
pertence à “elite intelectual”, cuja gramática é, portanto, culta. Ele diria “cuja”? Duvido.

PS 2 – Da tira Júlio & Gina de segunda, dia 14/03 (Folha de S. Paulo): – Você não odiava TV? – Achei uma coisa que eu gosto. Lá se foi mais
uma preposição numa relativa. Minha aposta é que ninguém percebe.
Ref.: https://blogdosirioblog.wordpress.com/page/2/ [adaptado]



1. Analise as assertivas que se seguem.
I. A língua não é um conjunto de palavras, mas os usos que os falantes fazem dela conforme suas
necessidades comunicativas.
II. A variedade culta é apenas uma entre outras, o que permite relativizar a noção de certo e errado.
III. O fato de a língua ser dinâmica permite que os falantes de determinada língua usem as palavras
conforme suas necessidades imediatas de comunicação.
Pode-se afirmar que estão CORRETAS as assertivas

A. Somente I e II.
B. Somente I e III.
C. Somente II e III.
D. I, II e III.

2. Conforme o autor, “os idiomatismos e expressões feitas não têm sentido literal”.
Idiomatismos NÃO podem ser vistos, portanto, como:

A. Combinações de palavras denotativas que existem em todas as línguas.
B. Combinações de palavras que perdem sua independência e adquirem um sentido global.
C. Expressões linguísticas consagradas pelo uso dos falantes de uma determinada língua.
D. Mecanismo gramatical identificado em todas as línguas.



3. Pode-se afirmar, com base no modo como o autor argumenta, que o texto

A. aconselha os usuários da língua a não utilizarem determinadas expressões idiomáticas.
B. critica a visão purista sobre a língua de especialistas e não especialistas.
C. defende a variedade culta da língua em detrimento de outras variedades.
D. nega a invariabilidade de todas as línguas.

4. “correr atrás do prejuízo” e “risco de vida” são expressões consideradas pelo autor: I. Admissíveis
na língua, pois são consagradas pelo uso. II. Inadmissíveis para os bons usuários da língua. III.
Admissíveis, pois estão previstas no funcionamento das línguas. IV. Inadmissíveis para quem
desconhece o funcionamento das línguas. Estão CORRETAS as afirmativas:

A. I, II e III, apenas.
B. I, III e IV, apenas.
C. II, III e IV, apenas.
D. I, II, III e IV.



5. No contexto em que ocorrem, as expressões “correr atrás do prejuízo” e “risco de vida” constituem

A. um indício de que o que vale em uma língua é o uso que os falantes fazem dela e não o que dita a
gramática normativa.

B. uma espécie de hipérbole usada pelos falantes para solucionar certas imposições da gramática
normativa.

C. uma forma de intensificar ideias, sendo equivalente ao uso do superlativo em todas as línguas.
D. uma manifestação ingênua dos falantes para indicar ideias difíceis de serem verbalizadas.

6. No trecho “Não me lembro de ter ouvido ou lido alguma coisa de Tostão sobre língua, gramática.
Esses troços de que os que não são do ramo falam tanto. Mas, salvo engano, andou emitindo juízo
bem precário sobre a expressão “correr atrás do prejuízo”, que considerou errada (“ninguém corre
atrás do prejuízo” sentenciou, se bem que, como psicanalista, deve ter visto muito disso por aí) e que
Cipro Neto comemorou (achei no Google).”, os verbos considerou e sentenciou indicam que o autor:
I. aponta para o leitor a interpretação que deve fazer da fala de Tostão. II. marca o ponto de vista do
autor sobre a fala de Tostão. III. adere a fala de Tostão sobre o que está sendo discutido no texto.
Estão CORRETAS as assertivas:

A. I, II e III.
B. I e II, apenas.
C. I e III, apenas.
D. II e III, apenas.



7. Os tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura, seu objetivo e sua finalidade.
Considerando esses aspectos, pode-se dizer que o texto DOIS COLUNISTAS E A NORMA
CULTA caracteriza-se como:

A. um depoimento.
B. uma descrição.
C. uma exposição.
D. uma injunção.

8. Portanto, é cada vez mais “normal”. Nessa frase, as aspas servem para: I. Exprimir uma ironia. II.
Evidenciar uma citação. III. Realçar a palavra. Está CORRETO o que se afirma em:

A. I, II e III.
B. I, apenas.
C. II, apenas.
D. III, apenas.



9. “As frases de Tostão atestam uma tendência poderosa do português, que é a de fazer orações
adjetivas sem a preposição (tem sido chamada de cortadora): num dos casos aqui mencionados saiu
‘com’, no outro, saiu ‘de’”. É exemplo desse tipo de oração:

A. Estou com os livros que você mais gosta.
B. Eu duvidava que houvesse engano.
C. O candidato com o qual simpatizo é grande amigo meu.
D. O mundo espera que todos lutem contra a miséria.

10. “[...] num dos casos aqui mencionados, saiu ‘com’, no outro, saiu ‘de’”. A última vírgula é usada
para:

A. indicar uma enumeração.
B. isolar os apostos explicativos.
C. marcar a presença da elipse.
D. separar termos que exercem diferentes funções sintáticas.



11. Aliás, por que todos deveriam correr atrás do lucro? Nem Tostão faz isso, que se saiba. O operador
argumentativo Aliás tem o mesmo efeito de sentido em: I. João é o melhor candidato: além de ter
boa formação em Política, não se envolve em corrupção. II. O trabalho infantil é um problema não
apenas para as crianças, mas também para a economia do país. III. Vivemos em um país
democrático, no entanto, as minorias, no Brasil, não têm seus direitos garantidos. Assinale a
opção CORRETA:

A. I, II e III.
B. I e II, apenas.
C. I e III, apenas.
D. II e III, apenas.

12. Na frase Tostão questiona, de fato, uma lista grande de clichês, a palavra clichê NÃO poderia ser
substituída por

A. Chavão.
B. Estereótipo.
C. Lugar-comum.
D. Original.



13. Na frase Já vi muita gente boa defender a legitimidade dessa construção (“correr atrás do
prejuízo”), com o argumento de que o uso lhe dá razão., o pronome dessa é classificado como:

A. Anáfora.
B. Catáfora.
C. Dêixis.
D. Exófora.

14. Quando eu estava no então quinto ano, antes do então ginásio, já estudava uma lista de palavras
que incluíam “preferir a” em vez de “preferir (mais) do que”. A qual norma gramatical o autor se
refere?

A. Aspecto verbal.
B. Concordância verbal.
C. Regência verbal.
D. Tempo verbal.



15. Tomando como base a norma padrão da Língua Portuguesa, examine os enunciados a seguir:
I. Comprei na loja de conveniência vários ítens.
II. As rúbricas dos documentos eram falsas.
III. O projeto está promovendo uma campanha de ajuda as crianças vítimas da seca.
IV. Vamos esperar que V. Sª. manifeste sua escolha.
Está CORRETO apenas o enunciado:

A. I.
B. II.
C. III.
D.IV.

16. Sobre o uso do ONDE, de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa, está CORRETA a frase:

A. O advento da cidade grega marca o declínio do sistema onde os juramentos decidiam por meio da
força religiosa.
B. Onde ficou o menino que estava procurando pela mãe?
C. Onde você quer chegar com esses argumentos?
D. Participei de uma banca onde havia quatro inscritos



17. Uma das normas para o uso CORRETO da vírgula diz que:

A. usam-se vírgulas separando segmentos restritivos.
B. sujeito e predicado são separados por vírgula.
C. em omissões de termos no interior da frase, exige-se a vírgula.
D. em expressões intercaladas como “em suma” não se usa a vírgula.

18. Considere as alterações feitas nos segmentos a seguir:
I. Ronaldo que foi goleador de 2002 não é o Ronaldo que o Corinthians contratou. Ronaldo, que foi

goleador de 2002, não é o Ronaldo que o Corinthians contratou.
II. O homem de que estamos falando é o culpado. O homem que estamos falando é o culpado.
III. Menor é acusado de assalto à padaria. Adolescente é acusado de assalto à padaria.
Com as modificações feitas na 2ª frase, altera-se o sentido do que foi afirmado na 1ª frase em:

A. I, apenas.
B. III, apenas.
C. I e III, apenas.
D. I, II e III.



19. Em relação aos verbos, os pronomes átonos podem situar-se em três posições: próclise, mesóclise e
ênclise. Nas frases abaixo, estão sendo utilizados, respectivamente, como:
I. E dá-lhe ensinar conjugação verbal com “vós”
II. o que a realidade lhe comunica

A. Ênclise e próclise.
B. Mesóclise e ênclise.
C. Próclise e ênclise.
D. Próclise e mesóclise.

20. No segmento mas ainda nos cobram o ensino e o uso de um “latim clássico”, que é o português
literário consagrado antigo, o item destacado tem valor:

A. Anafórico.
B. Catafórico.
C. Dêitico.
D. Elíptico.
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NOVOS RECURSOS
- Xbox Live no Windows: Integração do Windows 10 com o Xbox One.
- Sequential Mode: Alternar entre modo de uso para PC e Tablete
- Cortana: Ferramenta assistente de comandos por voz.
- Continue de Onde Parou: Trocar de equipamento sem perder o trabalho em edição
- Windows Hello: Reconhecimento facial para logar no sistema
- Novo Navegador padrão: Microsoft Edge
- Múltiplas Áreas de Trabalho: Criar novas Áreas de Trabalho para diferentes
atividades
- Windows Defender: Agora além de Antivírus é também Windows Defender Firewall.

WINDOWS 10

1. No MS Windows 10 foi introduzido um componente para tratar de
reconhecimento facial, de íris e de digitais na autenticação e acesso à máquina. O
nome desse componente é:
a) Windows Hello.
b) Windows Defender.
c) BitLooker.
d) Skydrive.
e) Thunderbird.

WINDOWS 10



2. Um técnico utilizando um computador com o sistema operacional Windows
10, em sua configuração padrão para a língua portuguesa, seleciona o botão Visão de
Tarefas, presente na Barra de Tarefas. Esse botão
a) amplia o texto e imagens da tela, facilitando a sua visualização.
b) apresenta, na forma de gráfico, o uso dos principais recursos do computador pelas
tarefas (CPU, memória, rede etc.).
c) apresenta uma tabela com todas as tarefas que o sistema operacional pode
executar.
d) exibe a relação de tarefas que o sistema operacional está executando no
momento.
e) permite visualizar as janelas que estão abertas nesse momento.

WINDOWS 10

3. No Explorador de arquivos do Windows 10, em português, Ana clicou com o
botão direito do mouse sobre a identificação de unidade de pen drive conectada no
computador e selecionou as opções Novo > Pasta, para criar uma nova pasta onde
pretende guardar seus documentos. O nome desta pasta poderá ser:
a) 08-12-2018
b) 08/12/2018
c) Dia8_12:20
d) <08_12_2018>
e) 08\12\2018

WINDOWS 10



1. Assinale a opção que apresenta dois dispositivos de saída de dados cujo resultado
possa ser lido por humanos sem a necessidade de outros recursos eletrônicos.
A) Disco óptico e scanner.
B) Impressora e disco óptico.
C) Impressora e plotter.
D) Plotter e disco óptico.
E) Scanner e impressora.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

2. Quando a alimentação do computador é desligada, esse tipo de memória perde
seu conteúdo. Esta característica é suficiente para classificar esta memória como
A) dinâmica.
B) estática.
C) não volátil.
D) regravável.
E) volátil.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES



1. Com relação ao domínio “.br”, avalie as afirmações a seguir.
I. É destinado a sites que estejam hospedados fisicamente no Brasil.
II. É regido por uma entidade brasileira.
III. Somente brasileiros, incluindo os naturalizados, podem possuir um domínio “.br”.
É correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) I, II e III.

REDES DE COMPUTADORES

2. Sobre o significado dos termos Internet e Intranet, considere as afirmativas a
seguir.
I. São sinônimos em qualquer contexto, tanto tecnológico como de utilização.
II. A Intranet não pode ser acessada remotamente via Internet sem autenticação.
III. A Intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos, com acesso
limitado.
Está correto somente o que se afirma em:
A) I;
B) II;
C) III;
D) I e II;
E) II e III.

REDES DE COMPUTADORES



3. No Google Chrome, o atalho Ctrl+Shift+N abre uma nova janela incógnita.
Com relação a essa janela, assinale a afirmativa correta.
A) Os dados enviados de/para os servidores são criptografados.
B) As informações de navegação do usuário não podem ser rastreadas.
C) As modificações no bookmark do usuário são descartadas quando a janela é
fechada.
D) Nenhuma informação sobre o histórico de navegação é armazenada.
E) O usuário não pode fazer download de arquivos.

REDES DE COMPUTADORES

4. O navegador Google Chrome é amplamente utilizado e, como seus similares,
oferece a possibilidade de limpar dados de navegação que são acumulados ao longo
do uso. Considere a lista a seguir.
I. Arquivos downloaded pelo navegador;
II. Cookies;
III. Histórico de navegação;
IV. Imagens e arquivos armazenados no cache do navegador;
V. Páginas gravadas pelo comando “salvar como...”.
No caso do Chrome, especificamente, as opções oferecidas na limpeza de dados de
navegação cobrem, dessa lista, apenas os casos:
A) I, II, IV, V;
B) I, III, V;
C) II, III, IV;
D) II, III, V;
E) III, IV, V.

REDES DE COMPUTADORES



5. Considere a seguinte sequência de eventos, ordenada cronologicamente.
I. Usuário A envia um e-mail colocando o usuário B no campo “Para”, o usuário C no
campo “Cc” e o usuário D no campo “Cco”;
II. O usuário B, ao receber o e-mail, utiliza a opção de “responder para todos” e
acrescenta o usuário E no campo “Para”.
Assinale a opção que indica os usuários que receberam o e-mail enviado por B.
A) A, somente.
B) A e E, somente.
C) A, C e E, somente.
D) A, D e E, somente.
E) A, C, D e E, somente.

REDES DE COMPUTADORES

1. Em uma empresa, um modelo de cloud computing correto a ser utilizado seria a nuvem
a) híbrida, em que as soluções podem ter sua escalabilidade comparável com a de ambientes públicos e o
gestor de TI poderá definir políticas de segurança de acordo com as demandas internas da empresa.
b) pública, pois a empresa ficaria responsável apenas por algumas atividades de gerenciamento, como troca
de peças, segurança física e atualização de firmware.
c) privada, que é conhecida por oferecer serviços de IaaS e SaaS. O Microsoft Office 365, a Amazon AWS e o
Dropbox são fornecidos por meio desse tipo de arquitetura.
d) pública, recomendada para quem precisa de uma plataforma com alto controle. No entanto, a empresa
fica impedida de coletar verbas com a venda de anúncios, mesmo em modelos de negócio freemium.
e) protegida, que permite o armazenamento de dados em um local seguro e robusto. Ideal para uma empresa
que atua em um setor com um alto nível de regulação e com informações confidenciais.

CLOUD COMPUTING



2. André contratou um serviço de hospedagem na internet para armazenamento de seus arquivos na
nuvem, através da tecnologia Cloud Computing, computação na nuvem. Considerando que a única
funcionalidade do serviço contratado por André seja a de armazenamento de dados, geralmente utilizado
para armazenar arquivos de backup, podemos considerar que o serviço contratado é
a) Cloud Rentals – Locação na nuvem
b) Cloud Streaming – Transmissão na nuvem
c) Cloud Storage – Armazenamento na nuvem
d) Cloud Service – Serviço na nuvem
e) Cloud Any – Nuvem qualquer

CLOUD COMPUTING

3. Um Analista utiliza um conjunto de aplicativos de escritório (Google Docs) que não estão instalados em
seu computador, mas em servidores espalhados em pontos diversos da internet. Além de acessar os
aplicativos, guarda também os documentos produzidos por meio deles nesses servidores, de forma a poder
acessá-los a partir de qualquer computador com acesso à internet. O Analista utiliza um tipo de computação
em nuvem conhecido como
a) Development as a Service.
b) Software as a Service.
c) Plataform as a Service.
d) Infrastructure as a Service.
e) Communication as a Service.

CLOUD COMPUTING



1. Considere uma planilha MS Excel BR na qual a célula B1 contém a fórmula
=SE(A1>10;A1*0,3;A1*0,5)+A$2
Dado que as células A1 e A2 contêm, respectivamente, os valores 10 e 12, assinale o
valor exibido na célula B1.
A) 12
B) 14
C) 17
D) #NOME?
E) #VALOR!

MICROSOFT EXCEL

2. Analise a figura a seguir, que mostra algumas células do Excel do MS Office.

Se o conteúdo da célula G1 (mostrado como equação na figura) for copiado por meio
de Ctrl+C e Ctrl+V para a célula H2, o valor da célula H2 será
A) 3.
B) 12.
C) 20.
D) 40.
E) 48.

MICROSOFT EXCEL



1. No MS Word, o “pincel de formatação” é utilizado para
A) estabelecer critérios de cores de fundo nas células de uma tabela.
B) definir padrões de bordas para uma tabela.
C) alternar tipos de layout de exibição.
D) copiar a formatação de um trecho e aplicá-la em outro.
E) desenhar formas, tais como retângulos, setas e linhas.

MICROSOFT WORD

2. Observe a seguinte lista de Estados elaborada no Microsoft Word.

A alternativa que apresenta corretamente o Estado com a sua respectiva formatação
é:
A) Rio de Janeiro, Cor do Realce do Texto;
B) São Paulo, Itálico;
C) Minas Gerais, Sombreamento;
D) Pernambuco, Efeitos de Texto;
E) Sergipe, Tachado.

MICROSOFT WORD



3. Em alguns documentos, é preciso incluir quebras de texto forçadas. Um
exemplo disso é iniciar um capítulo em uma nova página.
Com referência às características das quebras de seção no MS Word, analise as
afirmativas a seguir.
I. Possibilitam alterar o conteúdo de cabeçalhos e rodapés.
II. Permitem quebras de avancem para páginas ímpares ou pares.
III. Permitem que uma nova seção inicie na página corrente.
Está correto o que se afirma em
A) I, somente.
B) II, somente.
C) III, somente.
D) II e III, somente.
E) I, II e III.

MICROSOFT WORD

OBRIGADO
Prof. Rani Passos



Direitos Humanos 

Prof. Lilian Novakoski

(FUMARC/PCMG/ 2013)
Analise as seguintes afirmativas, à luz da legislação brasileira:
I. A igualdade, a participação na vida política do Estado, a

nacionalidade bem como o direito ao pleno emprego e à
Previdência Social são considerados direitos de 1ª dimensão pela
importância que ocupam na proteção do indivíduo face aos
desmandos do Estado.

II. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente,
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei. É CORRETO o que se afirma em:



(FUMARC/PCMG/ 2013)
a)A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
b)A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
c)As duas afirmativas são verdadeiras.
d)As duas afirmativas são falsas.



(FUMARC/PCMG/ 2018)

Sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
é CORRETO afirmar:
a)A Comissão Interamericana e os Estados Partes podem submeter
um caso à Corte Interamericana, admitida a legitimação do indivíduo,
nos termos da Convenção Americana.
b)A Corte Interamericana não apresenta competência consultiva.
c)É órgão jurisdicional do sistema regional, composto por 15 juízes
nacionais de Estados Membros da OEA, eleitos a título pessoal pelos
Estados Partes da Convenção.
d)O Estado brasileiro reconheceu a competência jurisdicional da
Corte Interamericana em dezembro de 1998.

Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Eixo Orientador IV
Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à 
Violência
Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de 
segurança pública
Objetivo estratégico I: Modernização do marco normativo do 
sistema de segurança pública
Objetivo estratégico II: Modernização da gestão do sistema 
de segurança pública



Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Objetivo estratégico III: Promoção dos Direitos Humanos dos
profissionais do sistema de segurança pública, assegurando
sua formação continuada e compatível com as atividades que
exercem
Diretriz 12: Transparência e participação popular no sistema
de segurança pública e justiça criminal
Objetivo estratégico I: Publicação de dados do sistema
federal de segurança pública
Objetivo estratégico II: Consolidação de mecanismos de
participação popular na elaboração das políticas públicas de
segurança

Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade e
profissionalização da investigação de atos criminosos
Objetivo estratégico I: Ampliação do controle de armas de
fogo em circulação no país
Objetivo estratégico II: Qualificação da investigação criminal
Objetivo estratégico III: Produção de prova pericial com
celeridade e procedimento padronizado
Objetivo estratégico IV: Fortalecimento dos instrumentos de
prevenção à violência



Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Objetivo estratégico V: Redução da violência motivada por
diferenças de gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual
e situação de vulnerabilidade
Objetivo estratégico VI: Enfrentamento ao tráfico de pessoas
Diretriz 14: Combate à violência institucional, com ênfase na
erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e
carcerária
Objetivo estratégico I: Fortalecimento dos mecanismos de
controle do sistema de segurança pública

Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Objetivo estratégico II: Padronização de procedimentos e
equipamentos do sistema de segurança pública
Objetivo estratégico III: Consolidação de política nacional
visando à erradicação da tortura e de outros tratamentos ou
penas cruéis, desumanos ou degradantes
Objetivo estratégico IV: Combate às execuções extrajudiciais
realizadas por agentes do Estado



Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Diretriz 15: Garantia dos direitos das vítimas de crimes e de 
proteção das pessoas ameaçadas
Objetivo estratégico I: Instituição de sistema federal que 
integre os programas de proteção
Objetivo estratégico II: Consolidação da política de 
assistência a vítimas e a testemunhas ameaçadas
Objetivo estratégico III: Garantia da proteção de crianças e 
adolescentes ameaçados de morte
Objetivo estratégico IV: Garantia de proteção dos defensores 
de Direitos Humanos e de suas atividades

Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Diretriz 16: Modernização da política de execução penal, 
priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à 
privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário
Objetivo estratégico I: Reestruturação do sistema 
penitenciário
Objetivo estratégico II: Limitação do uso dos institutos de 
prisão cautelar
Objetivo estratégico III: Tratamento adequado de pessoas 
com transtornos mentais



Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Objetivo estratégico IV: Ampliação da aplicação de penas e 
medidas alternativas
Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, 
ágil e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a defesa dos 
direitos
Objetivo estratégico I: Acesso da população à informação 
sobre seus direitos e sobre como garanti-los
Objetivo estratégico II: Garantia do aperfeiçoamento e 
monitoramento das normas jurídicas para proteção dos 
Direitos Humanos

Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Objetivo estratégico III: Utilização de modelos alternativos de 
solução de conflitos
Objetivo estratégico IV: Garantia de acesso universal ao 
sistema judiciário
Objetivo estratégico V: Modernização da gestão e agilização 
do funcionamento do sistema de justiça
Objetivo estratégico VI: Acesso à Justiça no campo e na 
cidade



Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Eixo Orientador V
Educação e Cultura em Direitos Humanos
Diretriz 18: Efetivação das diretrizes e dos princípios da política 
nacional de educação em Direitos Humanos para fortalecer 
cultura de direitos
Objetivo estratégico I: Implementação do Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos
Objetivo Estratégico II: Ampliação de mecanismos e produção de 
materiais pedagógicos e didáticos para Educação em Direitos 
Humanos.

Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Diretriz 19: Fortalecimento dos princípios da democracia e dos 
Direitos Humanos nos sistemas de educação básica, nas 
instituições de ensino superior e nas instituições formadoras
Objetivo Estratégico I: Inclusão da temática de Educação e 
Cultura em Direitos Humanos nas escolas de educação básica e 
em instituições formadoras
Objetivo Estratégico II: Inclusão da temática da Educação em 
Direitos Humanos nos cursos das Instituições de Ensino Superior 
(IES)



Politica Nacional de Direitos 
Humanos 
Objetivo Estratégico III: Incentivo à transdisciplinaridade e
transversalidade nas atividades acadêmicas em Direitos
Humanos

Diretriz 20: Reconhecimento da educação não formal como
espaço de defesa e promoção dos Direitos Humanos



(FUMARC/PCMG/ 2013)
De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos de
1969, para que uma petição ou comunicação seja admitida pela
Comissão, será necessário que, EXCETO:
a) matéria da petição não esteja pendente de outro processo de
solução internacional.
b)seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data
em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido
notificado da decisão definitiva.
c)o país violador haja ratificado ou aderido à Convenção, mesmo que
ainda não tenha se manifestado expressamente sobre a competência
da Comissão, tendo em vista que o modelo previsto garante a
“prevalência dos direitos humanos”.

(FUMARC/PCMG/ 2013)
d)a petição seja apresentada por pessoa ou grupo de pessoas, ou
entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais
Estados-Membros da Organização, devendo conter o nome, a
nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou
das pessoas, ou do representante legal da entidade que submeter a
petição ou comunicação



Direitos Grupos Vulneráveis e 
Minorias 

Grupos

Minorias

LGBTQIA+ Povos Indígenas

Vulneráveis 

Idoso, Mulheres, 
Crianças e 

Adolescentes e 
PcD

Caso 
Ximenes 

Lopes (2006) 

Caso Escher
(2009)

Caso 
Garibaldi 

(2009) 

Caso Gomes 
Lund (2010)



Caso Fazenda 
Brasil Verde(2016) 

Caso Nova Brasília 
(2017)

Caso Povo Indígena 
Xucuru (2018) Caso Herzog(2018)

Caso dos 
Empregados fábrica 
fogos de artifício de 

Santo Antonio de 
Jesus (2020)



OBRIGADA
Prof. Lilian Novakoski

Criminologia

Prof. Alexandre Herculano



Criminologia

Criminologia

Direito Penal Criminologia Política Criminal

Finalidade

Analisando fatos humanos
indesejados, define quais
devem ser rotulados como
infrações penais,
anunciando as respectivas
sanções, visando a
proteção de bens jurídicos.

Ciência do dever ser,
jurídica e normativa.

Ciência empírica que
estuda o crime, a pessoa
do criminoso, da vítima e o
comportamento da
sociedade.

Ciência do ser e empírica.

Trabalha as estratégias e
meios de controle social
da criminalidade, bem
como visa sugerir o
aperfeiçoamento
constante da legislação
penal vigente.

Constitui a ponte entre a
Criminologia e o Direito
Penal.

Objeto O crime enquanto norma. O crime enquanto fato. O crime enquanto valor.



A criminologia é uma ciência do “ser”, empírica, na medida em que seu objeto (crime,
criminoso, vítima e controle social) é visível no mundo real e não no mundo dos valores,
como ocorre com o direito, que é uma ciência do “dever ser”, portanto, normativa e
valorativa.

A interdisciplinaridade da criminologia decorre de sua própria consolidação histórica como
ciência dotada de autonomia, à vista da influência profunda de diversas outras ciências, tais
como a sociologia, a psicologia, o direito, a medicina legal, etc.

Criminologia

Criminologia pode ser definida como ciência autônoma, empírica e interdisciplinar,
que se preocupa em estudar, por meio de métodos biológicos e sociológicos, o
crime/delito, o criminoso/delinquente, a vítima e o controle social, com escopo de
controle e prevenção da criminalidade, tratando do crime como problema social.

Criminologia



Nos dois últimos séculos, o direito penal praticamente desprezou a vítima,
relegando-a a uma insignificante participação na existência do delito. Vocês
precisam saber que há três grandes instantes da vítima nos estudos penais:

 a “idade do ouro”;
 a neutralização do poder da vítima e
 a revalorização de sua importância.

Criminologia

Criminologia

Controle

Formal

POLÍCIA – 1ª 
SELEÇÃO

MINISTÉRIO 
PÚBLICO – 2ª 

SELEÇÃO

PJ – 3ª 
SELEÇÃO

Informal

FAMÍLIA

IGREJAS

ESCOLAS

ETC



Criminologia

A vítima teve um grande 
papel na evolução da 

criminologia, migrando por 
três importantes períodos: 

PROTAGONISMO (a vítima 
era titular do jus puniendi –
apoiada no exercício das 

próprias razoes, revidava a 
ofensa sofrida)

NEUTRALIZAÇÃO (total 
abandono da vítima pelo 

Estado – sem ressarcimento 
do dano ocorrido, restituição 

de seus bens ou mero 
amparo psicológico)

REDESCOBRIMENTO
(início de vitimologia, 

fundada por Benjamim 
Mendelsohn –

reconhecimento dos direitos 
da vítima).

Criminologia

Métodos da Criminologia

Experimental/

Empírico
Indutivo Biológico Sociológico

Analisa o universo

do ser, baseando-

se na análise de

casos concretos e

na experiência

Trabalhando com casos

concretos, parte de

características

específicas para, só

após, fixar conclusões

gerais. Primeiro se

conhece a realidade para

depois explica-la

Análise de

fatores

orgânicos e

individuais do

ser-humano

Analisa fatores

sociais, tais como

costumes,

reações

coletivas,

cultuais, opinião

pública, etc.



Criminologia

Funções da Criminologia

Explicação científica do 

fenômeno criminal
Prevenção do Crime

Intervenção no homem 

delinquente

Conjugando os resultados

de diversos ramos do

saber, a Criminologia visa

compreender

cientificamente o fenômeno

criminal

Valorando diferentes

modelos de respostas ao

crime, dentre modelos

formais e informais,

sociológicos, psicológicos e

biológicos

Por meio de medidas

ressocializadoras,

preventivas e repressivas

contra o crime de modo

eficiente

Criminologia

FASE HISTÓRICA TEORIAS E ESCOLAS
MODELOS 
TEÓRICOS

Fase pré-científica

Antiguidade
Idade média
Frenologia, Fisionomia e
Demonologia

Pseudociências

Escola Clássica
Criminologia
Clássica

Fase científica
Escola Positivista

Criminologia
Positivista

Teorias do Consenso Criminologia
modernaTeorias do Conflito



Criminologia

Escola 
Clássica

Livre-arbítrio

Crime como um ente jurídico

Método lógico-dedutivo

Pena Retributiva com base na culpa moral do 
indivíduo, visando a restauração da ordem social

Principais pensadores:Cesare Bonesana
(Marquês de Beccaria), Francesco Carrara, 

Giovanni Carmignani, Jean Domenico 
Romagnosi, Jeremias Bentham, Franz Joseph 

Gall e Anselmo Von Feuberbach.  

Criminologia

Escola 
Positivista

Crime como fenômeno natural e social

Método indutivo-experimental

Pena como instrumento de defesa social

Principais pensadores: Cesare Lombroso, Enrico Ferri e 
Rafaelle Farófalo.  



Macrossociologia

O pensamento criminológico moderno é influenciado por duas visões:

 uma de cunho funcionalista, denominada teoria de integração, mais conhecida por teorias
do consenso;

 uma de cunho argumentativo, chamada de teorias do conflito.

Criminologia

Criminologia
As teorias sociológicas são compostas por dois grandes grupos, subdivididos em outras escolas, que são as
teorias do consenso e do conflito.
A teoria do consenso (ou integração) defende que o
escopo da sociedade, a convivência harmoniosa, é
alcançado quando suas instituições funcionam
perfeitamente, caracterizadas quando as pessoas
buscam objetivos comuns e aceitam respeitar as
normas vigentes. Por tal razão, faz-se alusão ao
maquinário de um relógio, cujo funcionamento restará
comprometido quando uma ou algumas de suas
peças está/estão defeituosas. Assim, quando algumas
pessoas compartilham objetivos distintos do visado
para o bem-estar social e, com isso desrespeitam as
normas vigentes, haverá um incremento no fenômeno
criminológico.
Trata-se de uma teoria conservadora.

A teoria do conflito defende que a ordem e coesão
sociais são impositivas, caracterizando meios de
coerção e dominação de uns e sujeição e opressão de
outros. Isso se deve porque as pessoas não
compartilham interesses comuns e o controle social se
presta a assegurar a prevalência de uns sobre os
demais.
Esta teoria não é conservadora. É progressista.



Criminologia

Escolas e Teorias

Escola de Chicago Teoria do labelling approach

Teoria da Associação Diferencial Teoria Crítica, Radical ou “Nova
Criminologia”

Teoria da Anomia

Teoria da Subcultura Delinquente

Criminologia

Características da Escola de Chicago

Utilizava Inquéritos Sociais: bairros e cidades eram investigados por meio de índices de
criminalidade como meio para se enxergar o real grau de delinquência localizada.

Apresentava finalidade pragmática: tentava explicar as causas do delito de maneira
específica e segura, voltada para os problemas de Chicago à época;

Valia-se do método empírico: trabalhava com a observação dos fatos concretos.



Criminologia

As principais teorias da Escola de Chicago são:
 Teoria Ecológica;
 Teoria Espacial;
 Teoria da Janelas Quebradas;
 Teoria da Tolerância Zero;
 Teoria dos Testículos Quebrados.

Sistema penal e reprodução da realidade social

A homogeneidade do sistema escolar e do sistema penal corresponde ao fato de
que realizam, essencialmente, a mesma função de reprodução das relações sociais
e de manutenção da estrutura vertical da sociedade, criando, em particular,
eficazes contra-estímulos à integração dos setores mais baixos e marginalizados do
proletariado, ou colocando diretamente em ação processos marginalizadores.

Criminologia



Há três modelos de resolução dos conflitos penais:

(a) modelo dissuasório clássico, fundado na implacabilidade da resposta punitiva estatal, que
seria suficiente para a reprovação e prevenção de futuros delitos. A pena contaria, portanto,
com finalidade puramente retributiva. Neste Direito penal punitivista-retributivista não
haveria espaço para nenhuma outra finalidade à pena (ressocialização, reparação dos danos
etc.). Ao mal do crime o mal da pena. Nenhum delito pode escapar da inderrogabilidade da
sanção e do castigo. Razões de justiça exigem um Direito penal inflexível, duro, inafastável,
porque somente ele seria capaz de deter a criminalidade, por meio do contra-estímulo da
pena;

Criminologia

(b) modelo ressocializador, que atribui à pena a finalidade (utilitária ou
relativa) de ressocialização do infrator (prevenção especial positiva).
Acreditou-se que o Direito penal poderia (eficazmente) intervir na pessoa do
delinqüente, sobretudo quando ele estivesse preso, para melhorá-lo e
reintegrá-lo à sociedade;

(c) modelo consensuado (ou consensual) de Justiça penal, fundado no acordo,
no consenso, na transação, na conciliação, na mediação ou na negociação
(plea bargaining).

Criminologia



Dentro deste terceiro modelo (que se ancora no consenso) impõe-se distinguir
dois submodelos bem diferenciados:

(a) modelo pacificador ou restaurativo (Justiça restaurativa, que visa à
pacificação interpessoal e social do conflito, reparação dos danos à vítima,
satisfação das expectativas de paz social da comunidade etc.);

(b) modelo da Justiça criminal negociada (que tem por base a confissão do
delito, assunção de culpabilidade, acordo sobre a quantidade da pena,
incluindo a prisional, perda de bens, reparação dos danos, forma de execução
da pena etc.).

Criminologia

Cárcere e marginalidade social

Segundo Thompson (1991), a partir do século XIX a prática do
encarceramento assume uma tripla finalidade:

 Reabilitação
 punição
 intimidação.

Criminologia



Criminologia
Prevenção Criminal

Primária Secundária Terciária
A prevenção primária procura agir a
raiz do conflito criminal, para
neutralizá-lo antes que o problema
se manifeste. (através de uma
socialização proveitosa de acordo
com os objetivos sociais).
Para que haja prevenção primária,
são necessárias estratégias de
política cultural, econômica e social,
que capacitem os cidadãos de
condições sociais que os ajudem a
superar de forma produtiva eventuais
conflitos.

A chamada prevenção
secundária opera onde e
quando o conflito acontece,
nem antes nem depois. E se
caracteriza pelas ações
policiais, pelo controle dos
meios de comunicação, da
implantação da ordem social
e se destina a atuar sobre os
grupos e subgrupos que
apresentam maior risco de
protagonizarem algum
problema criminal.

A prevenção terciária se
destina única e
exclusivamente ao recluso,
(população), o condenado. A
terciária é a aplicação de
reclusão sobre o individuo
criminoso. Nesse caso a
“ressocialização” é voltada
apenas para o infrator, no
ambiente prisional. Das três
modalidades de prevenção a
terciária é a que possui o
mais acentuado caráter
punitivo.

Criminologia, policiamento e segurança pública no século XXI

Há dois modelos alternativos de policiamento: o Policiamento Comunitário e o
Policiamento Orientado para a Solução de Problemas;

Mídia e o Crime. Violência transformada em espetáculo e os resultados destrutivos disto
– inclusive para a segurança pública. Além de várias pesquisas sobre o tema e de uma
discussão específica sobre a TV e a violência, onde existem algumas passagens de jornais
brasileiros que ilustram a maneira irresponsável como grande parte da mídia se relaciona
com o tema.

Criminologia



Criminologia

Criminologia



OBRIGADO
Prof. Alexandre Herculano

Estatuto da PCMG
LC 129/2013 - Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG
Regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas 
carreiras da PCMG
Lei 5.406/69 - Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais -

Prof. Emerson Bruno



Arjustiça e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da
cidadania, da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem por
objetivo, no território do Estado, em conformidade com o art. 136 da Constituição do
Estado, dentre outros, o exercício das funções de:

I - proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

II - preservação da ordem e da segurança públicas;

III - preservação das instituições políticas e jurídicas;

IV - apuração das infrações penais e dos atos infracionais, exercício da polícia
judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares, em assuntos
de segurança interna.
t. 2º A PCMG, órgão autônomo, essencial à segurança pública, à realização da

Lei Orgânica PCMG - LC 129/2013

Art. 3º A PCMG reger-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e deve ainda observar, na sua
atuação:

I - a promoção dos direitos humanos;

II - a participação e interação comunitária;

III - a mediação de conflitos;

IV - o uso proporcional da força;

V - o atendimento ao público com presteza, probidade, urbanidade, atenção,
interesse, respeito, discrição, moderação e objetividade;

Lei Orgânica PCMG - LC 129/2013



Art. 3º A PCMG reger-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e deve ainda observar, na sua
atuação:

VI - a hierarquia e a disciplina;

VII - a transparência e a sujeição a mecanismos de controle interno e externo, na
forma da lei;

VIII - a integração com órgãos de segurança pública do Sistema de Defesa Social.
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Art. 4º Além dos princípios referidos no art. 3º, orientam a investigação criminal e o
exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público, a
finalidade pública, a proporcionalidade, a obrigatoriedade de atuação, a autoridade,
a oficialidade, o sigilo e a imparcialidade, observando-se ainda:

I - a investidura em cargo de carreira policial civil;

II - a inevitabilidade da atuação policial civil;

III - a inafastabilidade da prestação do serviço policial civil;

IV - a indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais;

V - a indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil;
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Art. 4º Além dos princípios referidos no art. 3º, orientam a investigação criminal e o
exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público, a
finalidade pública, a proporcionalidade, a obrigatoriedade de atuação, a autoridade,
a oficialidade, o sigilo e a imparcialidade, observando-se ainda:

VI - a indivisibilidade da investigação criminal;

VII - a interdisciplinaridade da investigação criminal;

VIII - a uniformidade de procedimentos policiais;

IX - a busca da eficiência na investigação criminal e a repressão das infrações penais e
dos atos infracionais.
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Art. 6º A investigação criminal tem caráter técnico-jurídico-científico e produz, em
articulação com o sistema de defesa social, conhecimentos e indicadores
sociopolíticos, econômicos e culturais que se revelam no fenômeno criminal.

Art. 7º O exercício da investigação criminal tem início com o conhecimento de ato ou
fato passível de caracterizar infração penal e se encerra com a apuração da infração
penal ou ato infracional ou com o exaurimento das possibilidades investigativas,
compreendendo:

I - a pesquisa técnico-científica a respeito de autoria, de materialidade, de motivos e
de circunstâncias da infração penal;

II - a articulação ordenada dos atos notariais do inquérito policial e demais
procedimentos de formalização da produção probatória da prática de infração penal;
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Art. 7º O exercício da investigação criminal tem início com o conhecimento de ato ou
fato passível de caracterizar infração penal e se encerra com a apuração da infração
penal ou ato infracional ou com o exaurimento das possibilidades investigativas,
compreendendo:

III - a minimização dos efeitos do delito e o gerenciamento da crise dele decorrente.

Art. 8º A investigação criminal se destina à apuração de infrações penais e de atos
infracionais, para subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado, e à adoção
de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para a boa qualidade de vida
social.
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Art. 9º A função de polícia judiciária consiste, precipuamente, no auxílio ao sistema
de justiça criminal para a aplicação da lei penal e processual, bem como nos registros
e fiscalização de natureza regulamentar.

Art. 10. A função de polícia judiciária compreende:

I - o exame preliminar a respeito da tipicidade penal, ilicitude, culpabilidade,
punibilidade e demais circunstâncias relacionadas à infração penal;

II - as diligências para a apuração de infrações penais e atos infracionais;

III - a instauração e formalização de inquérito policial, de termo circunstanciado de
ocorrência e de procedimento para apuração de ato infracional;
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Art. 10. A função de polícia judiciária compreende:

IV - a definição sobre a autuação da prisão em flagrante e a concessão de fiança;

V - a requisição da apresentação de presos do sistema prisional em órgão ou unidade
da PCMG, para fins de investigação criminal;

VI - a representação judicial para a decretação de prisão provisória, de busca e
apreensão, de interceptação de dados e de comunicações, em sistemas de
informática e telemática, e demais medidas processuais previstas na legislação;

VII - a presença em local de ocorrência de infração penal, na forma prevista na
legislação processual penal;
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Art. 10. A função de polícia judiciária compreende:

VIII - a elaboração de registros, termos, certidões, atestados e demais atos previstos
no Código de Processo Penal ou em leis específicas.

Parágrafo único. No desempenho de suas atribuições, o Delegado de Polícia, com sua
equipe, comparecerá a local de crime e praticará diligências para apuração da
autoria, materialidade, motivos e circunstâncias, formalizando inquéritos policiais e
outros procedimentos.

Art. 11. A direção da polícia judiciária cabe, em todo o Estado, aos Delegados de
Polícia de carreira, nos limites de suas circunscrições.

Parágrafo único. Os atos de polícia judiciária serão fiscalizados direta ou
indiretamente pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil.
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Art. 12. São símbolos institucionais da PCMG o hino, o brasão, a logomarca, a
bandeira e o distintivo.

Art. 13. Os policiais civis terão carteira funcional, com identificação das respectivas
carreiras e validade em todo o território nacional, cujo modelo será regulamentado
em decreto.

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

Art. 14. À PCMG, órgão permanente do poder público, dirigido por Delegado de
Polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios da hierarquia e da
disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração, no território do Estado, das infrações penais e dos atos
infracionais, exceto os militares.
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Parágrafo único. São atividades privativas da PCMG a polícia técnico-científica, o
processamento e arquivo de identificação civil e criminal, bem como o registro e
licenciamento de veículo automotor e a habilitação de condutor.

Art. 15. A PCMG subordina-se diretamente ao Governador do Estado e integra, para
fins operacionais, o Sistema de Defesa Social.
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TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO I DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 17. São órgãos da PCMG:

I - da administração superior:

a) Chefia da PCMG;

b) Chefia Adjunta da PCMG;

c) Conselho Superior da PCMG;

d) Corregedoria-Geral de Polícia Civil
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Art. 17. São órgãos da PCMG:

II - de administração:

a) Gabinete da Chefia da PCMG;
b) Academia de Polícia Civil;
c) Departamento de Trânsito de Minas Gerais;
d) Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária;
e) Superintendência de Informações e Inteligência Policial;
f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica;
g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.
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§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades
administrativas:

I - Instituto de Criminologia;

II - Departamentos de Polícia Civil:

a) Delegacias Regionais de Polícia Civil:

a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito - Ciretrans;

a.2) Delegacias de Polícia Civil;

b) Divisões Especializadas:

b.1) Delegacias Especializadas;
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§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades
administrativas:

III - Instituto de Criminalística;

IV - Instituto Médico-Legal;

V - Postos de Perícia Integrada, Postos Médico-Legais e Seções Técnicas Regionais de
Criminalística;

VI - Instituto de Identificação:

a) Postos de Identificação;
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§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades
administrativas:

VII - Hospital da Polícia Civil;

VIII - Colégio Ordem e Progresso;

IX - Divisão de Polícia Interestadual - Polinter;

X - Casa de Custódia da Polícia Civil.
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TÍTULO III DO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS
CAPÍTULO I DAS PRERROGATIVAS

Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

I - desempenhar funções correspondentes à condição hierárquica;

II - usar privativamente distintivo e documento de identidade funcional, válido em
todo território nacional;

III - ter porte livre de arma, em todo o território nacional, nos termos de legislação
específica;

IV - ter livre acesso a locais públicos ou particulares sujeitos a intervenção policial, no
exercício de suas atribuições, observada a legislação vigente;
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Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

V - ter prioridade em qualquer serviço de transporte e comunicação, público e
privado, quando em serviço de caráter urgente;

VI - exercer poder de polícia, inclusive a realização de busca pessoal e veicular, no
caso de fundadas suspeitas de prática criminosa ou para fins de cumprimento de
mandado judicial;

VII - convocar pessoas para testemunhar diligência policial;

VIII - ter aposentadoria especial, nos termos da lei;
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Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

IX - requisitar, em caso de iminente perigo público, bens ou serviços, públicos ou
particulares, em caráter excepcional, quando inviável outro procedimento,
assegurada indenização ao proprietário, em caso de dano;

X - ser recolhido em prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando
sujeito a prisão antes e após a condenação definitiva, conforme disposto no Código
de Processo Penal e nos termos da Lei federal nº 5.350, de 6 de novembro de 1967;

XI - receber, no ato de sua primeira designação, munições e colete balístico dentro
do prazo de validade, arma de fogo, algemas e distintivo oficial individualizado;
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Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

XII - exercer as funções em instalações que ofereçam condições adequadas de
segurança, higiene e saúde.

Parágrafo único. A carteira de identidade funcional do policial civil consignará as
prerrogativas constantes nos incisos III a V do caput .
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Art. 47. O policial civil será afastado do exercício das funções, até decisão final
transitada em julgado, quando for preso provisoriamente pela prática de infração
penal, sem prejuízo de sua remuneração.

§ 1º O policial civil em liberdade provisória retornará ao exercício das funções.

§ 2º No caso de condenação que não implique demissão, o policial civil:

I - será afastado a partir da decisão de mérito transitada em julgado até o
cumprimento total da pena privativa da liberdade, com direito apenas a um terço de
sua remuneração; ou

II - perceberá a remuneração integral atribuída ao cargo, quando permitido o
exercício da função pela natureza da pena aplicada ou por decisão judicial.
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CAPÍTULO V DAS LICENÇAS, DOS AFASTAMENTOS E DAS DISPONIBILIDADES
Seção I Das Licenças

Art. 59. Conceder-se-á licença:
I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - por motivo de maternidade ou paternidade, guarda ou adoção, nos termos da lei;
IV - por acidente em serviço;
V - para exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de
carreiras policiais civis, constituída na forma da Constituição do Estado, pelo período
do mandato, sendo considerada como de efetivo exercício das funções e sem
prejuízo da percepção da remuneração integral do cargo.
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TÍTULO IV DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 76. As carreiras policiais civis são as seguintes:
I - Delegado de Polícia;
II - Escrivão de Polícia;
III - Investigador de Polícia;
IV - Médico-Legista;
V - Perito Criminal.

Parágrafo único. Integram ainda o quadro de pessoal da PCMG as carreiras
administrativas, instituídas na forma de lei específica.
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Lei 5406/69 - Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

CAPÍTULO II PENALIDADES

Art. 154 – São penas disciplinares:
I – repreensão;
II – suspensão;
III – multa;
IV – demissão;
V – demissão a bem do serviço público; e
VI – cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

Parágrafo único – A aplicação das penas administrativas não se sujeita à seqüência
estabelecida neste artigo, mas é autônoma, segundo cada caso, e consideradas a
natureza e a gravidade de infração e os danos que dela provierem para o serviço
público.

Lei Orgânica PCMG - Lei 5.406/69

OBRIGADO
Prof. Emerson Bruno



DIREITO CIVIL
REVISÃO DE VÉSPERA PC MG - AGENTE, ESCRIVÃO E INVESTIGADOR

Prof. Paulo H M Sousa

Direito Civil
Prof. Paulo Sousa

CONTATO

FACEBOOK.COM/PROF.PHMS

INSTAGRAM.COM/PROF.PHMS

YOUTUBE.COM/C/PROFPAULOSOUSA

T.ME/PROFPHMS



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRT - 15ª REGIÃO – 2018) De acordo com o Código Civil, os
negócios jurídicos devem ser interpretados

a) Somente de acordo com a lei, defeso que os usos e princípios sejam
utilizados para esse fim.

b) Conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

c) De acordo com a moral e os bons costumes, além da lei, vedado que os
usos sejam considerados, uma vez que nosso ordenamento jurídico não é
consuetudinário.

d) Se benéficos ou se houver renúncia, ampliativamente, para tornar
efetivo o benefício ao favorecido pela avença.

e) Sempre literalmente, para evitar obscuridades ou contradições.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - MPE-MG - Técnico do MP - Direito- 2007) Assinale a
afirmativa CORRETA:

(A) O incapaz não responde pelos prejuízos que causar.

(B) Aquele que cause dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

(C) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se
não provar culpa da vítima ou força maior.

(D) Os empresários individuais e as empresas respondem em qualquer
hipótese pelos danos causados pelos produtos postos em circulação.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRF - 5ª REGIÃO – 2017) A incapacidade relativa de uma das partes
de um negócio jurídico

a) Não pode ser invocada pela outra em benefício próprio.

b) Pode ser invocada pela outra em benefício próprio, por constituir
matéria de ordem pública.

c) Aproveita aos cointeressados capazes, salvo se for indivisível o objeto do
direito ou da obrigação comum.

d) Não aproveita aos cointeressados capazes, mesmo que indivisível o
objeto do direito ou da obrigação comum.

e) Sempre aproveita aos cointeressados capazes.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - CEMIG-TELECOM - Advogado Júnior- 2010) Assinale a
alternativa INCORRETA, no que se refere à responsabilidade civil:

(A) Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.

(B) Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários
individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos
danos causados pelos produtos postos em circulação.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo
questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu
autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

(D) O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos
casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que
faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora
estipulados, e a pagar as custas judiciais havidas.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - SANASA Campinas - Analista Administrativo - Serviços Jurídicos-
2019) Caracteriza a responsabilidade objetiva a ausência de

a) ação (comissiva ou omissiva).

b) apenas o dolo do agente.

c) nexo de causalidade.

d) dano.

e) culpa ou dolo do agente.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC – PC/MG – Delegado de Polícia -2018) Amanda tem 15 anos de
idade. Mateus, por deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática pessoal dos atos da vida civil. Tício é
excepcional, sem desenvolvimento mental completo. De acordo com o
Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera(m)-se
absolutamente incapaz(es) de exercer, pessoalmente, os atos da vida
civil:

A) Amanda e Mateus.

B) Amanda.

C) Mateus e Tício.

D) Mateus.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / DPE-SP – 2019) Sobre a responsabilidade civil no direito brasileiro,

a) o risco do desenvolvimento depende da prova de culpa para gerar
direito à indenização.
b) os filhos incapazes respondem solidariamente com seus pais pelos
danos que causaram, desde que tenham bens próprios.
c) a gradação da culpa como critério de equidade de indenização não foi
adotada pelo Código Civil.
d) a culpa contra a legalidade não afasta a necessidade de comprovação de
dolo ou culpa do agente causador do dano.
e) a cláusula penal equivale ao mínimo que o credor deverá receber em
caso de descumprimento total ou parcial do contrato.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC – PC/MG – Delegado de Polícia -2018) Considere as seguintes
afirmativas a respeito do domicílio da pessoa natural:

I. Tem como regra geral o lugar onde a pessoa estabelece a sua residência
com ânimo definitivo.

II. Considera-se também como domicílio da pessoa natural, quanto às
relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.

III. Se houver exercício da profissão em lugares diversos, o local da
contratação constituirá domicílio para as relações que lhe
corresponderem.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

IV. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção
manifesta de o mudar. A prova da intenção resultará do que declarar a
pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se
tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que
a acompanharem.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

A) I, II e III.

B) I, II e IV.

C) I, III e IV.

D) II, III e IV.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / AFAP – 2019) No tocante à responsabilidade civil, considere:

I. A indenização mede-se pela extensão do dano, mostrando-se irrelevante
eventual desproporção entre a gravidade da culpa e o dano sofrido, pois a
reparação será fixada de acordo com as consequências concretas da
conduta do agente ofensor.

II. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se
transmitem com a herança, por serem personalíssimos.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

III. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o
seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do
trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

IV. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa,
a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o
devido a título de lucros cessantes; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar
o seu equivalente ao prejudicado.

Está correto o que se afirma APENAS em



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

a) I, III e IV.

b) I, II e III.

c) II, III e IV.

d) I e II.

e) III e IV.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC – PC/MG – Delegado de Polícia – 2018) Considere as seguintes
afirmativas a respeito do direito de família:

I. A diversidade de sexos entre os companheiros não é requisito essencial
para a configuração da união estável.

II. A pessoa casada, mas separada de fato, pode constituir união estável.

III. De acordo com jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, na união estável, na ausência de contrato de
convivência, a partilha de bens exige prova do esforço comum.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

IV. A pessoa divorciada, enquanto não houver sido homologada ou
decidida a partilha de bens do casal, não pode constituir união estável.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

a) I e II.

b) I, II e III.

c) I, II e IV.

d) II e IV.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC/TRF-3 – 2019) Luciano, empregado de XPTO Carretos e Mudanças
Ltda., dirigia o caminhão da empresa, a fim de realizar a mudança de
determinado cliente, quando, por imperícia e imprudência, atropelou
Renata, que sofreu, por conta do acidente, lesões corporais graves. Nesse
caso, de acordo com o Código Civil, a empresa XTPO responde:

a) subsidiariamente a Luciano pelos danos causados a Renata, somente se
tiver procedido com culpa in eligendo.

b) subsidiariamente a Luciano pelos danos causados a Renata,
independentemente de culpa.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) solidariamente com Luciano pelos danos causados a Renata,
independentemente de culpa.

e) solidariamente com Luciano pelos danos materiais causados a Renata,
mas subsidiariamente a ele pelos danos morais, independentemente de
culpa em qualquer dos casos.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC / PC-MG – 2011) Considerando-se os aspectos gerais do 
casamento, é INCORRETO afirmar que

a) o casamento tem como característica ser um ato personalíssimo, solene, 
de união permanente, regido por normas de ordem pública e dissolúvel.

b) o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, sem que se tenha 
que alegar alguma causa ou mesmo sem mais prazo algum.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) o casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas pela 
legislação vigente, terá ́ efeitos civis se, a requerimento do casal, for 
registrado, submetendo-se aos mesmos requisitos exigidos para o 
casamento civil, contudo, na hipótese de uma das partes falecer, antes do 
casamento religioso ser reconhecido, não se pode mais requer os efeitos 
civis.

d) as causas suspensivas do casamento visam a resguardar interesse 
público e, portanto, podem ser opostos por qualquer pessoa capaz até o 
momento da celebração do casamento.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / PREFEITURA DE CARUARU-PE – 2018) Segundo o Código Civil, o
incapaz

a) responde solidariamente, de forma direta, com seus responsáveis legais,
não tendo qualquer atenuação se for relativamente incapaz e não
podendo ser privado de meios mínimos de subsistência se for
absolutamente incapaz, caso em que a indenização será equitativa.

b) não responde em nenhum caso se for absolutamente incapaz,
respondendo subsidiariamente, se for relativamente incapaz, em relação a
seus responsáveis legais.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) responde solidariamente, de forma direta, com seus responsáveis legais, 
mas não pode ser privado de meios de subsistência mínimos, nem seu 
núcleo familiar.

d) responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis 
não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes; 
a indenização será equitativa e não pode privar do necessário o incapaz ou 
as pessoas que dele dependem.

e) não responde em nenhum caso, sendo relativa ou absolutamente 
incapaz, só tendo lugar indenização contra ele se, sendo relativamente 
incapaz, escondeu dolosamente sua idade, hipótese na qual será 
responsabilizado solidária e diretamente com seus responsáveis legais.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC / PC-MG – 2011) São características da obrigação alimentar:

a) direito personalíssimo, invariabilidade e reciprocidade.

b) alternatividade das prestações, irrenunciabilidade e repetibilidade.

c) alternatividade das prestações, variabilidade e transmissibilidade
sucessória sui generis da prestação.

d) divisibilidade, imprescritibilidade e intransmissibilidade sucessória sui
generis da prestação.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRT - 15ª REGIÃO – 2018) Rogério, de 14 anos, briga na escola com
Filipe, da mesma idade, e lhe quebra o braço, causando-lhe prejuízo de
R$ 2.000,00 nas despesas médicas e de hospital. Fica provado que Filipe
não deu causa à briga, razão pela qual seu pai, representando-o, quer
receber o valor dos danos. Nessas circunstâncias, Rogério,

a) ainda que devidamente representado, não responderá pelo prejuízo,
porque o fato envolveu duas pessoas absolutamente incapazes, sem
discernimento para entenderem o caráter ilícito de sua conduta,
equiparando-se o evento a caso fortuito ou força maior.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

b) por ser absolutamente incapaz, não responderá em nenhuma hipótese
pelo prejuízo causado, o que se restringe a pessoas maiores ou
relativamente incapazes, caso em que haverá solidariedade com seus
responsáveis legais.

c) apesar de absolutamente incapaz, responde exclusiva e diretamente
pelo prejuízo causado, por se tratar de conduta dolosa e não culposa,
sendo irrelevante a condição financeira de seus responsáveis legais; no
entanto, não pode ser privado de meios suficientes à sua subsistência.



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) apesar de absolutamente incapaz, responderá pelo prejuízo que causou,
se as pessoas que respondem por ele não tiverem obrigação de fazê-lo ou
não dispuserem de meios suficientes; nesse caso, a indenização deverá ser
equitativa e não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas
que dele dependam.

e) em qualquer hipótese, responderá pelo prejuízo se seus responsáveis
legais não tiverem meios para indenizar a vítima, sem limitação quanto à
extensão da indenização pela natureza ilícita de sua conduta.

OBRIGADO
Prof. Paulo H M Sousa



Direito Penal e Processual Penal

Prof. Renan Araujo

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2018 / PCMG)
NÃO é um elemento do tipo culposo de crime:
a) Conduta involuntária.
b) Inobservância de dever objetivo de cuidado.
c) Previsibilidade objetiva.
d) Tipicidade.



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2018 / PCMG)
Com relação ao iter criminis, é CORRETO afirmar:
a) No crime falho ou na tentativa imperfeita, o processo de execução é integralmente
realizado pelo agente e o resultado é atingido.
b) Não existe desistência voluntária no caso de agente que desiste de prosseguir com os
atos de execução por conselho de seu advogado, já que ausente a voluntariedade.
c) Com relação à tentativa, o Código Penal adota, como regra, a teoria objetiva e aplica
ao agente a pena correspondente ao crime consumado, reduzida de um a dois terços,
conforme maior ou menor tenha sido a proximidade do resultado almejado.
d) O arrependimento posterior tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade,
desde que restituída a coisa ou reparado o dano nos crimes praticados sem violência ou
grave ameaça até o recebimento da denúncia ou queixa.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2016 / ADVOGADO) 
No que tange ao conceito de crime, nos termos do Código Penal brasileiro, é 
CORRETO afirmar:
a) A tentativa é punida mesmo quando, por ineficácia absoluta do meio ou por 
absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.
b) A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para 
evitar o resultado.
c) Considera-se crime tentado quando nele se reúnem todos os elementos de sua 
definição legal.
d) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede 
que o resultado se produza, responde nas mesmas penas aplicáveis ao crime 
consumado.



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2013 / PCMG) 
Em qual fase do inter criminis ocorre o arrependimento eficaz do 
agente?
a) Na fase dos atos preparatórios. 
b) Depois de encerrada a fase de execução e antes da consumação. 
c) Durante a realização dos atos executórios e antes da consumação.
d) Durante a realização dos atos preparatórios e antes do início da 
execução.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2013 / PCMG)
São elementos caracterizadores da culpa inconsciente, EXCETO:
a) Inobservância do cuidado objetivo.
b) Comportamento humano voluntário.
c) Produção de um resultado involuntário
d) Assunção por parte do agente do provável resultado.



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2011 / PCMG)
Considerando-se a relação de causalidade, é INCORRETO afirmar que
a) o Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais.
b) a superveniência de causa relativamente independente exclui o crime quando,
por si só, produzir o resultado, podendo, entretanto, os fatos anteriores serem
imputados a quem os praticou.
c) o agente que efetua disparo de arma de fogo contra outrem, atingindo-o e,
arrependido, leva a vítima para o hospital, vindo esta a falecer, em razão de
infecção hospitalar, responde pelo crime de homicídio consumado.
d) pratica crime comissivo por omissão, o delegado de polícia que, de forma
indulgente, deixa de lavrar auto de prisão em flagrante no qual o conduzido é seu
vizinho.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2013 / PCMG)
São causas de exclusão da culpabilidade, EXCETO:
a) Coação física absoluta.
b) Coação moral irresistível.
c) Estrito cumprimento do dever legal.
d) Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito.



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2012 / TJMG)
É consequência jurídico-penal do erro de proibição inescusável
a) isenção de pena.
b) redução de pena.
c) absolvição por atipicidade.
d) absolvição por ausência de culpabilidade.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2018 / PCMG)
A policial Michele Putin, na noite de 14 de março de 2018, quando retornava para sua
casa, após liderar uma exitosa operação contra o tráfico de entorpecentes na
comunidade de “Miracema do Norte”, foi abordada por dois homens armados e
friamente assassinada. Num fenomenal trabalho investigatório, a Polícia Civil logrou
êxito em identificar os assassinos como sendo os irmãos Jorge e Ernesto Petralha,
apurando que tal homicídio se deu em represália pelas prisões ocorridas quando da
citada operação policial.
Diante desse quadro, podemos asseverar que os assassinos responderão por:
A) Feminicídio, conduta tipificada no art. 121, § 2°, VI CP.
B) Homicídio funcional, conduta tipificada no art. 121, § 2°, VII CP.
C) Homicídio qualificado por motivo fútil, conduta tipificada no art. 121, § 2°, II CP.
D) Homicídio qualificado por motivo torpe, conduta tipificada no art. 121, § 2°, II CP.



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2018 / PCMG) 
De acordo com o Artigo 129 do Código Penal Brasileiro, trata-se de lesão 
corporal de natureza gravíssima:
A) Aceleração de parto.
B) Debilidade permanente de membro, sentido ou função.
C) Deformidade permanente.
D) Perigo de vida.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2017 / CÂMARA DE SANTA 
LUZIA) 
Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo-se da qualidade de servidor público, 
segundo o Direito Penal Brasileiro, constitui 
(A) conduta atípica.
(B) crime de advocacia administrativa. 
(C) crime de corrupção ativa.
(D) crime de improbidade administrativa. 



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2017 / CÂMARA DE SANTA 
LUZIA)
Tratando-se de crime praticado por servidor público contra a Administração
Pública, é CORRETO afirmar que
(A) incidirá aumento de pena, se o autor do crime for ocupante de função de
direção ou assessoramento no âmbito do Município.
(B) o autor do crime não poderia ser um empregado público nem empregado
de empresa concessionária de serviço público.
(C) o crime não poderá ser de prevaricação.
(D) o crime poderá ser de tráfico de influência.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2016 / PREF. MATOZINHOS)
No que se refere aos crimes contra a Administração Pública, é CORRETO afirmar:
a) Não são funcionários públicos para fins penais agentes de autarquias e de
empresas privadas concessionárias de serviço público, ainda que no exercício de
atividade tipicamente estatal.
b) Não constitui crime contra a Administração Pública dar às verbas ou rendas
públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.
c) Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, apenas quem é titular
de cargo público.
d) A pena imposta pelo crime praticado por funcionário público contra a
Administração em geral será aumentada da terça parte se o autor do crime for
ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de
órgão da administração direta.



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2015 / TCE-MG)
Considere o caso hipotético a seguir.
Xisto e Praxedes, o primeiro servidor público concursado da Prefeitura Municipal Y
e o segundo desocupado e sem atividade formal, apropriam-se igualitariamente de
bens públicos e particulares que estavam na posse do primeiro em razão de sua
atividade funcional. Como Xisto é servidor público, cometeu o crime previsto no
art. 312 do Código Penal. Nesse contexto, assinale a alternativa que indica o crime
cometido por Praxedes.
a) Peculato
b) Corrupção ativa
c) Corrupção passiva
d) Apropriação indébita
e) Desvio de função.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2012 / PREF. BH)
Em relação ao crime de peculato, assinale a afirmativa INCORRETA. (Considere que o nomen
juris dos delitos e os tipos penais informados nas proposições são verdadeiros).
a) Pressuposto para a existência do crime de peculato-apropriação (art. 312, caput, CP) é a
posse ou detenção legítima da coisa pelo agente.
b) No peculato-furto, se o coautor, extraneus, não souber que o comparsa é servidor
público, não responderá pelo delito de peculato (art. 312, § 1o, CP), mas, sim, por furto (art.
155, CP).
c) No peculato culposo, só estará extinta a punibilidade se a reparação do dano ocorrer
antes da sentença condenatória em primeira instância, pois, se posterior, mas antes do
trânsito em julgado dela, apenas haverá redução de pena.
d) No peculato mediante erro de outrem (art. 313, CP), o servidor público não pode induzir
ou manter outrem em erro para obter a coisa, pois, se assim agir, responderá por
estelionato (art. 171, CP).



Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2012 / TJ-MG)
Funcionário público que pratica ato de ofício contra disposição expressa de
lei, assim o fazendo para a satisfação de interesse pessoal, comete, caso
presentes todos os elementos do conceito analítico de crime,
a) prevaricação.
b) corrupção passiva.
c) abuso de autoridade.
d) condescendência criminosa.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(FUMARC / 2012 / TJM-MG) 
O crime de condescendência criminosa, para a sua configuração, exige alguns requisitos 
decorrentes do exercício do cargo e sem os quais jamais se tipificará. 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, a única que não corresponde ao tipo penal indicado: 
a) A existência de hierarquia entre o agente que cometeu a infração e aquele que tem o 
dever de promover a responsabilização administrativa do funcionário.
b) Deixar de levar ao conhecimento da autoridade administrativa competente o fato de ter 
um funcionário adquirido livros didáticos para seu filho em idade escolar cujo cheque 
emitido em pagamento foi devolvido sem fundos.
c) A comprovada existência de dolo como elemento subjetivo exigido pelo ilícito penal 
praticado em que se prevê o delito de condescendência criminosa, agindo, pois, 
deliberadamente com o propósito de se alcançar o resultado pretendido.
d) A ação penal correspondente à apuração do ilícito penal em questão é pública 
incondicionada.



(FUMARC / 2018 / PCMG)
Considerando que o Inquérito Policial é um procedimento de natureza administrativa em
que não se pode falar em partes stricto sensu, já que não existe uma estrutura processual
dialética, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no enunciado
retro, é CORRETO afirmar:
A) É facultada ao advogado do investigado a participação irrestrita a todos os atos do
inquérito policial, sob pena de nulidade que maculará a posterior ação penal.
B) No inquérito policial, temos necessariamente duas partes stricto sensu, em razão de
sua estrutura processual dialética, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.
C) Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante
requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
D) Por sua própria natureza, o procedimento do inquérito policial deve ser inflexível, em
obediência a uma ordem pré-determinada e rígida que norteia tal procedimento.

(FUMARC / 2018 / PCMG) 
Sobre o ato de indiciamento realizado no âmbito de investigação criminal 
conduzida por delegado de polícia, é CORRETO afirmar:
a) É realizado mediante o mesmo grau de certeza de autoria que a situação de 
suspeito.
b) Não é ato exclusivo do delegado de polícia que conduz a investigação.
c) Não poderá o delegado de polícia retratar sua posição e “desindiciar” o 
investigado.
d) Resulta de um juízo de probabilidade e não de mera possibilidade sobre a 
autoria delitiva.



(FUMARC / 2013 / TJMG)
Em relação ao inquérito policial, é correto o que se afirma, EXCETO em:
a) O membro do Ministério Público poderá requisitar a instauração do
inquérito policial.
b) Depois de instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia poderá
arquivá-lo de ofício somente na hipótese de concluir pela inexistência de
crime.
c) No crime de ação penal pública condicionada a representação, o inquérito
policial só poderá ser instaurado após a expressa manifestação de vontade
da vítima ou de seu representante legal.
d) O inquérito policial é prescindível ao oferecimento da denúncia e da
queixa-crime.

(FUMARC / 2011 / PCMG)
Sobre o inquérito policial é INCORRETO afirmar:
a) Tem valor probante relativo. 
b) Todas as provas produzidas devem ser repetidas sob contraditório.
c) Vícios do inquérito não nulificam subsequente ação penal. 
d) O investigado pode requerer diligências. 



(FUMARC / 2018 / PCMG)
No flagrante presumido, ficto ou assimilado, o agente é preso logo depois de
cometer a infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele o autor da infração (CPP, art. 302, IV). Nesse caso, a lei não
exige que haja perseguição, bastando que a pessoa seja encontrada logo
depois da prática do ilícito com coisas que traduzam um veemente indício da
autoria ou participação no crime.

(FUMARC / 2018 / PCMG)
Quando da lavratura do Auto de Prisão em flagrante, o escrivão de polícia,
independentemente da presença da Autoridade Policial, deverá proceder à
oitiva do conduzido, do condutor e de duas testemunhas que presenciaram
toda a ação policial que culminou na apreensão do conduzido.



(FUMARC / 2018 / PCMG) 
Teremos a figura do flagrante esperado quando alguém (particular ou 
autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito 
com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota 
todas as providências para que o delito não se consume. Como adverte a 
doutrina, nessa hipótese de flagrante, o suposto autor do delito não passa de 
um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a ardilosa 
averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da 
exterioridade de um crime.

(FUMARC / 2018 / PCMG)
Teremos a figura do flagrante provocado quando, valendo-se de investigação
anterior, sem a utilização de um agente provocador, a autoridade policial ou
terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento do delito para
efetuar a prisão em flagrante, respondendo o agente pelo crime praticado na
modalidade consumada, ou, a depender do caso, tentada.



(FUMARC / 2013 / TJMG) 
Em relação às espécies de flagrante delito, a opção NÃO admitida pela 
legislação processual penal, pela doutrina e pela jurisprudência 
predominante dos tribunais pátrios é a de flagrante.
a) impróprio.
b) esperado. 
c) presumido. 
d) preparado.

(FUMARC / 2011 / PCMG)
Sobre a prisão preventiva é CORRETO a afirmar:
a) poderá ser decretada de ofício pelo juiz na fase do inquérito policial.
b) poderá ser decretada em crime doloso, quando se tratar de reincidente,
independente da pena cominada ao delito. 
c) nos casos de violência doméstica poderá ser decretada independentemente
da imposição anterior de medida protetiva. 
d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa poderá se
decretada e mantida mesmo após superada a dúvida. 



(FUMARC / 2013 / TJMG)
Em relação à prisão preventiva, é CORRETO afirmar:
a) O juiz não poderá decretá-la de ofício.
b) O juiz não poderá decretá-la na fase inquisitorial.
c) A conveniência da instrução criminal é um dos fundamentos possíveis
para sua decretação.
d) Os pressupostos necessários para sua decretação são a prova da
existência do crime e da autoria.

(FUMARC / 2012 / TJMG)
Em se tratando do procedimento cautelar e do poder geral de cautela do Juiz,
apenas uma dentre as alternativas abaixo é INCORRETA.
Assinale-a:
a) Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a
prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a
requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação da autoridade policial.
b) Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a
identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes
para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade,
após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da
medida.
(...)



(FUMARC / 2012 / TJMG)
(...)
c) A prisão preventiva será decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, fiscal e tributária, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e prova suficiente da sua autoria.
d) O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo,
verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la,
se sobrevierem razões que a justifiquem.

(FUMARC / 2011 / PMMG) 
A autoridade policial não poderá figurar como competente para lavrar 
o APFD quando se situar na condição de vítima.



OBRIGADO
Prof. Renan Araujo

Legislação Penal Especial

Prof. Antonio Pequeno



1- Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de
discriminação racial ou religiosa, constitui crime de:

A) Lesão corporal grave.

B) Lesão corporal gravíssima.

C) Tortura.

D) Injúria racial.

Legislação Penal especial

2- Considere a seguinte situação hipotética: João, agente público, foi processado e, ao final, condenado à pena de reclusão, por
dezenove anos, iniciada em regime fechado, pela prática do crime de tortura, com resultado morte, contra Raimundo. Nos
termos da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997, essa condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público

A) e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

B) e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada.

C) e a interdição para seu exercício pelo tempo da pena aplicada.

D) desde que o juiz proceda à fundamentação específica.

Legislação Penal especial



3. Maximilianus constantemente agredia seu filho Ramsés, de quinze anos, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental com
o objetivo de castigá-lo e de prevenir que ele praticasse “novas artes". Na última oportunidade em que Maximilianus aplicava
tais castigos, vizinhos acionaram a polícia ao ouvirem os gritos de Ramsés. Ao chegar ao local os policiais militares constataram
as agressões e conduziram ao Distrito Policial Maximilianus, Ramsés e Troia, mãe de Ramsés que presenciava todas as agressões
mas, apesar de não concordar, deixava que Maximilianus “cuidasse" da educação do filho sem se “intrometer".

Diante da circunstância descrita, é correto afirmar que

A) Maximilianus e Troia incorreram, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na qualidade de coautores.

B) Maximilianus incorreu, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na qualidade de autor, e que Troia,
porém, não poderá ser responsabilizada, pois não concorreu para a prática do crime.

C) Maximilianus incorreu, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na qualidade de autor, assim como Troia
também teria incorrido no mesmo crime mas com base na omissão penalmente relevante prevista no Código Penal.

D) Maximilianus incorreu, nos termos da Lei n° 9.455/97, na prática do crime de tortura na qualidade de autor, sendo que Troia
será responsabilizada pela prática do crime de omissão em face da tortura praticada por Maximilianus, também previsto na Lei
n° 9.455/97, tendo em vista que tinha o dever de evitá-la.

Legislação Penal especial

4- Sobre a Lei n 9.455/97, que dispõe sobre a TORTURA, é correto afirmar que

A) os casos de tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e para provocar
ação ou omissão de natureza criminosa, o crime somente se consuma quando o agente obtém o resultado almejado.

B) o crime de tortura é próprio, uma vez que só pode ser cometido por policiais civis ou militares

C) privar de alimentos pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade é uma das formas de tortura previstas na lei, na modalidade
“tortura-castigo” 

D) quando o sujeito ativo do crime de tortura for agente público, as penas são aumentadas de um sexto a um terço

Legislação Penal especial



5- O crime de tortura (Lei n 9.455/97) tem pena aumentada de um sexto até um terço se for praticado 

A) ininterruptamente, por período superior a 24 h. 

B) em concurso de pessoas 

C) por motivos políticos. 

D) por agente público.

Legislação Penal especial

6- Segundo o disposto na Lei n.º 9.455/97, se o crime de tortura for cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, 
adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos, pode-se afirmar que a pena

A) aumenta de um sexto até um terço. 

B) não é aumentada por ter sido o crime cometido contra aquelas pessoas. 

C) aumenta de um sexto. 

D) aumenta de um terço até dois terços. 
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7- Quanto ao crime de tortura, é correto afirmar que

A) a lei brasileira que comina pena para o crime de tortura não se aplica quando o crime foi cometido fora do território nacional,
mesmo sendo a vítima brasileira.

B) o condenado pelo crime de tortura cumprirá todo o tempo da pena em regime fechado.

C) é afiançável, mas insuscetível de graça ou anistia.

D) a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo
da pena aplicada.

Legislação Penal especial

8- Se, com o objetivo de obter confissão, determinado agente de polícia, por meio de grave ameaça, constranger pessoa presa,
causando-lhe sofrimento psicológico,

A) e a vítima for adolescente, o crime será qualificado.
B) estará configurada uma causa de aumento de pena.
C) a critério do juiz, a condenação poderá acarretar a perda do cargo.
D) provado o fato, a pena será de detenção.
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9- À luz das disposições da Lei n.º 9.455/1997, que trata dos crimes de tortura, assinale a opção correta.

a) 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.

b) 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.

c) 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.

D) O rime 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.

Legislação Penal especial

10- No que concerne ao crime de tortura, assinale a opção correta.

A) O indivíduo que se omite ante a prática de tortura quando deveria evitá-la responde igualmente pela conduta realizada.
B) A legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território nacional.
C) No crime de tortura, a prática contra adolescente é causa de aumento de pena de um sexto até um terço.
D) A condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo, desde que a sentença assim determine e que a pena
aplicada seja superior a quatro anos.

Legislação Penal especial



11- 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.
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.
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12- 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.
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13- A LEI Nº 13.869, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019, DISPÕE SOBRE OS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE, COMETIDOS POR 
AGENTE PÚBLICO. SOBRE OS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DA NOVA LEGISLAÇÃO, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:  

A) A nova lei não se aplica aos membros do Ministério Público e do Judiciário, pois a sua incidência no caso importaria em 
violação à autonomia funcional. 

B) Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato 
praticado em legítima defesa ou no exercício regular de direito. 

C) Caso seja reconhecida, em sentença penal, a negativa de autoria ou a inexistência do fato imputado como crime de abuso de 
autoridade, a responsabilidade administrativa pelo mesmo fato praticado por agente público poderá ser apurada caso seja 
obtida nova prova, não considerada na sentença penal absolutória. 

D) A aplicação de sanção administrativa pela prática de ato tipificado também na legislação como crime de abuso de autoridade 
não depende do trânsito em julgado da condenação criminal correlata; todavia, a sanção administrativa aplicada será anulada 
em caso de sentença penal absolutória por insuficiência de provas.

Legislação Penal especial

14- 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.
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15- 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.
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16- Francisco, delegado de polícia, apresentou sua carteira funcional e invocou sua condição de autoridade policial para
ingressar sem passar pela fila e sem pagar ingresso, em boate da Zona Sul da Capital, onde fora jantar e dançar com sua
namorada durante sua noite de folga. Na ocasião, também invocou sua condição para não efetuar o pagamento da bebida
consumida. Na semana seguinte, retornou à boate, agora em serviço, para averiguar a ocorrência de tráfico de entorpecentes no
local. Agora solicitou, para “aliviar” a fiscalização e não prejudicar a imagem do estabelecimento, jantar e bebida de graça para
toda sua equipe. Considerando o enunciado é correto afirmar que Francisco cometeu:

A) Crime de abuso de autoridade, duas vezes.

B) Crime de corrupção passiva, duas vezes.

C) Crime de corrupção na segunda oportunidade, não praticando ilícito penal na primeira ocasião.

D) Crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de corrupção passiva na segunda oportunidade.
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17- De acordo com a Lei de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019), é crime deixar de

A) comunicar, no prazo de 24 horas, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou.

B) substituir, em prazo razoável, a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando
manifestamente cabível.

C) comunicar, em prazo razoável, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela
indicada.

D) identificar-se ou identificar-se falsamente ao investigado ou acusado em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal.

Legislação Penal especial

18- Proprietário de empresa de segurança deixa de comunicar furto de munição de seu estabelecimento à Polícia Federal. Na
hipótese:

A) comete o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, na forma comissivo-omissiva.

B) não comete o crime de omissão de cautela, uma vez que o bem furtado não é arma de fogo.

C) comete o crime de tráfico culposo de arma de fogo.

D) comete o crime de comércio ilegal culposo de arma de fogo.

E) comete o crime de omissão de cautela.
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19- No que se refere ao Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003), podemos armar corretamente que: 

A) O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime inafiançável, salvo quando a arma estiver registrada em nome do 
agente. 

B) Possuir arma de fogo de uso permitido com numeração raspada constitui crime cuja pena se equipara ao comércio ilegal de 
arma de fogo. 

C) O crime de tráfico internacional de armas, por expressa disposição legal, é insuscetível de liberdade provisória com ou sem 
fiança. 

D) O disparo de arma de fogo em via pública constitui crime inafiançável, mesmo que o autor a esteja portando regularmente. 

E) Comete crime cuja pena se equipara à do delito omissão de cautela o proprietário de empresa de segurança e de transporte 
de valores que deixa de registrar ocorrência policial e de comunicar a Polícia Federal furto ou roubo de arma de fogo sob sua 
guarda, nas primeiras vinte e quatro horas após o ocorrido.

Legislação Penal especial

20- Assinale a alternativa correta quanto ao comportamento visto como crime de conduta omissiva presente no Estatuto do 
Desarmamento:

A) vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou 
adolescente 

B) disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, 
desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime 

C) portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de 
identificação raspado, suprimido ou adulterado 

D) deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência 
mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade 

E) produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo

Legislação Penal especial



21- Considerando o disposto na Lei n.º 11.343/2006 e o posicionamento jurisprudencial e doutrinário dominantes sobre a matéria
regida por essa lei, assinale a opção correta.

a) Em processo de tráfico internacional de drogas, basta a primariedade para a aplicação da redução da pena.

b) Dado o instituto da delação premiada previsto nessa lei, ao acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial
podem ser concedidos os benefícios da redução de pena, do perdão judicial ou da aplicação de regime penitenciário mais brando.

c) É vedada à autoridade policial a destruição de plantações ilícitas de substâncias entorpecentes antes da realização de laudo
pericial definitivo, por perito oficial, no local do plantio.

d) Para a configuração da transnacionalidade do delito de tráfico ilícito de drogas, não se exige a efetiva transposição de fronteiras
nem efetiva coautoria ou participação de agentes de estados diversos.

e) O crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos, ainda que de forma individual e ocasional.

Legislação Penal especial

22- Sobre o crime de associação para fins de tráfico de drogas,

a) é necessária a estabilidade do vínculo entre 3 ou mais pessoas.

b) deverá se verificar, necessariamente, a finalidade de praticar uma série indeterminada de crimes.

c) nas mesmas penas deste crime incorre quem se associa para a prática reiterada do financiamento de tráfico de drogas.

d) incidirá na hipótese de concurso formal de crimes, a prática da associação em conjunto com a do tráfico de drogas.

e)deverão os agentes, para sua configuração, praticar as infrações para as quais se associaram.
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23- Constitui crime previsto na lei de drogas

a) fornecer, desde que onerosamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à fabricação,
preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

b) oferecer droga, desde que em caráter habitual e ainda que sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos
consumirem.

c) prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

d) conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, ainda que sem exposição a dano potencial a incolumidade de
outrem.

e) consentir que outrem se utilize de local de que tem a propriedade para o tráfico ilícito de drogas, desde que o faça onerosamente.

Legislação Penal especial

24- Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se

A) transação penal.

B) pena de prestação pecuniária.

C) suspensão condicional da pena.

D) suspensão condicional do processo.

E) pagamento isolado de pena de multa
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25- Em busca de proteger os direitos das pessoas do sexo feminino, vítimas de violência física e psicológica no âmbito afetivo,
doméstico e familiar, o legislador editou a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que trouxe uma série de peculiaridades ao
procedimento aplicável aos crimes praticados em tal contexto. Sobre as previsões da lei acima mencionada, é correto afirmar que:

A) o crime de ameaça, apesar de previsto no Código Penal como de ação penal pública condicionada à representação, quando
praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independe da vontade da vítima para responsabilização do
autor do fato;

B) o crime de lesão corporal simples praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ter pena
privativa de liberdade mínima inferior a 01 (um) ano, admite proposta de suspensão condicional do processo;

C) a retratação ao direito de representação, quando cabível, nos crimes praticados no contexto da Lei nº 11.340/06, terá de ocorrer
em audiência especial, na presença do magistrado, ouvido o Ministério Público, antes do recebimento da denúncia;

D) a pena privativa de liberdade aplicada no caso de condenação por crime de lesão corporal simples, praticado no contexto da Lei
nº 11.340/06, poderá ser substituída por restritiva de direitos;

E) os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena aplicada, não
admitem suspensão condicional da pena.

Legislação Penal especial

26 - Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que, baseada no gênero, lhe cause 
sofrimento físico e que ocorra

A) dentro da residência da vítima, desde que o agressor seja do sexo masculino.

B) em relação íntima de afeto, somente se o agressor ainda conviver com a vítima.

C) em relação íntima de afeto, independentemente da coabitação dos envolvidos.

D) no âmbito da unidade doméstica, desde que o agressor seja pessoa da família.

E) no âmbito da família, salvo se o agressor não possuir laços naturais com a vítima.
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27- Assinale a opção que apresenta medida protetiva de urgência a ser aplicada ao agressor no caso de constatação da prática de 
violência doméstica contra a mulher, conforme o disposto na Lei Maria da Penha — Lei n.º 11.340/2006.

A) transferência para outra comarca

B) prestação de serviços em creches e asilos

C) proibição de aproximação ou contato com familiares da ofendida

D) pagamento de multa

E) pagamento de cestas básicas
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28 - Com relação aos instrumentos previstos na Lei Maria da Penha, assinale a opção correta.
A) A violência patrimonial contra a mulher se restringe à destruição total de seus documentos pessoais e dos bens e recursos
econômicos destinados a satisfazer as suas necessidades.

B) Alguém da convivência da mulher que lhe cause dano moral ou patrimonial não comete crime, porque essas atitudes, à luz da
lei, não são consideradas violência doméstica ou familiar.

C) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma forma de violação de direitos humanos.

D) Para fins legais, a comprovação da relação íntima de afeto entre o agressor e a ofendida depende de coabitação.

E) A legislação especial, ao se referir à violência moral, não inclui condutas que configurem a calúnia, a difamação ou a injúria.
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Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90);

Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90);

Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95);

Lei de Tortura (Lei 9.455/97); Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97);

Lei Maria da Penha “atualizada” (Lei 11.340/06);

Lei Antidrogas (Lei 11.343/06);

Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19);

Pacote Anticrime (Lei 13.964/19);

Crime de perseguição (Lei 14.132/20);
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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 –
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P - Penitenciário

U – Urbanístico

T – Tributário

O - Orçamentário

F - Financeiro

E – Econômico
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FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
• 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
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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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AGU
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DA DEFESA DO ESTADO E 
DAS INSTITUIÇÕES 

DEMOCRÁTICAS
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NOÇÕES GERAIS
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ESTADO DE DEFESA

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o
Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou
prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou
a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou
atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
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ESTADO DE DEFESA

 PRESSUPOSTOS MATERIAIS:

A) grave e iminente instabilidade institucional;
B) calamidades de grandes proporções da natureza

PRESERVAR OU 
RESTABELECER 
ORDEM PÚBLICA 
OU PAZ SOCIAL

Grave e iminente 
instabilidade 
institucional 

Calamidades de 
grandes 

proporções na 
natureza 
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ESTADO DE DEFESA

 TITULARIDADE: PRESIDENTE DA REPÚBLICA

 CONSELHO DA REPÚBLICA E DE DEFESA NACIONAL

 APROVAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL (CONTROLE POLÍTICO)
 DECRETA E ENVIA: Presidente envio 24h
 Recesso: extraordinária em 5 dias.
 Prazo: 10 dias
 Aprovação: maioria absoluta
 Atividade CN: Continua funcionando durante o ED.
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ESTADO DE DEFESA
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ESTADO DE DEFESA
 DECRETO:
A) Tempo de duração: até 30 dias + igual período.
B) Áreas a serem abrangidas: restritas e determinadas.
C) Medidas coercitivas:
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará,
nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:
I - restrições aos direitos de:
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
b) sigilo de correspondência;
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos
decorrentes.
§ 3º Na vigência do estado de defesa:
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente,
que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;
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ESTADO DE DEFESA
 MEDIDAS COERCITIVAS

LIBERDADE 
LOCOMOÇÃO

• prisão crime contra o 
estado

LIBERDADE DE 
REUNIÃO

• restrição
• mesmo nas associações

PRIVACIDADE

• Correspondência
• Comunicações 

telegráficas
• comunicações 

telefônicas

PROPRIEDADE

• ocupação e uso 
temporário de bens e 
serviços públicos

• Caso de Calamidade 
Pública
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ESTADO DE DEFESA
 PRISÃO POR CRIME CONTRA O ESTADO

 Decretação de prisão: Executor da medida.
 Comunicação da prisão: imediatamente ao juiz.

o Declaração do estado físico e mental do detido.
o Preso pode requerer exame de corpo de delito

 Prazo: até DEZ DIAS, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;
 Vedada: a incomunicabilidade do preso.
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ESTADO DE SÍTIO

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o
Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para
decretar o estado de sítio nos casos de:
I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que
comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;
II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
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ESTADO DE SÍTIO

 PRESSUPOSTOS MATERIAIS:
a) SIMPLES OU REPRESSIVO: comoção grave de repercussão nacional ou
ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o
estado de defesa.
b) QUALIFICADO OU DEFENSIVO: declaração de estado de guerra ou resposta
a agressão armada estrangeira

ESTADO DE SÍTIO

SIMPLES

comoção grave de 
repercussão 

nacional

ineficácia de 
medida tomada 

durante o estado de 
defesa

QUALIFICADO

declaração de 
estado de guerra

resposta a 
agressão armada 

estrangeira
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ESTADO DE SÍTIO

 TITULARIDADE: PRESIDENTE DA REPÚBLICA

 CONSELHO DA REPÚBLICA E DE DEFESA NACIONAL

 AUTORIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
 SOLICITA AUTORIZAÇÃO: Presidente envia solicitação com os motivos.
 Recesso: extraordinária em 5 dias.
 Autorização: maioria absoluta
 Atividade CN: Continua funcionando durante o ES.
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ESTADO DE SÍTIO
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ESTADO DE SÍTIO

 DECRETO:
A) Tempo de duração:

o SIMPLES: ATÉ 30 dias + PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS
o QUALIFICADO: enquanto durar a guerra ou a agressão armada.

B) Medidas coercitivas (normas necessárias a execução e garantias que serão
suspensas):

o SIMPLES: As do art. 139 CF/88
o QUALIFICADO: qualquer garantia constitucional.

Após publicado o decreto do estado de sítio, o
Presidente da República designará o executor das
medidas específicas e as áreas abrangidas.
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ESTADO DE SÍTIO
 MEDIDAS COERCITIVAS - SIMPLES

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só
poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:
I - obrigação de permanência em localidade determinada;
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;
III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações,
à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na
forma da lei;
IV - suspensão da liberdade de reunião;
V - busca e apreensão em domicílio;
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;
VII - requisição de bens.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos
de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela
respectiva Mesa.
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ESTADO DE SÍTIO
 MEDIDAS COERCITIVAS - SIMPLES

LIBERDADE 
LOCOMOÇÃO

• obrigação de 
permanência em 
localidade 
determinada;

• detenção em edifício 
não destinado a 
acusados ou 
condenados por 
crimes comuns

LIBERDADE DE 
REUNIÃO

• Suspensão

LIBERDADE DE 
INFORMAÇÃO

• Impresa - radiodifusão 
e televisão

• Não se inclui 
pronunciamentos de 
parlamentares 
efetuados em suas 
Casas Legislativas

PRIVACIDADE

• Correspondência
• Comunicações 

(TODAS)

PROPRIEDADE

• Busca e apreensão 
em domicílio

• intervenção nas 
empresas de serviço 
público

• requisição de bens
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DISPOSIÇÕES GERAIS
 CONTROLE POLÍTICO CONCOMITANTE: Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos

os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para
acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado
de sítio.

 MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL: Art. 141 § único Parágrafo único. Logo que cesse
o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão
relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com
especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e
indicação das restrições aplicadas.

 RESPONSABILIZAÇÃO DOS EXECUTORES E AGENTES: Art. 141. Cessado o estado de defesa
ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos
ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.
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Medicina Legal

Prof. Alexandre Herculano

Classificação quanto à profundidade (intensidade):

 queimaduras de 1º Grau (sinal de Christinson): a pele fica avermelhada por causa da
vasodilatação dos vasos sanguíneos da derme;

 queimaduras de 2º Grau (sinal de Chambert): há um acumulo de líquido abaixo da
epiderme com formação de bolhas (flictenas). No ser vivo, as bolhas detém um líquido
seroso (plasma). No caso da queimadura “post mortem” não existe este líquido seroso
nas flictenas;

 queimaduras de 3º Grau: ocorre morte celular da pele e tecidos moles, por coagulação,
com formação de placas chamadas “escaras”. Esses tecidos são substituídos por outros,
chamados de tecidos de granulação, resultante da cicatrização por segunda intenção (de
dentro para fora). As cicatrizes são retrateis e queloides;

 queimaduras de 4º Grau: é a mais grave de todas, ocorrendo a destruição dos tecidos
moles e até dos ossos por ação direta do calor através da carbonização que pode ser
local ou generalizada. Na carbonização generalizada há uma redução do volume do
corpo por condensação dos tecidos .

Agentes Físicos



A eletricidade atmosférica, representada especialmente pelos raios, agindo letalmente
sobre o homem e animais, chama-se fulminação, e, quando apenas determina danos
corporais, fulguração.

As lesões externas tomam aspectos arborifome, conhecida como sinal de Lichtenberg,
procedente de vasomotores, podendo desaparecer com a sobrevivência. Podem surgir
outras alterações, como queimaduras, hemorragias musculares, fraturas ósseas, etc.

A ação da eletricidade industrial ou artificial pode provocar lesões corporais, com ou sem
êxito letal, denominadas eletroplessão, frequentemente ocasionadas por defeito de
instalações (campainhas, telefones, chuveiros elétricos), mau isolamento dos fios
condutores, imperícia ou negligência da vítima. Nessa pode aparecer a marca elétrica de
Jellineck. Alguns autores mencionam a eletrocução como sendo a descarga letal.

Agentes Físicos

As radiotermites agudas podem ser divididas em 1º, 2º e 3º grau, sendo que no primeiro
caso, geralmente são temporárias, assim, apresentam duas formas: depilatória e
eritematosa. Essa fase dura cerca de 60 dias e deixa uma mancha escura que desaparece
muito lentamente. As de 2º grau (forma pápulo-eritematosa) são representadas,
geralmente, por ulceração muito dolorosa e recoberta por crosta seropurulenta. Têm
cicatrização difícil, deixando em seu lugar uma placa esbranquiçada de pele rugosa, frágil e
de características atípicas. As radiodermites de 3º grau (forma ulcerosa) estão
representadas por zonas de necrose, de aspecto grosseiro e grave. São conhecidas por
úlceras de Röentgen.

Agentes Físicos



Os cáusticos ou corrosivos são substâncias químicas que provocam profunda
desorganização dos tecidos vivos, quer por desidratação (coagulantes) quer por dissolução
(liquefacientes).
Os cáusticos destroem os tecidos vivos causando escaras secas e endurecidas ou lesões
úmidas pelo amolecimento (liquefação) dos tecidos. São exemplos de cáusticos: a soda, o
ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, etc. O acido sulfúrico também é chamado de vitríolo, de
onde deriva a expressão “vitriolagem” para caracterizar as lesões cutâneas por agentes
cáusticos ou corrosivos.

O percurso do veneno através do organismo tem as seguintes fases: penetração, absorção,
distribuição, fixação, transformação e eliminação. Há algumas situações ou fenômenos que
podem ocorrer após a penetração do veneno, tais como: mitridatização, toxicidade,
intolerância, sinergismo e equivalente tóxico.

Agentes Químicos

Classificação Ação Exemplos
Psicolépticas Ação depressora  álcool etílico (atua como excitante em

doses baixas);
 barbitúricos;
 opiáceos (substâncias derivadas do

ópio);
 benzidiazepínicos (ansiolíticos).

Psicoanalépticas Estimulante  crack;
 anfetaminas;
 cocaína;
 nicotina;
 cafeína;
 ecstasy.

Psicodislépticas Ação perturbadora
(alucinógenos)

 maconha;
 lsd;
 ayahuasca (Chá do Santo Daime).



Sinais externos da asfixia: face cianótica (máscara equimótica azulada); globos oculares
proeminentes (hemorragia na conjuntiva ocular); língua projetada; cogumelo de espuma
(bolhas de espuma que cobre a boca).

Sinais internos: sangue escuro nas cavidades cardíacas e acúmulo de sangue no fígado e
rins.

Asfixiologia Forense

Tipos de Asfixiais

Asfixiologia Forense



Segundo Hoffman, a morte por afogamento é constituída de três fases:

• 1ª Fase de Defesa ou Resistência: a vítima tenta conter a respiração o máximo
possível, ocorrendo a contenção e a pausa, ou suspensão da respiração (apneia);

• 2ª Fase de Exaustão: ocorre atos respiratórios desordenados (respiração forçada e
difícil), por reflexo, a vítima começa a inspirar líquido profundamente (dispneia);

• 3ª Fase de Asfixia: a vítima perde a consciência, tem convulsões e morre.

Asfixiologia Forense

Agentes Mecânicos

De conformidade com as características que imprimem às lesões, os meios
mecânicos classificam-se em:

 perfurantes
 cortantes
 contundentes
 perfurocortantes
 perfurocontundentes
 cortocontundentes



Agentes Mecânicos

Agentes Mecânicos



Fenômenos abióticos imediatos

Apenas insinuam a morte:
 perda da consciência;
 abolição do tônus muscular com imobilidade;
 perda da sensibilidade;
 relaxamento dos esfíncteres;
 cessação da respiração;
 cessação dos batimentos cardíacos;
 ausência de pulso;
 fácies hipocrática;
 pálpebras parcialmente cerradas.

Tanatologia

Fenômenos abióticos consecutivos.

São eles:

 resfriamento paulatino do corpo;
 rigidez cadavérica;
 espasmo cadavérico;
 manchas verdes abdominal, de hipóstase e livores cadavéricos;
 dessecamento: decréscimo de peso, pergaminhamento da pele e das mucosas dos

lábios; modificações dos globos oculares; mancha da esclerótica; turvação da córnea
transparente; perda da tensão do globo ocular; formação da tela viscosa.

Tanatologia



Fenômenos Transformativos

Tanatologia

Cronotanatognose

Tanatologia



Apostas finais:

 Documentos Médico-Legais

 Perícia e Peritos

 Sexologia Forense

Medicina Legal

Medicina Legal
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