


 

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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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Interpretação de texto.
Argumentação.
Pressupostos e subentendidos.
Níveis de linguagem.
Ortografia e acentuação.
Articulação do texto: coesão e coerência.
Classes de palavras.
Sintaxe.
Termos da oração.
Processos de coordenação e subordinação.
Discurso direto e indireto.
Tempos, modos e vozes verbais.

Profª Adriana Figueiredo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Flexão nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal.
Ocorrência da Crase.
Pontuação.
Equivalência e transformação de estruturas.
Redação.
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EDITAL
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ARTICULAÇÃO DO 
TEXTO: COESÃO E 

COERÊNCIA
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PRONOMES RELATIVOS

Prof. Adriana Figueiredo

PRONOMES 
RELATIVOS

QUE/
O QUAL

PRONOMES RELATIVOS

“O homem que/o qual trabalha 
perde tempo precioso.” 

Quando o 
antecedente for
coisa ou pessoa.

CUJO
Aquela é a família cuja casa foi 

destruída.

Entre dois 
substantivos 

indicando ideia
de posse.



Prof. Adriana Figueiredo

REGÊNCIA COM 
PRONOMES 
RELATIVOS

Esse é o amigo em que confio.

O filme, de cujo diretor gosto, estreou ontem. 
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PRONOMES 
RELATIVOS

ONDE

PRONOMES RELATIVOS

AONDE

DONDE

Aquele é o bairro onde mora minha mãe.

Natal é a cidade aonde queremos ir nas férias. 

Japão é o país donde vêm aqueles atletas.
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OBSERVAÇÃO 
IMPORTANTE

REFERENCIAÇÃO COM 
PRONOMES RELATIVOS

PRONOMES RELATIVOS

Reparou no vestido da aluna que acabou 
de chegar./ Reparou no vestido da aluna a 

qual acabou de chegar.

Reparou no vestido da aluna que era 
verde./ Reparou no vestido da aluna o

qual era verde.

#ANOTAAÍ
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FCC - 2020 - AL-AP - AUXILIAR LEGISLATIVO - AUXILIAR OPERACIONAL

Está correto o uso do elemento sublinhado na seguinte frase:

A) Nos diálogos forjados nas redes sociais, os usuários selecionam aqueles dos
quais estão dispostos a interagir.

B) A maioria das pessoas hoje acessa as redes sociais em cuja influência
revolucionou a forma de compartilhar notícias.

C) Deve-se reagir com cautela à recepção de conteúdos aos quais são
disseminados nas mídias digitais.

D) As mídias sociais são acusadas de formar redutos no qual o usuário consome
um conteúdo que o agrade.

E) A esfera pública, na qual os mais engajados prevalecem, parece tomada por
uma intensa polarização.

FCC - 2020 - AL-AP - AUXILIAR LEGISLATIVO - AUXILIAR OPERACIONAL



D) As mídias sociais são acusadas de formar redutos no qual o usuário consome
um conteúdo que o agrade.

E) A esfera pública, na qual os mais engajados prevalecem, parece tomada por
uma intensa polarização.

FCC - 2020 - AL-AP - AUXILIAR LEGISLATIVO - AUXILIAR OPERACIONAL

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo



FCC - 2020 - AL-AP - AUXILIAR LEGISLATIVO - AUXILIAR OPERACIONAL

a fim de melhorar a situação do mundo em que operam. (8º parágrafo)

O segmento sublinhado acima pode ser corretamente substituído por:

A) nas quais.

B) do qual.

C) à medida que.

D) na qual.

E) no qual.
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a fim de melhorar a situação do mundo em que operam. (8º parágrafo)

O segmento sublinhado acima pode ser corretamente substituído por:

A) nas quais.

B) do qual.

C) à medida que.

D) na qual.

E) no qual.
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CONJUNÇÕES
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VALORES 
SEMÂNTICOS 

DA 
CONJUNÇÃO 

COMO CONFORMIDADE

COMPARAÇÃO

CAUSA

Seus olhos brilhavam como estrelas no céu

Como chovia, não foram à praia.

Tudo saiu como fora planejado.

MODO Como você vai?

Prof. Adriana Figueiredo

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES

Apesar de falar muito, escuta pouco.

Embora fale muito, escuta pouco.



#ANOTAAÍ
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FCC - SABESP - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO

Embora Israel esteja na região mais seca e tenha uma das populações de mais
rápido crescimento do mundo, é abundante em água.

Sem prejuízo do sentido e da correção, o elemento sublinhado acima pode ser
corretamente substituído por:

A) Visto que

B) À medida em que

C) Apesar de

D) Ainda que

E) Desde que



FCC - SABESP - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO

Embora Israel esteja na região mais seca e tenha uma das populações de mais
rápido crescimento do mundo, é abundante em água.

Sem prejuízo do sentido e da correção, o elemento sublinhado acima pode ser
corretamente substituído por:

A) Visto que

B) À medida em que

C) Apesar de

D) Ainda que

E) Desde que
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FCC - 2019 - METRÔ-SP - ENFERMEIRO DO TRABALHO

FCC - 2019 - METRÔ-SP - ENFERMEIRO DO TRABALHO

o ano em que começou a Grande Guerra, como ela fazia questão de lembrar (2º
parágrafo)

Em relação ao segmento anterior, o segmento sublinhado expressa ideia de

A) consequência.

B) conformidade.

C) comparação.

D) conclusão.

E) proporção.
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o ano em que começou a Grande Guerra, como ela fazia questão de lembrar (2º
parágrafo)

Em relação ao segmento anterior, o segmento sublinhado expressa ideia de

A) consequência.

B) conformidade.

C) comparação.

D) conclusão.

E) proporção.
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FCC - TRT - 15ª REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA 
AVALIADOR 

Reciclar os dejetos oriundos das criações animais e dos refugos das plantações
deve ser encarado não como custo ou gasto “a mais”; mas sim como uma
excelente oportunidade (...)

O termo como do texto acima tem o mesmo valor que em:

A) Como garantir a sustentabilidade se não for possível afastarmos
definitivamente a fome, a pobreza e a miséria?

B) É preciso reciclar os dejetos oriundos das criações animais como nos foi
ensinado nas palestras sobre sustentabilidade.

FCC - TRT - 15ª REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO - OFICIAL DE JUSTIÇA 
AVALIADOR 

C) Como a maioria dos biólogos, os ecologistas acreditam serem necessárias
medidas urgentes para que se contenham os males do efeito estufa.

D) O fato é que as autoridades não sabiam como poderiam resolver os problemas
da exploração predatória das fontes de energia.

E) Como tem sido criada uma consciência ecológica nos últimos anos, talvez seja
possível reverter os efeitos do mau uso da energia.
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C) Como a maioria dos biólogos, os ecologistas acreditam serem necessárias
medidas urgentes para que se contenham os males do efeito estufa.

D) O fato é que as autoridades não sabiam como poderiam resolver os problemas
da exploração predatória das fontes de energia.

E) Como tem sido criada uma consciência ecológica nos últimos anos, talvez seja
possível reverter os efeitos do mau uso da energia.
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CAUSA E CONSEQUÊNCIA
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CAUSA E 
CONSEQUÊNCIA

Ficou feliz porque foi aprovada.

Paranoico com o risco de plágio, ele fazia seus 
projetos em código.



#ANOTAAÍ
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FCC - 2018 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - TÉCNICO 
LEGISLATIVO - AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA

Com o tempo, um estudo muito aplicado fica inacessível para aqueles que não se
dedicaram muito a ele. Por isso não entendemos de medicina, direito ou
matemática... (1º parágrafo)

Identificam-se nas ideias expostas acima, respectivamente, as noções de

A) consequência e oposição.

B) causa e consequência.

C) oposição e temporalidade.

D) concessão e consequência.

E) conclusão e concessão.
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LEGISLATIVO - AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA

Com o tempo, um estudo muito aplicado fica inacessível para aqueles que não se
dedicaram muito a ele. Por isso não entendemos de medicina, direito ou
matemática... (1o parágrafo)

Identificam-se nas ideias expostas acima, respectivamente, as noções de

A) consequência e oposição.

B) causa e consequência.

C) oposição e temporalidade.

D) concessão e consequência.

E) conclusão e concessão.
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FCC - 2019 - SEMEF MANAUS - AM - TÉCNICO FAZENDÁRIO
A corrida armamentista do consumo

Imagine uma corrida em que os contendores se afastam cada vez mais do objetivo pelo qual competem. A corrida 
armamentista tem dinâmica e propriedades conhecidas: um país decide se armar; os países vizinhos sentem-se
vulneráveis e decidem fazer o mesmo a fim de não ficarem defasados; sua reação, porém, deflagra uma nova rodada
de investimento bélico no primeiro país, o que obriga os demais a seguirem outra vez os seus passos. [...]

A corrida do consumo tem uma lógica semelhante à da corrida armamentista. Nenhum consumidor é uma ilha: existe
uma forte e intrincada interdependência entre os anseios de consumo das pessoas. Aquilo que cada uma delas sente 
que “precisa” ou “não pode viver sem” depende não só dos seus “reais desejos e necessidades”, mas também, e
talvez sobretudo, ao menos nas sociedades mais afluentes, daquilo que os outros ao seu redor possuem. A cada vez
que um novo artigo de consumo é introduzido no mercado, o equilíbrio se rompe e o desconforto causado pela
percepção da falta impele à ação reativa da compra do bem.

Em ambas as corridas - a armamentista e a do consumo - a lógica da situação obriga a todos a correrem cada vez mais, 
como hamsters confinados a esferas rotatórias, para não sair do lugar.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 102-103)

FCC - 2019 - SEMEF MANAUS - AM - TÉCNICO FAZENDÁRIO

Expressam-se como uma causa e sua consequência, nessa ordem, os seguintes
segmentos:

A) A corrida armamentista tem dinâmica e propriedades conhecidas / um país
decide se armar (1° parágrafo)

B) A corrida do consumo tem uma lógica / semelhante à da corrida armamentista
(2° parágrafo)

C) Aquilo que cada uma delas sente que “precisa” / depende não só dos seus
“reais desejos e necessidades” (2° parágrafo)
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D) um novo artigo de consumo é introduzido no mercado / o equilíbrio se rompe
(2° parágrafo)

E) a correrem cada vez mais / confinados a esferas rotatórias (3° parágrafo)
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D) um novo artigo de consumo é introduzido no mercado / o equilíbrio se rompe
(2° parágrafo)

E) a correrem cada vez mais / confinados a esferas rotatórias (3° parágrafo)
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REFERENCIAÇÃO
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REFERENCIAÇÃO Pronomes 
Pessoais

Comprou um limão e o espremeu no copo.

Viu a criança correndo e deu-lhe uma bronca.

FCC - 2018 - SEGEP-MA - AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA



FCC - 2018 - SEGEP-MA - AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA

Entretanto, os indígenas não lhes facilitaram essa ocupação. (último parágrafo)

Nessa frase, o pronome lhes retoma

A) os acidentes pluviais.

B) os sobreviventes.

C) os indígenas.

D) o terreno.

E) as costas maranhenses.
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Entretanto, os indígenas não lhes facilitaram essa ocupação. (último parágrafo)

Nessa frase, o pronome lhes retoma

A) os acidentes pluviais.

B) os sobreviventes.

C) os indígenas.

D) o terreno.

E) as costas maranhenses.
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FCC - 2019 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE 



FCC - 2019 - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

e que agora o que lhe interessava era “o máximo possível de sabor” (3º parágrafo)
Se os textos lhes agradam, ótimo. (4º parágrafo)
Os pratos de sua especialidade, os cozinheiros os sabem de cor (5º parágrafo)

Os termos sublinhados acima referem-se, respectivamente, a:

A) Roland Barthes − estudantes − pratos

B) sabor − textos − cozinheiros

C) sabor – estudantes − cozinheiros

D) Roland Barthes − textos − pratos

E) Roland Barthes − estudantes − cozinheiros
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e que agora o que lhe interessava era “o máximo possível de sabor” (3º parágrafo)
Se os textos lhes agradam, ótimo. (4º parágrafo)
Os pratos de sua especialidade, os cozinheiros os sabem de cor (5º parágrafo)

Os termos sublinhados acima referem-se, respectivamente, a:

A) Roland Barthes − estudantes − pratos

B) sabor − textos − cozinheiros

C) sabor – estudantes − cozinheiros

D) Roland Barthes − textos − pratos

E) Roland Barthes − estudantes − cozinheiros
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TERMOS DA ORAÇÃO
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ANÁLISE SINTÁTICA
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ANÁLISE 
SINTÁTICA

COMPLEMENTOS 
VERBAIS

SUJEITO Com os avanços da ciência, surgiram as vacinas. 

Os pesquisadores 
desenvolveram a vacina.

Devemos acreditar na ciência.
OBJETO 

INDIRETO

OBJETO 
DIRETO
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ANÁLISE 
SINTÁTICA

LHE, LHES

O, A, OS, AS Encontrou-os na saída.

Obedeceu-lhe prontamente.

OBJETO 
DIRETO

OBJETO 
INDIRETO

Prof. Adriana Figueiredo

ANÁLISE 
SINTÁTICA

ADJUNTO 
ADVERBIAL

Rita encontrou a amiga no mercado.

PREDICATIVO

Ela dorme tranquila.

Considero seu trabalho essencial.



#ANOTAAÍ
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FCC - 2019 - SABESP - ESTAGIÁRIO - ENSINO SUPERIOR

Graças às redes, um relacionamento [...] pode reaparecer... (5° parágrafo)

No contexto, o segmento destacado acima possui a mesma função sintática do que
se encontra sublinhado na frase:

A) ... restos do passado que transparecem no presente...

B) ... as redes sociais proporcionam reencontros improváveis...

C) Hoje, é fácil esbarrar em espectros do passado...

D) ... a tinta deixa transparecer a composição...

E) Os pentimentos não são necessariamente recíprocos...
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No contexto, o segmento destacado acima possui a mesma função sintática do que
se encontra sublinhado na frase:

A) ... restos do passado que transparecem no presente...

B) ... as redes sociais proporcionam reencontros improváveis...
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FCC - 2020 - AL-AP - ASSISTENTE LEGISLATIVO - ASSISTENTE DE 
OPERAÇÕES TÉCNICAS 

o desempenho dos chips de computador dobra, sem que aumentem os custos de
fabricação.

O segmento sublinhado acima exerce a mesma função sintática daquele
sublinhado em:

A) Vale lembrar que o computador que usamos hoje também começou com um
passo singelo

B) A revelação foi resultado de uma distração.

FCC - 2020 - AL-AP - ASSISTENTE LEGISLATIVO - ASSISTENTE DE 
OPERAÇÕES TÉCNICAS 

C) O arquivo, já programado para ser divulgado oficialmente, permaneceu poucos
segundos no ar

D) O avanço ainda se restringe a âmbitos estritamente técnicos

E) Algum funcionário da NASA, também envolvido com o projeto
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o desempenho dos chips de computador dobra, sem que aumentem os custos de
fabricação.

O segmento sublinhado acima exerce a mesma função sintática daquele
sublinhado em:

A) Vale lembrar que o computador que usamos hoje também começou com um
passo singelo

B) A revelação foi resultado de uma distração.
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FCC - 2019 - METRÔ-SP - ENFERMEIRO DO TRABALHO 

O termo sublinhado em ela lhe fizera uma confissão surpreendente (2º parágrafo)
exerce a mesma função sintática daquele sublinhado em:

A) o fim do ano era sempre uma época dura (1º parágrafo)

B) Mas de algum modo o recado chegara a ele (5º parágrafo)

C) No seu caso havia uma razão óbvia para isso (1º parágrafo)

D) uma culpa que retornava a cada Natal (2º parágrafo)

E) mas ele sabia quem era o remetente (5º parágrafo)
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O termo sublinhado em ela lhe fizera uma confissão surpreendente (2º parágrafo)
exerce a mesma função sintática daquele sublinhado em:

A) o fim do ano era sempre uma época dura (1º parágrafo)

B) Mas de algum modo o recado chegara a ele (5º parágrafo)

C) No seu caso havia uma razão óbvia para isso (1º parágrafo)

D) uma culpa que retornava a cada Natal (2º parágrafo)

E) mas ele sabia quem era o remetente (5º parágrafo)
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OCORRÊNCIA DA CRASE
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CRASE

Fenômeno fonético

CRASE

Locuções femininas

Agradeceu à amiga.

Estava acostumado àquela situação.

Chego à noite.

À medida que a vida passa, ficamos mais 
maduros.

Vive às custas dos amigos.

Crase facultativa

Referi-me a/à minha amiga.

Referi-me a/à Ana.

Caminhou até a/à praça.

#ANOTAAÍ
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FCC - 2020 - AL-AP - ASSISTENTE LEGISLATIVO - ASSISTENTE DE 
OPERAÇÕES TÉCNICAS 

Tem-se a expectativa de que _I_ futura revolução tecnológica culmine no
desenvolvimento de inovações que abranjam de novos remédios _II_ criação de
materiais artificiais que hoje se restringem apenas _III_ imaginação.

Preenchem corretamente as lacunas I, II e III da frase acima:

A) a − à − à

B) à − a − a

C) à − à − à

D) a − a − a

E) à − a − à
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Tem-se a expectativa de que _I_ futura revolução tecnológica culmine no
desenvolvimento de inovações que abranjam de novos remédios _II_ criação de
materiais artificiais que hoje se restringem apenas _III_ imaginação.

Preenchem corretamente as lacunas I, II e III da frase acima:

A) a − à − à

B) à − a − a

C) à − à − à

D) a − a − a

E) à − a − à



#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

FCC - 2019 - CÂMARA DE FORTALEZA - CE - AGENTE ADMINISTRATIVO

2º PARÁGRAFO: Se resiste ..I.. ilusão de que ..II.. felicidade vem ..III.. reboque
dessas transformações, também é fato que os homens frequentemente se
desanimam com as próprias invenções.

Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas I, II e III
do segundo parágrafo devem ser preenchidas, respectivamente, por:

A) à – à – à.

B) à – a – a.

C) a – a – a.

D) a – a – à.

E) à – a – à.
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2º PARÁGRAFO: Se resiste ..I.. ilusão de que ..II.. felicidade vem ..III.. reboque
dessas transformações, também é fato que os homens frequentemente se
desanimam com as próprias invenções.

Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas I, II e III
do segundo parágrafo devem ser preenchidas, respectivamente, por:

A) à – à – à.

B) à – a – a.

C) a – a – a.

D) a – a – à.

E) à – a – à.
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PONTUAÇÃO

Profª. Adriana Figueiredo

Prof. Adriana Figueiredo

VÍRGULA

PROIBIÇÃO

PONTUAÇÃO

A aluna passou no concurso.

ENUMERAÇÃO
Ganhou de aniversário roupas, 
perfumes, brincos e chocolates.



Prof. Adriana Figueiredo

VÍRGULA

PONTUAÇÃO

ADJUNTO 
ADVERBIAL

Encontrei meus amigos no parque.

No parque, encontrei meus amigos.

Encontrei, no parque, meus amigos.

Prof. Adriana Figueiredo

VÍRGULA

PONTUAÇÃO

ORAÇÃO 
ADVERBIAL

Para que evitasse o atraso, saiu de casa bem cedo.

Saiu de casa bem cedo para que evitasse o atraso. 



Prof. Adriana Figueiredo

VÍRGULA

PONTUAÇÃO

ORAÇÕES 
ADJETIVAS

O atleta que é bom sabe perder.

O atleta, que é bom, sabe perder.

Prof. Adriana Figueiredo

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES

PONTUAÇÃO

SUPRESSÃO/INSERÇÃO 
DE VÍRGULAS

Viu a aluna que passou no concurso.

Viu a aluna, que passou no concurso.

A festa acabou quando a música parou.

A festa acabou, quando a música parou.



#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

FCC - 2019 - CÂMARA DE FORTALEZA - CE - REDATOR

Está plenamente correta a pontuação da seguinte frase:

A) Uma história abreviada da humanidade, prometeu aos seus provocados
leitores, o autor do texto.

B) Na evolução natural nota-se que, há em seu processo, elementos contraditórios
com a civilização.

C) À medida que avança o homem, em sua caminhada civilizatória, conflitos
ocorrem, entre a criatura moderna, e a primitiva.



FCC - 2019 - CÂMARA DE FORTALEZA - CE - REDATOR

D) Ao longo do tempo, instalou-se no animal homem um inquilino altivo,
representado pela criatura em processo de civilização.

E) A hipocrisia e o autoengano, são, ambas, qualidades que vieram se agregar ao
homem, na trajetória da civilização.

FCC - 2019 - CÂMARA DE FORTALEZA - CE - REDATOR

D) Ao longo do tempo, instalou-se no animal homem um inquilino altivo,
representado pela criatura em processo de civilização.

E) A hipocrisia e o autoengano, são, ambas, qualidades que vieram se agregar ao
homem, na trajetória da civilização.



#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

FCC - 2019 - TRF - 4ª REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA
JUDICIÁRIA

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

A) O grande escritor cubano José Lezama Lima no romance Paradiso, tece uma
consideração, a respeito da morte do pai.

B) Freud ao tratar da morte do pai, considera-a um dos grandes traumas, que
podem acometer a um filho.

C) Embora haja asperezas, na relação de um pai e um filho, há também, por outro
lado muita amizade e cumplicidade.



FCC - 2019 - TRF - 4ª REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA
JUDICIÁRIA

D) Ao escrever a Carta ao pai em que faz uma espécie de inventário infernal, Kafka
não deixa de mostrar-se alternadamente, sofrido e humilhado.

E) Ainda que afastada da figura do pai real, sua construção ficcional, promovida
por Kafka, expressa em alto grau o sofrimento de um filho.

FCC - 2019 - TRF - 4ª REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA
JUDICIÁRIA

D) Ao escrever a Carta ao pai em que faz uma espécie de inventário infernal, Kafka
não deixa de mostrar-se alternadamente, sofrido e humilhado.

E) Ainda que afastada da figura do pai real, sua construção ficcional, promovida
por Kafka, expressa em alto grau o sofrimento de um filho.



#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

FCC - 2019 - MPE-MT - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO

A supressão da vírgula altera efetivamente o sentido da frase:

A) A ideia mesma de felicidade parece ter bem pouca relevância, no curso da
caminhada da civilização.

B) Ao longo dos últimos cinco séculos, ocorreram revoluções cruciais na história da
humanidade.

C) Para muitos homens, não faz sentido indagar sobre o teor de felicidade que
deveria acompanhar o progresso.



FCC - 2019 - MPE-MT - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO

D) A pouca gente ocorre indagar sobre o sentido do progresso, que atinge uns
poucos privilegiados.

E) Na argumentação do autor, o sentido de progresso civilizacional merece ser
amplamente discutido.

FCC - 2019 - MPE-MT - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO

D) A pouca gente ocorre indagar sobre o sentido do progresso, que atinge uns
poucos privilegiados.

E) Na argumentação do autor, o sentido de progresso civilizacional merece ser
amplamente discutido.



#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

EQUIVALÊNCIA E 
TRANSFORMAÇÃO DE 

ESTRUTURAS
Profª. Adriana Figueiredo



FCC - 2020 - AL-AP - ASSISTENTE LEGISLATIVO - ASSISTENTE DE
OPERAÇÕES TÉCNICAS

Sem prejuízo para a correção e o sentido, o trecho sublinhado pode ser substituído
pelo que se encontra entre parênteses em:

A) A máxima, irretocável, à exceção de (à despeito de) pequenos detalhes,
funcionou tal qual intuíra Moore.

B) Máquinas similares às hoje existentes (as quais se fabrica atualmente) serão
construídas a custos mais baixos.

C) Pela (De acordo com a) “Lei de Moore”, a cada dois anos, em média, o
desempenho dos chips de computador dobra

FCC - 2020 - AL-AP - ASSISTENTE LEGISLATIVO - ASSISTENTE DE
OPERAÇÕES TÉCNICAS

D) Assim (Portanto), em um artigo de 1965, o empreendedor Gordon Moore, hoje
com 90 anos de idade, apresentou sua célebre ideia.

E) Mas só por enquanto, pois (conquanto) se trata do início de um caminho que
levará a transformações radicais em diversas áreas.



FCC - 2020 - AL-AP - ASSISTENTE LEGISLATIVO - ASSISTENTE DE
OPERAÇÕES TÉCNICAS

Sem prejuízo para a correção e o sentido, o trecho sublinhado pode ser substituído
pelo que se encontra entre parênteses em:

A) A máxima, irretocável, à exceção de (à despeito de) pequenos detalhes,
funcionou tal qual intuíra Moore.

B) Máquinas similares às hoje existentes (as quais se fabrica atualmente) serão
construídas a custos mais baixos.

C) Pela (De acordo com a) “Lei de Moore”, a cada dois anos, em média, o
desempenho dos chips de computador dobra

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo



FCC - 2019 - RIOPRETOPREV - ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - ASSISTENTE
SOCIAL

Nós apenas deveríamos deixar os cientistas e os técnicos prosseguirem com seu
trabalho, e eles criarão o céu aqui na terra.

Uma nova, correta e coerente redação da frase acima, que se inicie pelo segmento
Os cientistas e os técnicos criarão o céu aqui na terra, deverá ter como
complementação

A) bastará que os deixemos prosseguir com seu trabalho.

B) a menos que devêssemos deixá-los prosseguir seu trabalho.

C) quando devermos deixá-los ao prosseguir com seu trabalho.

D) à medida em que se deixarem prosseguir em seu trabalho.

E) muito embora nós os deixássemos prosseguindo com seu trabalho.

FCC - 2019 - RIOPRETOPREV - ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - ASSISTENTE
SOCIAL

Nós apenas deveríamos deixar os cientistas e os técnicos prosseguirem com seu
trabalho, e eles criarão o céu aqui na terra.

Uma nova, correta e coerente redação da frase acima, que se inicie pelo segmento
Os cientistas e os técnicos criarão o céu aqui na terra, deverá ter como
complementação

A) bastará que os deixemos prosseguir com seu trabalho.

B) a menos que devêssemos deixá-los prosseguir seu trabalho.

C) quando devermos deixá-los ao prosseguir com seu trabalho.

D) à medida em que se deixarem prosseguir em seu trabalho.

E) muito embora nós os deixássemos prosseguindo com seu trabalho.



#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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Profª. Adriana Figueiredo



OBRIGADA

Profª. Adriana Figueiredo

TJ-SC
DIREITO CONSTITUCIONAL

Profª.: Nelma Fontana



1.(2021/FCC/DPE-RR) Dentre os princípios das relações internacionais há aquele
que surgiu como consequência natural do processo de descolonização, ganhando
impulso nos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial e que garante o livre
desenvolvimento econômico, social e cultural de nosso País. Trata-se do princípio
A) da não intervenção estrangeira.
B) da igualdade e independência entre os povos.
C) do fortalecimento da autonomia interna.
D) da prevalência dos direitos humanos.
E) da autodeterminação dos povos.

2.(2019/FCC/DPE-AM) A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, mais a iniciativa popular, o
referendo e o plebiscito. Tais instrumentos previstos na Constituição Federal
vigente correspondem ao modelo
Alternativas
A) do pluralismo político.
B) da democracia indireta.
C) da democracia direta.
D) da democracia semidireta.
E) do veto popular.



3.(2021/FCC/TJ-GO) Tratado internacional que venha a ser celebrado pela
República Federativa do Brasil em matéria de proteção da igualdade será
incorporado ao direito nacional e deverá ser cumprido em território brasileiro
A) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo
Presidente do Senado, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja
aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros.

B) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo
Presidente da República, sendo equivalente à emenda constitucional desde que
seja aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros.
C) imediatamente após sua celebração, por dispor em matéria de direitos
humanos, sob condição de ser ratificado pelo Congresso Nacional no prazo legal,
sendo equivalente, nesse caso, à lei ordinária.



D) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo
Presidente do Senado, sendo equivalente à emenda constitucional desde que seja
aprovado, em sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos,
por três quintos dos votos de seus membros.
E) após sua aprovação pelo Congresso Nacional e posterior promulgação pelo
Presidente da República, sendo equivalente à emenda constitucional desde que
seja aprovado em sessão conjunta das Casas do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos de seus membros.

4.(2020/FCC/AL-AP) Ao disciplinar a liberdade religiosa como direito fundamental
e aspectos correlatos, a Constituição Federal
A) autoriza União, Estados, Distrito Federal e Municípios a agirem, na forma da lei,
em colaboração de interesse público com cultos religiosos ou igrejas
B) proíbe a instituição de impostos sobre patrimônio, renda e serviços de templos
de qualquer culto, ainda que não relacionados com suas finalidades essenciais.
C) assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação
coletiva, sujeita aos termos da lei, que poderá, no entanto, vedá-la nas entidades
militares, quando necessário aos imperativos da segurança nacional.



D) veda que se estabeleçam formas de proteção aos locais de culto e suas
liturgias, sob pena de ofensa à laicidade do Estado brasileiro.
E) impede que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa,
exceto se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, caso em
que terá direitos políticos suspensos.

5.(2019/FCC/SPPREV)Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre
nacionalidade,
A) são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que
de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
B) a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados,
salvo nos casos previstos em lei complementar.
C) é privativo de brasileiro nato o cargo de membro da Câmara dos Deputados.



D) será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua
naturalização, por decisão administrativa, em virtude de atividade nociva ao
interesse nacional.
E) é fator impeditivo de aquisição da nacionalidade brasileira a condenação, por
improbidade administrativa, de cidadão estrangeiro residente no Brasil por
período superior a quinze anos ininterruptos.

6.(2019/FCC/SPPREV) À luz do que disciplina a Constituição Federal sobre os
direitos sociais,
A) é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que
suplente, até dois anos após o final do mandato, salvo se cometer falta grave, nos
termos da lei.
B) ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.
C) é facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho.



D) a lei deverá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,
exigindo-se, ainda, o registro no órgão competente, cabendo ao Poder Público a
interferência e a intervenção na organização sindical para o cumprimento de sua
finalidade.
E) o aposentado filiado não tem direito a votar e ser votado nas organizações
sindicais.

7.(2019/FCC/TRF 3) Martinho, brasileiro nato, tem 65 anos de idade, é analfabeto
e deseja votar nas eleições que se aproximam, pois seu filho César, que tem 20
anos e também é analfabeto, pretende se candidatar ao cargo de Vereador. Nessa
situação, de acordo com a Constituição Federal de 1988, com base apenas nas
informações fornecidas, para Martinho o voto é
A) proibido, em razão de seu analfabetismo, sendo que César não poderá se
candidatar ao cargo pretendido, por ser analfabeto.
B) facultativo, em razão de sua idade, sendo que César não pode se candidatar a
esse cargo, pois não tem ainda 21 anos.



C) obrigatório, sendo que César não pode se candidatar ao cargo pretendido, por
ser analfabeto.
D) obrigatório, não havendo impedimento para a candidatura de César.
E) facultativo, em razão de seu analfabetismo, sendo que César não pode se
candidatar ao cargo pretendido, por ser analfabeto.

8.(2019/FCC/TJ-MA)Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado, dentre outros, o seguinte
princípio:
A) as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão sigilosa,
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
B) os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração,
atos de mero expediente e decisões interlocutórias.
C) a distribuição de processos será imediata tão somente no primeiro grau de
jurisdição.



D) nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído
órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do
tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade
por eleição pelo tribunal pleno.
E) previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de
magistrados, constituindo etapa facultativa do processo de vitaliciamento a
participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e
aperfeiçoamento de magistrados.

9.(2019/FCC/TRF 3) Rodolfo é juiz estadual, não tendo nunca retido,
injustificadamente, autos em seu poder além do prazo legal, devolvendo-os
sempre ao cartório com o devido despacho ou decisão. Exerce a sua função na
mesma entrância para a qual foi promovido por antiguidade há dois anos, já
tendo figurado por cinco vezes alternadas em lista de merecimento para
promoção de entrância para entrância, integrando, atualmente, a primeira quinta
parte da lista de antiguidade. Em conformidade com a Constituição Federal de
1988 e considerando apenas os dados fornecidos, Rodolfo
A) não pode ser promovido por merecimento, pois tal promoção pressupõe o
tempo mínimo de três anos de exercício na respectiva entrância.



B) não pode ser promovido por merecimento, pois para tanto é obrigatória a
promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas em lista de merecimento.
C) deve ser promovido por merecimento, respeitadas as normas incidentes na
espécie.
D) deve ser promovido por merecimento, sendo que o tribunal somente poderá
recusar tal promoção pelo voto fundamentado de dois quintos de seus membros,
conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a
votação até fixar-se a indicação.
E) não pode ser promovido por merecimento, pois tal promoção pressupõe o
tempo mínimo de cinco anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz
a primeira terça parte da lista de antiguidade.

GRATA!

Profª.: Nelma Fontana
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NOÇÕES DOS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

LEI Nº 13.146/2015
LEI Nº 10.098/2000
LEI Nº 10.048/2000

Prof. Géssica Ehle

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Finalidade da LBI (destinada à) 

Objetivo da LBI (visando à) 

ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Quem é a PCD?

Quem é a PMR?

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art.3º: Definições



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art.6º: A deficiência não afeta a plena capacidade civil [...].

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art.9º: Do atendimento prioritário.

Em alguma situação a PcD poderá perder a prioridade de 
atendimento?



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art.12: Do consentimento PRÉVIO, LIVRE e ESCLARECIDO.

Art. 13: Da dispensa do consentimento.

TÍTULO II DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I DO DIREITO À VIDA

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art.14: O processo de habilitação e de reabilitação é um direito
da pessoa com deficiência.

CAPÍTULO II DO DIREITO À 
HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art.18:
§ 4º As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com 
deficiência devem assegurar: 
V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e 
atendentes pessoais;

Art. 23:

CAPÍTULO III DO DIREITO À SAÚDE

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art.27: Do sistema educacional inclusivo;

Art. 28: É vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em 
suas mensalidades, anuidades e matrículas;
§2º:

CAPÍTULO IV DO DIREITO À 
EDUCAÇÃO



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art. 31 – Da moradia digna

Art. 32 – Da reserva em unidades habitacionais

CAPÍTULO V
DO DIREITO À MORADIA

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Da Hábilitação Profissional e Reabilitação Profissional

CAPÍTULO VI DO DIREITO AO 
TRABALHO



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

CAPÍTULO VII
DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO VIII
DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art. 42, § 1º É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato 
acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a 
alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Art. 44

Art. 45, §1º:

CAPÍTULO IX
DO DIREITO À CULTURA, AO 
ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus
direitos de cidadania e de participação social.

TÍTULO III - Da acessibilidade

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Do acesso à informação e à comunicação

Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por 
empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de 
governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às 
informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de 
acessibilidade adotadas internacionalmente.



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art. 62. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento 
de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível.

Da tecnologia assistiva

 Plano de medidas a ser renovado a cada 4 (quatro) anos, com avaliações a cada 2 
(dois) anos.

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Do direito à participação na vida pública e política

Art. 76: § 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar
e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações:
I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os
equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as
pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de
seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;
IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre
que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com
deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha.



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art. 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento
científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas,
voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da
pessoa com deficiência e sua inclusão social.

TÍTULO IV - Da ciência e tecnologia

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência
à justiça, em igualdade de oportunidades = adaptações e recursos de
tecnologia assistiva para que a pessoa com deficiência tenha garantido o
acesso à justiça, inclusive o acesso ao conteúdo de todos os atos
processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia.

LIVRO II - PARTE ESPECIAL 
TÍTULO I - Do acesso à justiça



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao
exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as
demais pessoas.

CAPÍTULO II
DO RECONHECIMENTO IGUAL 
PERANTE A LEI

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial.

Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a
situação de curatela da pessoa com deficiência.



Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Arts. 88 a 91.

TÍTULO II - Dos crimes e das infrações 
administrativas

NOÇÕES DOS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

LEI Nº 10.048/2000

Prof. Géssica Ehle
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Quem terá atendimento prioritário?

Lei nº 10.048/00

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Quem terá assentos reservados em empresas públicas de transporte e
as concessionárias de transporte coletivo?

Lei nº 10.048/00
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Art. 2º As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços
públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário, por meio
de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e
atendimento imediato às pessoas a que se refere o art. 1º.

Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições financeiras, a
prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no art. 1º.

Lei nº 10.048/00

Direitos das Pessoas com Deficiência
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Lei nº 10.048/00
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Infrações:

NOÇÕES DOS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

LEI Nº 10.098/2000

Prof. Géssica Ehle
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Quais são os critérios básicos para a promoção da acessibilidade?

Lei nº 10.098/00

Direitos das Pessoas com Deficiência
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CAPÍTULO IV
DA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS OU DE USO COLETIVO

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou
privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo
que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Direitos das Pessoas com Deficiência
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Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, 
ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso 
coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de 
acessibilidade:
I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a 
estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos 
acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos 
que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de 
locomoção permanente;
II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre 
de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida;
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III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e 
com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que 
trata esta Lei; e
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro 
acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira 
que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Direitos das Pessoas com Deficiência
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CAPÍTULO V
DA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS DE USO PRIVADO

Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de 
elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos 
mínimos de acessibilidade:
I – percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e 
com as dependências de uso comum;
II – percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos 
serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos;
III – cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
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Art. 16

CAPÍTULO VI
DA ACESSIBILIDADE NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO
Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de 
acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas.

Lei nº 10.098/00

Direitos das Pessoas com Deficiência
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CAPÍTULO VII
DA ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação
e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os 
sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência 
sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de 
acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à 
cultura, ao esporte e ao lazer.



RESUMO DOS PERCENTUAIS: 

Prof. Géssica Ehle

Prof. Géssica Ehle

Frotas de táxis - 10% - Lei 13146/15 - art. 51

Condutores de táxi - 10%, art. 119

Telecentros e as lan houses - 10% dos computadores, ou 1 - Lei 13146/15 - art. 63

Vagas de estacionamento - 2% do total de vagas - garantida no mínimo uma 
vaga. Lei 13146/15 - art. 47

Unidades habitacionais - mínimo de 3%, Lei 13146/15 - art. 32
Vagas em hotéis/pousadas já construídos - mín. 10% da habitações, ou uma unidade 
acessível. Lei 13146/15 - art. 45

Locadora de veículo - 1 veículo a cada 20 veículos, Lei 13146/15 - art. 52.
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 Concursos que exigirem a Lei 10.098/00

Percentual de equipamentos de lazer acessíveis = 5% (art. 4º, Lei n. 
10.098/00);

Banheiros de uso público = 1 sanitário e 1 lavatório (art.6º, Lei 
n.10.098/00); 

Banheiros químicos = 10% ou mín. 1 (art.6º, §2º, Lei n.10.098/00); 

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

https://linktr.ee/profgessicaehle

gessica.ehle@gmail.com

@prof.gessicaehle

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

Obrigada!

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Prof. Priscila Silveira

Direito Penal



Princípios

Reserva Legal, Anterioridade, 
Estrita Legalidade –

Insignificância ou Bagatela

Individualização da Pena

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
Profª. Priscila Silveira

Princípios Básicos

Intervenção Mínima

Humanidade

Responsabilidade 
subjetiva

Ofensividade ou 
lesividade

Imputação Pessoal

Ne bis in idem

 Conflito de leis penais no tempo (INTERTEMPORAL)

Regra: é que a lei tenha atividade no período de sua vigência.

Exceção: é aplicada fora do período de sua vigência (extra-atividade).

Lei penal no Tempo

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Conceito de crime e seus 
elementos

CRIME

Fato Típico

Conduta

Resultado

Nexo Causal
Tipicidade

Ilícito

Contrariedade ao 
ordenamento Jurídico

Excludentes de ilicitude

Culpabilidade

Imputabilidade*

Potencial Consciência 
de Ilicitude

Exigibilidade de 
conduta diversa

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Concurso de Pessoas

Requisitos

Pluralidade de agentes e de condutas

Relevância causal das condutas

Liame subjetivo entre os agentes

Identidade de infração penal 

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Espécies – Art. 32, CP
Sa

nç
ão

 p
en

al

Penas

Privativas de 
liberdade

Reclusão

Detenção

Prisão simples

Restritivas de 
direito Art. 43, CP

Multa

Medidas de 
segurança

Detentiva

Restritiva
REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Furto - Art. 155, CP

Estrutura

Simples (caput)

Aumento (§1º)

Privilegiado(§
2º)

Pequeno 
valor

NP 
explicativa 

(§3º)

Qualificado

Meios de 
Execução 

§4º - 2 a 8 e 
multa

§4º-B – 4 a 8 
anos

§4º-C – Aumento 
de pena

§4º-A - 4 a 10 e 
multa

Resultado 
Posterior (§5º) 3 a 8 anos

Semovente (§6º) 2 a 5 anos

substâncias 
explosivas ou de 
acessórios (§7º)

4 a 10 e multaREVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Roubo - Art. 157, CP

Roubo

Simples

Próprio 
(caput)

Impróprio 
(§1º)

Majorantes(§2º)
Aumenta-se 

1/3 até 
metade

Majorante(2º-A) Aumenta-se 2/3

Majorante (2º-
B) Aplica-se o dobro

Qualificado (§3º)

Inciso I – lesão 
corporal grave e 

gravíssima

Inciso II –
latrocínio. Crime 

hediondo.
REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Estelionato – Art. 171, CP

Estelionato

Simples (caput)

Privilegiado (§1º) Conforme art. 
155, §2º

Figuras Equiparadas 
(§2º)

Fraude Eletrônica 
(§2º-A)

Pena – reclusão 
4 a 8 anos

Fraude Eletrônica 
Majorada (§2º-B)

Aumenta-se 1/3 
a 2/3

Fraude Eletrônica 
Majorada (§2º-B) Aumenta-se 1/3 

Estelionato contra 
idoso /vulnerável (§4º)

Aumenta-se 1/3 
ao dobro

Ação Penal 
condicionada à 

representação (§5º)

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Peculato – Art. 312, CP

Tipos de Peculato

1.Tipo fundamental
(art. 312, caput)

Peculato-apropriação
(1ª parte)

Peculato-desvio
(2ª parte)

2. Peculato-furto (§1º)

3. Peculato culposo (§2)

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Concussão – ART. 316, CP

Concussão Simples (caput)

Própria

Imprópria

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Corrupção Passiva – Art. 317, CP

Corrupção Passiva

Simples (caput)

Majorante (§1º) Aumenta-se 1/3

Privilegiada (§2º) Pena – detenção, de 
3 meses a 1 anos 

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

Profª. Priscila Silveira



Acordo de Não Persecução Penal
(art. 28-A, CPP)

REQUISITOS 
CUMULATIVOS

Pena mínima inferior a 4 anos

Sem violência ou grave ameaça

Confissão formal e circunstancial

Não ser caso de arquivamento

Necessidade e suficiência do acordo 
para reprovação e prevenção do crime

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Acordo de Não Persecução Penal
– ANPP (art. 28-A, CPP)

Se for cabível transação penal 
(JECRIM) 

Investigado reincidente ou que indique 
conduta habitual/reiterada/penais

Tiver sido beneficiados nos 5 anos 
anteriores

Crimes de violência doméstica ou familiar, 
ou contra a mulher

HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO

Exceto se 
insignificantes as 

infrações pretéritas

• ANPP
• Transação Penal
• SURSIS

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Ação Penal (Art. 24/62 CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada 
(Ofendido / 

Queixa-Crime

Propriamente 
dita

Personalíssima

Subsidiária
REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
Profª. Priscila Silveira

 JUIZ: HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO
Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha
reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado,
órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como
testemunha;
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou
de direito, sobre a questão;
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta

ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado
no feito.

Sujeitos do processo

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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 JUIZ: HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO
Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por
qualquer das partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a
processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau,
inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado
por qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Sujeitos do processo

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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 Citação por meio de carta precatória: art. 353, CPP.

 Citação por meio de carta rogatória: arts. 368 e 369 do CPP.

 Citação do militar: art. 358, CPP.

 Citação do funcionário público: art. 359, CPP.

 Citação do réu preso: art. 360 do CPP.

 Citação por meio de carta de ordem

 Citação por edital: arts. 361 e 363, §1º, ambos do CPP.

 Citação por hora certa: art. 362 do CPP.

Citações e intimações 

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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 Modalidades:

 Próprio/real/perfeito: (art. 302, II, CPP);

 Impróprio/irreal/imperfeito/quase flagrante: (art. 302, III, CPP);

 Presumido/ficto: (art. 302, IV, CPP);

 Lavratura do flagrante: art. 304 CPP.

 Comunicação prisão e o local onde se encontre: art. 306 CPP.

Prisão em Flagrante

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente 
mediante provocação

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Prisão Temporária 

Temporária

Cabimento: fase investigativa

Decretação: requerimento do MP ou 
representação do delegado. 

Prazo: crime comum (5+5); hediondos e 
assemelhados (30+30) 

Requisitos: art. 1º da Lei

Infrações: art. 1º, III, da Lei conjugado 
com o artigo 2º, § 4º da Lei 8.072/90 
(crimes hediondos e equiparados).

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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 Apelação

 Recurso em Sentido Estrito

RECURSOS

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Habeas Corpus
 QUEM PODE IMPETRAR (art. 654, CPP)?

 Qualquer pessoa, mesmo sem a presença de advogado (art. 10, §1º, da
Lei 8.906/94);

 Ministério Público

 QUEM NÃO PODE IMPETRAR?

 Delegado de polícia;

 Juiz

Embora o juiz não possa impetrar, ele pode conceder a ordem de 
ofício (art. 654, § 2.º, do CPP)

REVISÃO DE VÉSPERA TJSC
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Obrigada!!
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NORMAS FUNDAMENTAIS DO
PROCESSO CIVIL

Prof. Rodrigo Vaslin

Art. 1º Constitucionalização (inclusão e releitura) do Processo Civil

Art. 2º Dispositivo, Impulso Oficial

Art. 3º Inafastabilidade da Jurisdição e Estímulo à Resolução Consensual dos Conflitos

Art. 4º Razoável Duração do Processo, Primazia das Decisões de Mérito e Efetividade

Art. 5º Boa-Fé Objetiva Processual

Art. 6º Cooperação

Art. 7º Isonomia Material ou Paridade de Armas

Art. 8º Dignidade da Pessoa Humana, Proporcionalidade, Razoabilidade, Legalidade, 
Publicidade, Eficiência

Art. 9º Contraditório Comparticipativo

Art. 10 Vedação às decisões por emboscada (surpresas)

Art. 11 Publicidade e Fundamentação

Art. 12 Ordem Cronológica



CESPE – TRE-BA (2017): Em um tribunal, o relator de determinado recurso
concedeu o prazo de cinco dias ao recorrente para que fosse sanado vício e
complementada a documentação exigida pela legislação para interposição de
recurso. Nessa situação, o magistrado tomou tal providência com base no
princípio denominado
a)dialeticidade. b)fungibilidade. c) primazia do julgamento do mérito.
d)dispositivo. e)identidade física do juiz.

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

i) prevenção:
Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias,
a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.

ii) esclarecimento:
357, § 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito,
deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em
cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará
as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Ex: art. 489, §§ 1º e 2º



iii) Consulta:
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.
* arts. 562, 678, 332.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
iv) adequação:
Para a inversão da ordem das provas (art. 139, VI, art. 373, § 1º), ou ainda a
ampliação de prazos, quando houver, por exemplo, dificuldade para o
cumprimento do prazo posto na lei (art. 139, VI, e art. 437, § 2º).

TRE-PE/2017 - Assinale a opção correta.
a) O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha
sido dada oportunidade de manifestação às partes, ressalvado o caso de matéria que
deva decidir de ofício.
b) Os juízes e tribunais terão de, inexoravelmente, atender à ordem cronológica de
conclusão para proferir sentença ou decisão.
c) A boa-fé processual objetiva, que não se aplica ao juiz, prevê que as partes no
processo tenham um comportamento probo e leal.
d) O modelo cooperativo, que atende à nova ordem do processo civil no Estado
constitucional, propõe que o juiz seja assimétrico no decidir e na condução do
processo.
e) O contraditório substancial tem por escopo propiciar às partes a ciência dos atos
processuais, bem como possibilitar que elas influenciem na formação da convicção
do julgador.
DPU/2017: Voltado para a concepção democrática atual do processo justo, o CPC
promoveu a evolução do contraditório, que passou a ser considerado efetivo apenas
quando vai além da simples possibilidade formal de oitiva das partes.



Vacatio legis de 1 ano.
Predomínio da teoria do isolamento dos atos processuais
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Exceções:
Coisa julgada das questões prejudiciais só se aplicam para novos processos.
Os pendentes (não sentenciados) do rito sumário e especial revogados continuam
tramitando normalmente. Os próximos do rito sumário vão para juizados especiais.
As disposições de direito probatório do CPC/2015 somente se aplicam às provas
requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência.
Vigora ainda o CPC 73 no que tange à insolvência civil.
Desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais.
Regime jurídicos dos ED passam a ser idêntico ao CPC (interrupção)
Possibilidade de usucapião extrajudicial.

JURISDIÇÃO

Prof. Rodrigo Vaslin



1 – Autotutela

2 – Autocomposição

i- Transação

ii- Submissão

iii- Mediação e Conciliação

Iv- dispute board

3 - Arbitragem

a) art. 3º, CPC, norma geral que estimula a autocomposição.

b) permite homologação judicial de acordo extrajudicial de qualquer
natureza (arts. 515, III e 725, VIII);

c) permite que, no acordo judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto
do processo (art. 515, §2º);

d) permite negócios jurídicos processuais (art. 190);

e) Os entes da Administração (U, DF, E, M) podem criar câmaras
administrativas de solução consensual (art. 174,CPC e art. 32 e seguintes
da Lei n. 13.140/15).



f) arts. 165 a 175 – tratam da mediação e conciliação;
Art. 165, § 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não
houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio,
sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação
para que as partes conciliem.
§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo
anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os
interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem
benefícios mútuos.

g) estruturação do procedimento a fim de tentar a autocomposição antes do
oferecimento da defesa pelo réu (arts. 334 e 695, CPC);

h) Lei nº. 13.140/15, que disciplina exaustivamente a mediação;

Formação do processo -
propositura da demanda com o 

protocolo da PI

Juiz pode extinguir o processo 
nas hipóteses do art. 354 (arts. 

485 e 487, II e III)

Juiz pode Julgar 
antecipadamente o mérito de 
forma total (art. 355) ou parcial

(art. 356)

No caso de julgamento parcial do 
mérito, o processo prossegue 

quanto ao restante - saneamento, 
AIJ, sentença.

Não sendo o caso das duas 
primeiras hipóteses, o Juiz irá 
promover o Saneamento (art. 

357)

Audiência de Instrução e 
Julgamento

Se a causa for complexa, o debate oral pode ser substituído por
razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 dias (art. 364,
§2º). Depois, o juiz terá o prazo impróprio de 30 dias para
sentenciar.

Registro ou Distribuição (torna 
prevento o juízo - art. 59) Despacho do Juiz pra citar o réu 

(interrompe a prescrição - que 
retroage à data da propositura -

art. 240, §1º)

Citação (induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui 
em mora o devedor - art. 240, 

caput)

Audiência de conciliaçao e 
mediação (art. 334). Não 

havendo acordo, abre prazo para 
contestação ( art. 335)

Contestação (art. 335 a 342)
Réplica do autor no caso dos 

arts. 350 e 351.



Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o
caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de
conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
§ 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na
audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste
Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.
§ 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à
mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da
primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.
§ 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu
advogado.
§ 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composição consensual; II - quando não
se admitir a autocomposição.

§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na
autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10
(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.
§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência
deve ser manifestado por todos os litisconsortes.
§ 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio
eletrônico, nos termos da lei.
§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do
Estado.
§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou
defensores públicos.



§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir.

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por
sentença.

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será
organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos
entre o início de uma e o início da seguinte.

DPE-ES 2016 - Sobre conciliação e mediação, assinale a correta:
a) No procedimento comum, o não comparecimento injustificado do réu à
audiência de conciliação ou mediação gera a sua revelia e impõe o
pagamento de multa.
b) A audiência prévia de conciliação ou mediação somente não será
realizada se o autor ou o réu manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual.
c) A conciliação seria o método mais adequado para a solução consensual
para uma ação ajuizada como divórcio litigioso.
d) Na sua atuação, o mediador deverá sugerir soluções para o litígio, sendo
vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação
para que as partes conciliem.
e) O conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes,
não poderão depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação
ou da mediação.



Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios:
I - imparcialidade do mediador;
II - isonomia entre as partes;
III - oralidade;
IV - informalidade;
V - autonomia da vontade das partes;
VI - busca do consenso;
VII - confidencialidade;
VIII - boa-fé.

1 - Imparcialidade (art. 5º e seguintes, Lei n. 13.140/15)
Devem ser imparciais, declarando-se suspeitos ou impedidos, sob pena de
punição e exclusão do cadastro.
Art. 5º Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e
suspeição do juiz.
Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever
de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou
circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua
imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser
recusado por qualquer delas.
Art. 6º O mediador fica impedido, pelo prazo de um ano, contado do término
da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar
qualquer das partes.



Art. 7º O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como
testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha
atuado como mediador.
Art. 8º O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de
mediação, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são
equiparados a servidor público, para os efeitos da legislação penal.
2 – Isonomia entre as Partes

3 - Oralidade
A mediação e a conciliação devem desenvolver-se em um ambiente pessoal,
presencial, para que a comunicação entre as partes seja oral.

4 - Informalidade
Ex: vestimenta, mesa, linguagem etc. TJMG/2018 - São princípios fundamentais do
processo civil, EXCETO: a) Isonomia. b) Cooperação. c) Informalidade. d) Boa-fé
objetiva.

5 - Autonomia da vontade e Decisão Informada
Quem define o resultado, ou seja, se haverá acordo ou não, são os conflitantes.
John Nash introduziu o elemento cooperativo na teoria dos jogos. A ideia de
cooperação não seria totalmente incompatível com o pensamento de ganho
individual, já que, para Nash, a cooperação traz a noção de que é possível
maximizar ganhos individuais cooperando com o outro participante (até então,
adversário).

6 – Busca do Consenso: Art. 3º, § 2º O consenso das partes envolvendo
direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida
a oitiva do Ministério Público.

7 – Confidencialidade: Estende-se a todas informações recebidas ao longo da
negociação (art. 166, §1º, CPC e art. 30, Lei n. 13.140/15).

8 - Boa-fé



Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade,
da oralidade, da informalidade e da decisão informada. § 1o A confidencialidade
estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor
não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa
deliberação das partes.
Enunciado 62, Enfam: O conciliador e o mediador deverão advertir os presentes, no
início da sessão ou audiência, da extensão do princípio da confidencialidade a
todos os participantes do ato.
Art. 334, § 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na
audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código,
bem como as disposições da lei de organização judiciária.
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição,
preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Rvd1

Enunciado 23 da I JDPC do CJF: Na ausência de auxiliares da justiça, o juiz
poderá realizar a audiência inaugural do art. 334 do CPC, especialmente se
a hipótese for de conciliação.
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3 – Arbitragem (Lei n. 9.307/96 c/c Lei n. 13.129/2015)

 Conceito: Forma de heterocomposição, em que as partes buscam terceira pessoa, de
sua confiança, para solucionar o litígio.

 Natureza: Equivalente Jurisdicional ou Jurisdição?
 A sentença arbitral é, inclusive, título executivo judicial (art. 515, VII, CPC), fazendo

coisa julgada material, autorizando a revisão judicial apenas quanto a vícios formais e
nunca quanto ao seu conteúdo (art. 32 e 33, Lei 9.307/96).

 Qualquer pessoa capaz pode optar pela arbitragem, o que significa as pessoas
naturais, jurídicas e, inclusive, pessoas de Direito Público (mas nesse caso não pode
ser sigilosa e não pode ser por equidade – art. 2º, parágrafo 3º).

TJRS/2018: b) O juiz poderá conhecer de ofício sua existência para extinguir a ação.
Art. 337, § 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz
conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E
CONDIÇÕES DA AÇÃO

Prof. Rodrigo Vaslin



Condições da ação:

Legitimidade ad causam

Interesse de agir

Possibilidade jurídica do pedido?



(FGV- MPERJ - 2016)
São condições para o regular exercício da ação:
a) legitimidade ad causam e demanda regularmente formulada;
b) interesse de agir e competência do juízo;
c) legitimidade ad processum e possibilidade jurídica do pedido;
d) possibilidade jurídica do pedido e competência do juízo;
e) legitimidade ad causam e interesse de agir.

TRF4/2016 – Juiz Federal Substituto: Considerando as regras do Código de
Processo Civil de 2015:
I. As condições da ação não estão previstas no Código, o que impede o
indeferimento da petição inicial por ilegitimidade para a causa ou falta de
interesse processual.

COMPETÊNCIA

Prof. Rodrigo Vaslin



1ª Etapa: É o caso de 
Jurisdição Nacional (arts. 

21 a 23, CPC)?

2ª Etapa: É o caso de 
competência dos 

Tribunais de Superposição 
(STF e STJ) ou órgão 

jurisdicional atípico (art. 
52, I e II, CRFB)?

3ª Etapa: Qual a Justiça 
Competente 

(Especializadas - Trabalho, 
Militar, Eleitoral OU 

Comum  -
(Federal/Estadual)

4ª Etapa: Competência 
originária é do Tribunal ou 

do 1º grau? 

5ª Etapa: Qual é a 
competência territorial ou 

de foro?

6ª Etapa: Qual é a 
competência de Juízo?

7ª Etapa: Qual é a 
competência recursal?

Competência absoluta e relativa

Semelhanças

Forma de Alegação de 
Incompetência

Translatio iudicci

Materias Dilatórias

Decisão Imediata

Efeitos

Recursos

Diferenças

Interesse

Legitimados e Tempo 
para arguir a 

Incompetência

Alteração pela 
vontade das partes



Semelhanças
i- Forma de alegação da incompetência

CPC/73 CPC/2015
Incompetência absoluta era alegada em
preliminar de contestação (Seção – Da
Contestação, art. 301, II):

Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de
discutir o mérito, alegar:

II - incompetência absoluta

Incompetência relativa era arguida por meio
de exceção, em autos apartados (art. 112,
caput).

Art. 112. Argúi-se, por meio de exceção, a
incompetência relativa.

Obs: muito embora houvesse essa
diferença, a jurisprudência dos tribunais
superiores, mormente o STJ, valia-se do
princípio da instrumentalidade das formas e
aceitava a alegação de incompetência
relativa em preliminar de contestação.

No NCPC, tanto a incompetência absoluta
quanto a relativa são alegadas em preliminar de
contestação.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa,
será alegada como questão preliminar de
contestação.

ii- Translatio iudicii (transferência para um outro juízo da relação jurídica processual que era travada em 
outro foro)

CPC/73 CPC/2015

Art. 113, § 2o Declarada a
incompetência absoluta,
somente os atos decisórios
serão nulos, remetendo-se os
autos ao juiz competente.”

Art. 64. A incompetência,
absoluta ou relativa, será
alegada como questão
preliminar de contestação.

§ 3o Caso a alegação de
incompetência seja acolhida, os
autos serão remetidos ao juízo
competente.

§ 4o Salvo decisão judicial em
sentido contrário, conservar-se-
ão os efeitos de decisão
proferida pelo juízo
incompetente até que outra
seja proferida, se for o caso,
pelo juízo competente.



O art. 64, §4º conferiu maior utilidade aos atos decisórios já proferidos, recebendo-os
com a presunção de sua existência, validade e eficácia, até que seja proferida outra
decisão pelo juízo competente.
Outro exemplo da consagração da translatio iudicii é a previsão do art. 968, §§5º e 6º,
CPC (ação rescisória).
Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do
art. 319, devendo o autor:
5o Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será
intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória,
quando a decisão apontada como rescindenda:
I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art.
966;
II - tiver sido substituída por decisão posterior.
§ 6o Na hipótese do § 5o, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu
complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao
tribunal competente.

iii- Matérias dilatórias
Tanto a incompetência absoluta quanto a relativa são tratadas como defeitos processuais
que, em regra, não levam à extinção do processo
Art. 64, § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao
juízo competente.
Exceção1: Nos Juizados Especiais, a incompetência territorial é causa de extinção do
processo (art. 51, III, Lei n. 9.099/95). Quanto à incompetência absoluta, apesar da
ausência de norma expressa, entende-se também pela extinção do processo nos Juizados
Especiais.
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: III - quando for
reconhecida a incompetência territorial;
Exceção2: Quando se verifica incompetência internacional (arts. 21 a 23, CPC), o processo
é extinto, não se remetendo ao juízo competente.
iv- Decisão imediata
A decisão sobre alegação de incompetência (absoluta ou relativa) deve ser proferida
imediatamente, após manifestação da outra parte.
Art. 64, § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a
alegação de incompetência.



v- Efeitos

CPC/73 CPC/15
Completar a relação
processual

Completar a relação processual

Induzir litispendência Induzir litispendência
Tornar litigiosa a coisa Tornar litigiosa a coisa
Constitui em mora o devedor Constitui em mora o devedor

Alterações

Tornar prevento o juízo

A prevenção agora se dá não
com a citação, mas sim com o
registro ou distribuição da
petição inicial (arts. 59, 284 e
312, CPC).

Interromper a prescrição

A interrupção da prescrição
agora se dá com o despacho
que ordena a citação e não mais
a citação válida.

A citação ordenada por juízo
incompetente induzia
litispendência e interrompia a
prescrição.

A citação ordenada por juízo
incompetente produz todos os
efeitos.

vi- Recurso
A decisão que reconhece a incompetência (absoluta ou relativa), segundo interpretação literal do
CPC, não é mais impugnável por agravo de instrumento, podendo a parte impugnar tal decisão
apenas em sede de apelação ou contrarrazões.
Contudo, o próprio STJ, no REsp 1679909, Dje 01/02/2018 (Rel. Min. Luis Felipe Salomão),
encampou tal proposta doutrinária e decidiu que cabe sim agravo de instrumento contra decisão
que reconhece a incompetência.
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão
interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de
instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art.
1.015 do CPC/2015 ( rejeição da alegação de convenção de arbitragem), já que ambas possuem a
mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo
natural e adequado julgue a demanda.
Obs1: Sobre o cabimento do AI, saibam que o STJ julgou, no dia 5/12/2018, os REsp. 1.696.396/MT
e 1.704.520/MT. Na oportunidade, a Corte Especial entendeu, por 7x5, que o art. 1.015 tem uma
taxatividade mitigada, isto é, é possível interposição do AI quando se discute questões urgentes e
de difícil reparação, caso não sejam apreciadas no momento em que questionadas. Enfim, admite-
se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação.
Com modulação de efeitos – a partir da publicação do acórdão.



Diferenças
i- Interesse
A incompetência absoluta visa a atender o interesse público. Já a incompetência relativa pretende
preservar interesses particulares.

ii- Legitimados e tempo para arguir a incompetência
Art. 64, § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve
ser declarada de ofício.
Como é um defeito grave, a incompetência absoluta pode ainda dar ensejo à ação rescisória (art. 966,
II). Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: II - for proferida
por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
A doutrina majoritária entende que a incompetência absoluta pode ser alegada ou reconhecida de ofício
a qualquer tempo, desde que o processo ainda esteja em vias ordinárias (1º grau ou 2º grau de
jurisdição). Se houver alegação, ou mesmo constatação de ofício da incompetência, apenas em sede de
recurso especial (STJ) ou extraordinário (STF), a incompetência não poderá ser reconhecida, pois não foi
prequestionada. A jurisprudência tanto do STJ e do STF vão nesse sentido.
Com o NCPC (art. 1.034), Daniel Assumpção prevê que o entendimento se alterará.
Art. 1.034. Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um
fundamento, devolve-se ao tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução
do capítulo impugnado.

A incompetência relativa, por sua vez, somente pode ser arguida pelo réu, na contestação (preliminar –
art. 337, II), sob pena de preclusão e prorrogação da competência do juízo (art. 65), não podendo o
magistrado reconhece-la de ofício (art. 337, §5º, CPC e súmula 33, STJ).
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: II - incompetência absoluta e relativa;
Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de
contestação.
Art. 337, § 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de
ofício das matérias enumeradas neste artigo.
Súmula 33, STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
Obs1: O autor não pode alegar incompetência relativa em razão da preclusão lógica.
Obs2: Em regra, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício.
Exceção1: Art. 63. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada
ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob
pena de preclusão.
Estamos diante de um caso em que o juiz pode controlar de ofício, mas não pode controlar a qualquer
tempo. É uma situação híbrida.
Exceção2: Nos Juizados Especiais, a incompetência territorial poderá ser reconhecida de ofício (art. 51,
III, Lei n. 9.099/95).



iii- Alteração pela vontade das partes
A competência absoluta não pode ser alterada pela vontade das partes.
A competência relativa pode ser modificada pelas partes, seja pelo foro de eleição (art. 63, CPC), seja
pela não alegação da incompetência relativa (art. 65, caput).
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro
onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de
contestação.
Exemplos de competência absoluta e relativa
As competências em razão da matéria, pessoa e funcional (MPF) são exemplos de competência
absoluta.
As competências territorial e em razão do valor da causa (TV) são, em regra, relativas.
Excepcionalmente, podemos ter competência absoluta em razão do valor da causa (ex: Juizados
Especiais Federais) e competência absoluta territorial (ex: ação civil pública – art. 2º, Lei n. 7.347/85).

iv- Mudanças superveniente de competência absoluta e relativa
A mudança superveniente de competência absoluta exige o deslocamento da causa para outro juízo,
salvo se já tiver sido sentenciado (súmula 367, STJ). É uma exceção ao princípio da perpetuação da
jurisdição (art. 43, CPC).
A mudança superveniente da competência relativa é irrelevante, pois é mantida a perpetuação da
jurisdição (perpetuatio jurisdicionis).

PGM-Campinas/2016 - No que tange à incompetência absoluta e à incompetência relativa, é correto
afirmar:
a) A competência determinada em razão de matéria, da pessoa ou da função é derrogável por
convenção das partes.
b) Prorrogar-se-ão as competências relativa e absoluta se o réu não alegar a incompetência em
preliminar de contestação.
c) A incompetência absoluta será alegada como preliminar de contestação, enquanto a relativa será
arguida por meio de exceção.
d) Caso a alegação de incompetência seja acolhida, o processo será extinto, sem resolução de mérito.
e) A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser
declarada de ofício.



Art. 55, § 3º: conexão por prejudicialidade
Art. 59: prevenção pelo registro ou distribuição (TJSP/2017)
Art. 63, §3º: Foro de eleição abusivo
Art. 64: incompetência relativa em preliminar de contestação e translatio
iudicii.
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão
preliminar de contestação.
§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de
jurisdição e deve ser declarada de ofício.
§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a
alegação de incompetência.
§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos
ao juízo competente.
§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de
decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for
o caso, pelo juízo competente.

TRE-PE/2017 - João e José, residentes em Recife – PE, foram vítimas de acidente
automobilístico provocado por Pedro, maior e capaz, domiciliado em Olinda – PE. As
vítimas impetraram ações indenizatórias individuais em 10/3/2016, ambas no juízo
de Recife – PE.
a) caso Pedro oponha incidente de exceção de incompetência relativa após a
entrada em vigor do novo CPC, o juiz deverá declinar da competência.
b) João e José poderiam optar por ingressar em litisconsórcio ativo e, nesse caso,
seriam considerados como litigantes distintos em suas relações com Pedro.
c) se as ações forem distribuídas para juízos distintos, os processos deverão ser
reunidos em razão da existência de continência.
d) ambos os processos devem seguir o rito ordinário, porquanto o procedimento
sumário foi extinto no novo CPC.
e) a citação de Pedro deve ocorrer por mandado, por meio de oficial de justiça.
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ATOS PROCESSUAIS
FORMA
LUGAR
TEMPO
COMUNICAÇÕES DOS ATOS

Prof. Rodrigo Vaslin



Forma

• Forma livre, salvo se a lei exigir;

Negócio Jurídico Processual (art. 190); Calendarização (art. 191):

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às
partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e
deveres processuais, antes ou durante o processo.
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das
convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de
nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se
encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

• Prática eletrônica dos atos;
• Atos das Partes
• Atos do Juiz
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.

Despachos (art. 203, §3º, CPC) Atos ordinatórios (art. 203, §4º, CPC)
§ 3o São despachos todos os demais
pronunciamentos do juiz praticados no
processo, de ofício ou a requerimento da
parte.

Art. 203, § 4o Os atos meramente ordinatórios,
como a juntada e a vista obrigatória,
independem de despacho, devendo ser
praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo
juiz quando necessário.

Ato sem caráter decisório, de mero
impulsionamento
Poderá ser delegada a prática ao servidor
(se delegada, é praticado como ato
ordinatório)

Praticado pelo servidor



Lugar dos Atos 
Processuais

Regra Praticados na sede 
do Juízo

Exceções

Deferência (art. 454)

Interesse da Justiça 
(art. 565, §3º; art. 

481ss)

Natureza do ato (ex: 
constrição; 

comunicação)

Obstáculo arguido 
pelo interessado e 

acolhido pelo 
magistrado (art. 449, 

p. ú; art. 751, §1º)

Lugar

Tempo

a) Regra geral: das 6h às 20h e em dias úteis.
b) Exceção: serão praticados depois das 20h se o seu adiamento:

- prejudicar a diligência;
- causar grave dano.
- Lei n. 9.099/95, Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão

realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização
judiciária).

c) Exceção quanto aos dias úteis:
- Tutela de urgência;
- art. 212, §2º, CPC - Citações; Intimações; Penhoras.

Obs1: esses atos nos feriados e férias forenses são praticados
independentemente de autorização judicial (art. 212, §2º, CPC).



Prazos Processuais
i- prazo subsidiário: 5 dias
ii- prazo a obrigar o comparecimento: 48 horas
iii- ato processual prematuro: válido
iv- suspensão do prazo:

- sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente forense.
- entre os dias 20/dez a 20/jan;
- obstáculo criado pela parte ou pela suspensão do processo (art. 313, do

CPC).
- instituição de programa de autocomposição pelo Poder Judiciário.

v- prorrogação do prazo:
- por até 2 meses, quando se tratar de unidade judiciária de difícil acesso.
- situação de calamidade, podendo ultrapassar os 2 meses a depender da

situação concreta.

Contagem do Prazo
- Na contagem do prazo, só se conta os dias úteis (art. 219), não contando
feriados (art. 216). O dia do termo inicial (art. 231) deve ser excluído (art. 224,
caput).
- Depois que se exclui o dia do termo inicial (art. 231), passamos a contar

apenas os dias úteis (art. 219).

Forma Começo do Prazo
Correios (aplica-se também para a
citação por hora certa – art. 231, §4º,
CPC)

Juntada aos autos do aviso de
recebimento

Oficial de Justiça Juntada aos autos do mandado
cumprido

Ato do Escrivão ou do Chefe de
Secretaria

Data atestada

Edital Dia útil seguinte ao fim da dilação
assinada pelo juiz

Via eletrônica Data da publicação
Retirada dos autos de cartório Dia da carga



Ex: Se a pessoa foi intimada no dia 11 de junho de 2018 (segunda-feira) pelo escrivão
ou chefe de secretaria (art. 231, III, CPC), tendo o prazo 3 dias para a prática do ato,
devemos excluir o dia do começo (11/06/2018 – segunda) computar o prazo a partir
da terça (12/06/2018).
Sendo assim, temos o 1º dia (terça), 2º dia (quarta), 3º dia (quinta-feira). Como o art.
224, caput, CPC diz, devemos incluir o dia do vencimento (quinta). Assim, quinta-feira
será o último dia para a parte praticar o ato que lhe incumbe.

JUNHO

S T Q Q S S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 (1º
dia do
prazo)

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

FCC/TRT11 – Analista/2017 - A respeito dos prazos processuais, é correto:
a) inexistindo preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo
para a prática de ato processual a cargo da parte.
b) na contagem de prazo em dias computar-se-ão os dias úteis, os domingos
e feriados.
c) ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.
d) se considera como data de publicação o dia da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico.
e) salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do
começo e excluindo o dia do vencimento.



Comunicação dos Atos Processuais

Citação

Regular
Integração do 
demandado ao 

processo

Irregular Gera invalidade do 
processo

Comparecimento 
espontâneo

Convalida a 
irregularidade, o 
vício da citação

Não é preciso 
citação

Indeferimento da PI 
(art. 330)

Improcedência 
liminar do pedido 

(art. 332)

CPC/73 CPC/15

Completar a relação processual Completar a relação processual

Induzir litispendência Induzir litispendência

Tornar litigiosa a coisa Tornar litigiosa a coisa

Constitui em mora o devedor Constitui em mora o devedor

Alterações

Tornar prevento o juízo

A prevenção agora se dá não com a
citação, mas sim com o registro ou
distribuição da petição inicial (arts. 59,
284 e 312, CPC).

Interromper a prescrição
A interrupção da prescrição agora se
dá com o despacho que ordena a
citação e não mais a citação válida.

A citação ordenada por juízo
incompetente induzia
litispendência e interrompia a
prescrição.

A citação ordenada por juízo
incompetente produz todos os efeitos.



TUTELA PROVISÓRIA

Prof. Rodrigo Vaslin

                                                                       Antecipada 

 TUTELA                           Urgência                                                         antecedente ou incidental 

PROVISÓRIA                   (art. 300ss )       Cautelar 

(art. 294 e ss.) 

 

                                          Evidência (art. 311) 



Estabilização da tutela (similaridade com o rèferè
francês)

Coisa julgada material

Tutela provisória Tutela final (de mérito)
Pode ser revista por ação de revisão, modificação ou
invalidação da decisão estabilizada.

Não pode ser rediscutida, com exceção das hipóteses
de ação rescisória.

Não há hipóteses taxativas de cabimento. Não vai
reabrir o processo, pois é outra ação. Pode até pedir
desarquivamento para instruir a NOVA ação.

Hipóteses de cabimento da rescisória (rol do artigo 966
– taxativo).

A ação é de competência da vara onde a medida
estabilizou.

Art. 304, § 4o Qualquer das partes poderá requerer o
desarquivamento dos autos em que foi concedida a
medida, para instruir a petição inicial da ação a que se
refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela
antecipada foi concedida.

Ação de competência originária de tribunal.

Necessidade de depósito prévio de 5% que funcionará
como multa em caso de improcedência unânime.

TRT24 – Analista/2017 - Miguel ajuizou ação de cobrança contra a empresa X,
conseguindo demonstrar sua pretensão exclusivamente pela prova documental
anexada com a inicial, cuja matéria é objeto de súmula vinculante editada pelo
Supremo Tribunal Federal. Neste caso, à luz do Código de Processo Civil, o juiz: a)
liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil ao processo, poderá conceder a tutela da evidência.



Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de
entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir
liminarmente.

PROCEDIMENTO COMUM

Prof. Rodrigo Vaslin



Extinção do procedimento sumário;

Audiência de conciliação e mediação;

 Improcedência liminar do pedido;

 Julgamento parcial antecipado de mérito;

Saneamento e organização;

Formação do processo -
propositura da demanda com o 

protocolo da PI

Juiz pode extinguir o processo 
nas hipóteses do art. 354 (arts. 

485 e 487, II e III)

Juiz pode Julgar 
antecipadamente o mérito de 
forma total (art. 355) ou parcial

(art. 356)

No caso de julgamento parcial do 
mérito, o processo prossegue 

quanto ao restante - saneamento, 
AIJ, sentença.

Não sendo o caso das duas 
primeiras hipóteses, o Juiz irá 
promover o Saneamento (art. 

357)

Audiência de Instrução e 
Julgamento

Se a causa for complexa, o debate oral pode ser substituído por
razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 dias (art. 364,
§2º). Depois, o juiz terá o prazo impróprio de 30 dias para
sentenciar.

Registro ou Distribuição (torna 
prevento o juízo - art. 59) Despacho do Juiz pra citar o réu 

(interrompe a prescrição - que 
retroage à data da propositura -

art. 240, §1º)

Citação (induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui 
em mora o devedor - art. 240, 

caput)

Audiência de conciliaçao e 
mediação (art. 334). Não 

havendo acordo, abre prazo para 
contestação ( art. 335)

Contestação (art. 335 a 342)
Réplica do autor no caso dos 

arts. 350 e 351.



PROCESSO NOS TRIBUNAIS E
RECURSOS

Prof. Rodrigo Vaslin

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas
do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados.
3 Graus de efeito vinculante:
a) Grande: em qualquer grau de jurisdição cabe reclamação:
i- desrespeito de decisão do STF em ADI; ii - desrespeito à súmulas vinculantes; iii - desrespeito à
decisão em IRDR; iv - desrespeito à decisão IAC.
b) Médio: só caberá reclamação após exaurimento das vias ordinárias:
I - decisão que precedente de Resp e RE repetitivos; II - RE com repercussão geral.
c) Baixo: não cabe reclamação:
I - decisão que desrespeita súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em
matérias infraconstitucionais; II - decisão que desrespeita orientação do plenário ou órgão
especial aos quais estiverem vinculados.



Art. 332 Improcedência liminar quando o pedido
contrariar precedentes obrigatórios

Art. 496, § 4º Dispensa de remessa necessária
Art. 521, IV Dispensa de caução
Art. 932, IV e V Possibilidade de o relator negar ou dar

provimento ao recurso monocraticamente
Art. 966, § 5ºT Ação rescisória contra decisão baseada em

enunciado de súmula ou acórdão proferido em
julgamento de casos repetitivos que não tenha
considerado a existência de distinção entre a
questão discutida no processo e o padrão
decisório que lhe deu fundamento.

Art. 988, III e IV Reclamação – alargamento das hipóteses
Art. 1.040, IV Comunicação às agências reguladoras para que

elas cumpram o precedente obrigatório

art. 927, §§ 3º e 4º a possibilidade de modulação dos efeitos e a
exigência de fundamentação adequada e
específica quando da alteração de
entendimentos jurisprudencial fixado em casos
repetitivos

 Pressupostos recursais: intrínsecos – cabimento; legitimidade; interesse; ausência de fatos

impeditivos e extintivos; extrínsecos – TPR (tempestividade, preparo e regularidade formal).

 Prazo: 15 dias, salvo ED

 Fim do duplo juízo de admissibilidade (Salvo Tribunais Superiores)

 Súmula 187, STJ (Superada): não é deserto. Aplica-se o art. 1.007, §§

 Súmula 211 (Superada): Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da

oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

 Súmula 418, STJ (Superada): É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação

do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.

Súmula 579, STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do

julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior.



 Só cabe reclamação ao STF por violação de tese fixada em repercussão geral após
terem se esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes (art.
988, §1º, info 845, STF).

TRT24 – Analista/2017 - No que concerne à Reclamação, na sistemática do Código de
Processo Civil, e consoante entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar:
a) O cabimento da reclamação proposta perante o Supremo Tribunal Federal para
garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral está
condicionado ao esgotamento da instância ordinária.
Art. 988, 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) I
– proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº
13.256, de 2016) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em
julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas
as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (art.
1009, § 2º), salvo hipóteses do art. 1.015.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação
de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de
litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos
em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.



 IRDR:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

 IAC:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de
remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante
questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos
processos.

CESPE/TJPR/2017: O incidente de assunção de competência pode ter por objeto a
solução de relevante questão de direito material ou processual em hipótese em que
não caiba julgamento de casos repetitivos.

OBRIGADO

Prof. Rodrigo Vaslin



Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Prof. Vinícius Nascimento

Administração Pública 
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Financeira

@profviniciusnascimento



Prof. Vinícius 
Nascimento

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Princípios. Descentralização e desconcentração. 
Administração Direta e Indireta. Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor 
público. Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Excelência nos 
serviços públicos. Gestão da Qualidade. Gestão de resultados na produção de serviços públicos. O 
paradigma do cliente na gestão pública. Características básicas das organizações formais modernas: 
tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. 

Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - ALAP/2020) No que concerne às relações existentes nas estruturas organizacionais, a 
denominada autoridade de linha corresponde

a) ao poder normativo exercido por determinados órgãos da organização, geralmente conselhos ou 
comitês.

b) àquela que o chefe de um órgão exerce diretamente sobre seus subordinados, integrantes deste 
órgão.

c) à função de zelar pelo cumprimento de regras e pela conformidade dos processos, típica das áreas 
de auditoria e compliance.

d) àquela exercida por empregado do mesmo nível hierárquico dos liderados, sem envolver relação 
de subordinação.

e) à função de coordenação, própria de gestores de projetos, na qual a autoridade é estabelecida de 
forma provisória, com duração vinculada a projeto ou ação específica.



Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - ALAP/2020) A descentralização político-administrativa é inerente ao modelo de Estado 
democrático de direito e condição essencial à melhoria das suas instituições democráticas. Nesse 
contexto de descentralização, as políticas públicas caracterizam-se por

a) serem definidas segundo os diferentes perfis produtivos e vocacionais de cada local.

b) definirem modelos genéricos que atinjam todo o território nacional.

c) adotarem um modelo vertical para criação de oportunidades para iniciativas e empreendimentos 
locais.

d) introduzirem o pensamento de uma economia formada por setores e promover essa visão no 
planejamento nacional.

e) eliminarem a participação do Estado nas decisões e delegá-las à iniciativa privada.

Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC ALAP/2020) Considere a tabela abaixo, que apresenta alguns tipos de 
departamentalização e suas principais desvantagens:

Coluna 1 Tipos Coluna 2 Desvantagens

I Serviço X
Descontinuidade e imprevisibilidade quanto à
permanência das pessoas.

II Processo Y Pouca cooperação interdepartamental.

III Projeto Z Enfatiza coordenação em detrimento da especialização.

IV Funcional W Pouca flexibilidade e adaptação às mudanças.



Prof. Vinícius 
Nascimento

A relação entre as colunas 1 e 2 está expressa, correta e respectivamente, em:

a) I-Y; II-W; III-Z; IV-X.

b) I-W; II-Z; III-Y; IV-X.

c) I-Z; II-W; III-X; IV-Y.

d) I-Z; II-X; III-W; IV-Y.

e) I-W; II-X; III-Z; IV-Y.

Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - ALAP/2020) A estrutura organizacional que combina as vantagens da especialização 
funcional com o foco e responsabilidades da departamentalização do produto, ou divisional, é 
conhecida como estrutura

a) Baseada em projetos.

b) Linear.

c) Linha-Staff.

d) Sequencial.

e) Matricial.



Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - ALAP/2020) Dentre os diversos modelos organizacionais, que vão desde a burocracia altamente 
estruturada até a organização sem fronteiras, destacam-se dois modelos que se posicionam nesses 
extremos: o mecanicista e o orgânico. NÃO se refere a uma característica do modelo mecanicista:

a) Cadeia de comando clara.

b) Amplitude de controle abrangente.

c) Moderada formalização.

d) Departamentalização rígida.

e) Elevada especialização.

Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - ALAP/2020) Ao planejar a estrutura organizacional, uma das variáveis refere-se a quem os 
indivíduos e os grupos se reportam. Essa variável consiste em estruturar a

a) especialização do trabalho.

b) departamentalização.

c) cadeia de comando.

d) centralização e descentralização.

e) formalização das regras.



Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - Pref Recife/2019) No que tange aos modelos de estruturas organizacionais, aquele descrito 
pela literatura como divisional apresenta, como uma de suas principais características e traço 
diferenciador em relação ao modelo funcional,

a) existência de órgãos com duração temporária vinculada a projetos, que passam a ser o foco 
principal de atuação da organização.

b) departamentalização por clientela geográfica, abandonando o modelo focado apenas na 
separação por funções ou atividades.

c) existência de unidades que atuam com relativa autonomia, denominadas centros de resultados, 
onde são apurados os lucros ou prejuízos respectivos.

d) departamentalização por produto no primeiro nível da organização e por clientela nos níveis 
intermediários e operacionais.

e) mutabilidade da estrutura em face das mudanças ocorridas no ambiente em que a organização 
atua, buscando a integração ao sistema em que está inserida.

Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - Pref Recife/2019) Considere que uma determinada organização tenha adotado, como modelo 
de estrutura organizacional, uma estrutura matricial. Isso significa que, entre outras características, 
tal organização

a) é descentralizada no que concerne à atuação operacional, com presença de filiais ou sucursais, 
porém centraliza sua apuração de resultados na unidade matriz.

b) possui centros de resultados ou órgãos vinculados a projetos, com duração limitada à duração de 
tais projetos, e outros órgãos de apoio, estes últimos de natureza permanente.

c) é departamentalizada pelo critério geográfico, com centros de custo vinculados ao perfil da 
clientela correspondente e, portanto, de natureza mutável.

d) é departamentalizada pelo critério de produção, com subdivisão em área fim e área meio, estas 
últimas de natureza não permanente.

e) é fortemente centralizada, ao contrário do modelo divisional, não comportando 
departamentalização ou instituição de centros de custos com autonomia para apuração de 
resultados.



Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - Pref Recife/2019) Entre os diferentes tipos de estrutura organizacional, aquela inspirada em 
Alfred Sloan e cujo exemplo mais emblemático é a aplicação, nos anos 1950, na General Motors, 
corresponde à estrutura

a) Matricial, caracterizada pela segregação de atividades administrativas das operacionais, ligadas a 
partir dos denominados centros de comando.

b) Divisional, caracterizada pela criação de órgãos que operam com relativa autonomia, 
denominados centro de resultados.

c) Sistêmica, com a conjugação de diferentes atribuições, técnicas e administrativas, em órgãos de 
competência geral e ampla.

d) Funcional, com órgãos permanentes e temporários, estes últimos vinculados à duração de 
projetos estratégicos.

e) Estrutural, pautada pela divisão racional do trabalho, com unidades que atuam de forma 
sequencial e interdependente, sem qualquer grau de autonomia.

Prof. Vinícius 
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(FCC - SEFAZ BA/2019) Entre os tipos de estrutura organizacional apontadas correntemente pela 
literatura, destaca-se a denominada divisional, a qual

a) é estruturada a partir e em função de projetos, contando, assim, com estruturas transitórias e 
com alto grau de flexibilidade para realocação de atividades e de pessoal.

b) se diferencia da estrutura funcional em face da divisão de trabalho por tarefas e não por setores, 
substituindo o organograma pelo fluxograma.

c) é caracterizada pela criação de unidades denominadas centros de resultados, que operam com 
relativa autonomia, inclusive apurando lucros ou prejuízos para cada uma delas.

d) se caracteriza pela rigidez, sendo estruturada de forma hierárquica e centralizada, com comando 
vertical e apuração de resultados financeiros a partir de um único centro de custos.

e) se diferencia dos demais modelos organizacionais pela departamentalização exclusivamente pelo 
critério de produção, com o estabelecimento de uma cadeia de atividades vinculada à divisão das 
etapas identificadas.



Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - SANASA/2019) A figura abaixo apresenta um dos principais tipos de Departamentalização, que 
é utilizado por uma empresa fabricante de equipamentos para infraestrutura de água e esgoto.
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A principal DESVANTAGEM desse tipo de departamentalização consiste em ter

a) menor utilização de pessoas especializadas e recursos.

b) alto custo operacional pela duplicação das especialidades.

c) imprevisibilidade às equipes de trabalho quanto a novos projetos.

d) enfraquecimento da especialização.

e) pequena cooperação interdepartamental.



Prof. Vinícius 
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(FCC - SANASA/2019) Para atender à demanda de um mercado cada vez mais exigente, uma empresa 
que presta serviços de infraestrutura de água e esgoto em uma conurbação urbana estuda viabilizar 
um projeto de descentralização das suas operações; todavia, a descentralização traz consigo algumas 
DESVANTAGENS, tal como:

a) Os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as pessoas e decisões envolvidas.

b) Maior custo pela exigência de melhor seleção e treinamento dos gestores de nível médio.

c) As linhas de comunicação ao longo da cadeia provocam demora e maior custo operacional.

d) Maior incidência de erros pessoais no processo de comunicação das decisões, de cima para baixo.

e) Menor autonomia e independência na tomada de decisão nos níveis mais baixos da hierarquia.
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(FCC - TJ MA/2019) No que concerne aos tipos de estruturas organizacionais, aquela denominada 
matricial possui como característica marcante a

a) aplicação de uma matriz de apuração de resultados, com ponderação de fatores individuais e 
coletivos.

b) apuração de resultados de forma centralizada, admitindo-se a departamentalização apenas de 
atividades operacionais.

c) divisão dos processos de trabalho por critérios estritamente regionais, como forma de otimização 
dos resultados.

d) existência de centros de resultados de duração limitada a determinados projetos.

e) utilização de um fluxograma para ordenar os inputs e outputs existentes nos processos de 
trabalho.
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(FCC - ALAP/2020) Entre os principais teóricos que contribuiriam para a formação e desenvolvimento 
dos conceitos de Gestão da Qualidade, destaca-se, como um dos precursores, William Edwards 
Deming. Entre os preceitos sustentados pelo citado estudioso, insere( m)-se o(s) seguinte(s):

I. necessidade de inspeção em massa para assegurar a qualidade dos produtos.

II. importância de desenvolver um único fornecedor para cada item, em relacionamento de longo 
prazo fundado na lealdade e na confiança.

III. eliminação de slogans, exortações e metas que exijam nível zero de falhas.

IV. adoção de administração por processo, por meio do exemplo dos líderes.
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Está correto o que se afirma APENAS em

a) I e II.

b) II, III e IV.

c) I e III.

d) I e IV.

e) II e IV.



Prof. Vinícius 
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(FCC - ALAP/2020) O chefe do almoxarifado de uma repartição pública apresentou um diagrama de 
Ishikawa na última reunião, cujo tema era a qualidade do serviço prestado aos clientes internos. O 
principal objetivo para utilizar essa ferramenta foi representar as

a) relações de causa e efeito.

b) variabilidades e aleatoriedades de um processo.

c) facilidades de visualização dos passos de um processo.

d) frequências com que certos eventos ocorrem.

e) alterações sofridas por uma variável quando outra se modifica.

Prof. Vinícius 
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Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - Pref Recife/2019) No bojo da modelagem de processos de negócios, mais especificamente no 
aspecto relacionado com as melhorias e aprimoramentos necessários, ainda é muito utilizada a 
ferramenta clássica denominada Diagrama de Ishikawa,

a) denominado também Caminho Crítico, o qual considera que nem sempre a eliminação da causa 
elimina o problema, podendo haver circunstâncias não gerenciáveis envolvidas na ineficiência.

b) também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe, utilizado para 
identificar a causa-raiz do problema, analisando todos os fatores que envolvem a execução do 
processo.

c) que propõe a segregação entre fatores internos e fatores exógenos, gerenciando apenas os 
últimos para evitar contaminação dos processos estruturados.
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d) também conhecido como Ciclo PDCA, apresentando etapas de planejamento, execução, controle e 
avaliação, aplicáveis apenas aos principais processos da organização.

e) que atua diretamente sobre os resultados dos processos, introduzindo aprimoramentos que 
prescindem do diagnóstico das causas das falhas e ineficiências apresentadas.



Prof. Vinícius 
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(FCC - ALAP/2020) Suponha que determinada empresa pretenda lançar uma nova linha de produtos e, 
para consecução de tal objetivo, esteja cogitando utilizar a conhecida ferramenta 5W2H. 
Considerando as características e finalidades dessa ferramenta, tal utilização

a) não se afigura pertinente, eis que se trata de ferramenta comumente utilizada para administração 
de materiais e gestão de estoques, não apresentando aplicação para outras finalidades.

b) não faz sentido, pois se trata de ferramenta de controle de qualidade para itens já em produção, 
com normatização das etapas correspondentes e certificação do processo.

c) poderá ser útil, desde que tal objetivo se encontre previsto no planejamento estratégico da 
empresa, eis que tal ferramenta é voltada à mensuração de metas, com a utilização de indicadores de 
resultado.
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d) auxiliará no planejamento para consecução do objetivo, com a identificação do que será feito; por 
que será feito; onde, por quem, quando e como será feito, e quanto vai custar.

e) auxiliará a empresa especificamente no processo de benchmarking, com a identificação de cases 
de sucesso no setor mercadológico em que pretende se inserir.
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(FCC - Pref Recife/2019) O denominado Diagrama de Pareto constitui uma ferramenta que

a) se baseia nos pilares: planejamento, ação, controle e avaliação, todos eles permeados pelo 
fomento ao comprometimento individual a partir do fortalecimento das lideranças.

b) se baseia em quatro categorias de problemas, situados na parte operacional, denominados 4M: 
método; mão de obra; material e máquina.

c) repensa conceitos, métodos e sistemas; primeiro define o que precisa ser feito e somente depois 
se preocupa em como fazer.

d) parte da insatisfação com o estado atual das coisas, denominado estado da arte, redefinindo as 
dinâmicas da organização.

e) considera que nem todos os itens merecem a mesma atenção da administração, eis que 80% do 
volume de problemas é constituído por apenas 20% de eventos causadores.
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(FCC - SANASA/2019) princípio básico da análise e, posteriormente, do gráfico de Pareto consiste em

a) mapear e padronizar os processos, elaborar planos de ação e estabelecer procedimentos 
associados a indicadores.

b) representar uma distribuição de frequência agrupada, estatisticamente, na forma de classes nas 
quais se observa a tendência central dos valores e sua variabilidade.

c) priorizar a solução dos poucos problemas úteis, em lugar de investir em todos de uma vez.

d) demonstrar as possíveis causas que levam a possíveis defeitos.

e) acompanhar a variabilidade de um processo e identificar suas causas intrínsecas e aleatórias.



Prof. Vinícius 
Nascimento

(FCC - ALAP/2020) Ao comparar o processo de atendimento ao cidadão-usuário de uma Assembleia 
Legislativa com o processo de atendimento ao cliente de um banco comercial, utiliza-se o método 
de benchmarking conhecido como

a) Competitivo.

b) Funcional.

c) Interno.

d) Genérico.

e) Distintivo.
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(FCC - ALAP/2020) O brainstorming é uma das ferramentas básicas de gestão da qualidade, cujo 
propósito consiste em lançar e detalhar ideias originais e com certo enfoque. NÃO faz parte das 
características principais dessa ferramenta:

a) Desenvolvimento da capacidade de síntese.

b) Delimitação de tempo.

c) Presença de hierarquia durante o processo.

d) Registro de ideias.

e) Ausência de julgamento prévio.
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1. Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: SANASA Campinas Prova: FCC - 2019 - SANASA
Campinas - Analista Administrativo - Serviços Jurídicos
Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho,
A. pelo fato de a concessão das férias respeitar ao que melhor atende ao desejo da

empresa, não há restrição na lei para o dia de início das férias.
B. é lícita concessão de férias fracionadas ao empregado em um período de vinte dias

e outros dois de cinco dias, mediante concordância do empregado.
C. o empregado que faltou ao serviço cinco dias durante o período aquisitivo tem

redução no período de férias.
D. deverá gozar férias o empregado estudante sempre fazendo coincidir com o

período de férias escolares.
E. não se reputa legal o fracionamento de férias, por se tratar de norma de proteção

à saúde, ainda que com concordância do empregado.
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2. Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: SANASA Campinas Prova: FCC - 2019 - SANASA Campinas -
Analista Administrativo - Serviços Administrativos
Considere a seguinte situação hipotética: João é empregado da SANASA e adquiriu o direito ao
gozo de férias após o decurso do prazo de doze meses de vigência de seu contrato de trabalho.
Nos termos da Lei Federal n° 13.467/2017, havendo concordância de João, as férias poderão ser
usufruídas em até
A. dois períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a dez dias.
B. três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a doze dias corridos e os demais

não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.
C. três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os

demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.
D. dois períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quinze dias.
E. três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a dez dias corridos e os demais

não poderão ser inferiores a sete dias corridos, cada um.
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3. Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: TRT - 15ª Região (SP) Prova: FCC - 2018 - TRT - 15ª Região (SP) -
Analista Judiciário - Área Judiciária
A empresa SMG Logística Ltda. concedeu férias à sua empregada Valéria, referentes ao período
aquisitivo 2015/2016. Considerando que Valéria faltou ao trabalho 12 dias injustificadamente
durante o período aquisitivo, que requereu abono de férias 20 dias antes do término do período
aquisitivo e que as férias foram concedidas a partir de 01/03/2018, de acordo com a legislação
aplicável, a empregada gozou
A. 24 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, além do abono de férias.
B. 24 dias de férias, recebeu a remuneração das férias de forma simples, além do abono de

férias.
C. 30 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, mas não recebeu o abono de

férias, que foi requerido fora do prazo legal.
D. 18 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, além do abono de férias.
E. 18 dias de férias, recebeu a remuneração das férias em dobro, mas não recebeu o abono de

férias, que foi requerido fora do prazo legal.
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4. Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: SANASA Campinas Prova: FCC - 2019 - SANASA Campinas -
Analista Administrativo - Serviços Jurídicos
De acordo com as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho,
A. o intervalo intrajornada suprimido do empregado deverá ser pago com acréscimo de 50% ao

valor da hora normal e, nessa situação, não incidirá no cálculo das demais verbas contratuais.
B. havendo sucessão empresarial, a empresa sucessora assume todas as obrigações relativas aos

empregados, inclusive as contraídas na época da sucedida, limitadas a dois anos da sucessão.
C. o auxílio-alimentação, ainda que pago em dinheiro, compõe a remuneração do empregado,

mas não constitui base de cálculo do FGTS e contribuição para a previdência social.
D. o tempo de trabalho para a mesma empresa não é excludente para a equiparação salarial,

apenas o tempo na função, o qual não pode ser superior a dois anos entre empregado e seu
paradigma.

E. o empregado que retorna por determinação do empregador ao cargo de origem após ter
ocupado função de confiança terá a gratificação de função incorporada, desde que tenha
exercido a função por período superior a cinco anos.
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5. Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: SEGEP-MA Prova: FCC - 2018 - SEGEP-MA - Perito Médico
Gabriela, empregada da empresa X, marcou consulta médica com o Dr. Joaquim, médico do
trabalho contratado pela referida empregadora. Na referida consulta, Gabriela mencionou estar
com muita fadiga em razão de possuir apenas 15 minutos de intervalo intrajornada. Neste caso,
do ponto de vista legal, consubstanciado na Consolidação das Leis do Trabalho, considerando que
Gabriela trabalha cinco horas diárias, a empresa X
A. não respeita as normas relativas aos períodos de descanso, uma vez que é

obrigatória a concessão de intervalo intrajornada, no mínimo, de 1 hora e, salvo
acordo escrito ou convenção coletiva em contrário, de, no máximo, 2 horas,
quando a duração do trabalho ultrapassar 4 horas diárias.

B. não respeita as normas relativas aos períodos de descanso, uma vez que é
obrigatória a concessão de intervalo intrajornada de 30 minutos quando a duração
do trabalho ultrapassar 4 horas, mas não exceder 6 horas diárias.
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C. respeita as normas relativas aos períodos de descanso, uma vez que não é
obrigatória a concessão de intervalo intrajornada quando a duração do trabalho
não ultrapassar 5 horas diárias.

D. respeita as normas relativas aos períodos de descanso, uma vez que é obrigatória a
concessão de intervalo intrajornada de 15 minutos quando a duração do trabalho
ultrapassar 4 horas, mas não exceder 6 horas diárias.

E. não respeita as normas relativas aos períodos de descanso, uma vez que é
obrigatória a concessão de intervalo intrajornada de, no mínimo, 1 hora e, salvo
acordo escrito ou convenção coletiva em contrário, de, no máximo, 90 minutos,
quando a duração do trabalho ultrapassar 4 horas diárias.
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6. Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: SANASA Campinas Prova: FCC - 2019 - SANASA Campinas - Procurador
Jurídico
À luz das previsões da Consolidação das Leis do Trabalho,
A. poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do

empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, por mero acordo verbal.
B. poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do

empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em
aditivo contratual.

C. na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas processuais,
ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência
ocorreu por motivo justificável a critério do Juiz.

D. poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do
empregador, garantido prazo de transição mínimo de trinta dias, com correspondente registro em
aditivo contratual.

E. a decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o
prazo de trinta dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.
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7. Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: AFAP Prova: FCC - 2019 - AFAP - Analista de Fomento - Advogado
Eduardo é empregado da empresa de entregas Zas Trás Ltda., prestando serviços como
motociclista, entregando todo tipo de encomendas, até mesmo material inflamável. No caso
hipotético narrado e de acordo com a CLT, Eduardo tem direito ao adicional de
A. periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário base, por se tratar de trabalhador em

motocicleta e insalubridade, no percentual de 40% sobre o salário mínimo, pela exposição a
inflamável.

B. periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário base, por se tratar de trabalhador em
motocicleta.

C. insalubridade, no percentual de 30% sobre o salário base, pela exposição a inflamável.
D. penosidade, no percentual de 40% sobre o salário mínimo, pelo trabalho sujeito às

intempéries climáticas e a acidente de trânsito.
E. periculosidade, no percentual de 40% sobre o salário base, por se tratar de trabalhador em

motocicleta.
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SÓCIO-RETIRANTE – Art. 10-A da CLT
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8. Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: AFAP Prova: FCC - 2019 - AFAP - Analista de Fomento - Advogado
Gustavo era proprietário de um posto de gasolina, tendo vendido o empreendimento para Paulo
e Rafael, com a devida averbação da modificação do contrato nos órgãos competentes. Não se
confirmou nenhuma fraude na alteração societária. Tendo em vista a responsabilidade de
Gustavo por eventuais obrigações trabalhistas dos empregados do posto de gasolina, nos termos
da legislação vigente, é correto afirmar que a responsabilidade do sócio retirante é
A. subsidiária, relativa ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até

dois anos depois de averbada a modificação do contrato, desde que observada a ordem de
preferência de cobrança, primeiramente, da empresa devedora, depois dos sócios atuais e
por último dos sócios retirantes.

B. subsidiária, relativa ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até
cinco anos depois de averbada a modificação do contrato, desde que observada a ordem de
preferência de cobrança, primeiramente, da empresa devedora, depois dos sócios atuais e
por último dos sócios retirantes.

Prof. Bruno Klippel
Instagram: @profbrunoklippel

Revisão de Véspera–TJ/SC



C. solidária, relativa ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois
anos depois de averbada a modificação do contrato, desde que observada a ordem de
preferência de cobrança, primeiramente, da empresa devedora, depois dos sócios atuais e
por último dos sócios retirantes.

D. solidária, relativa ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até
cinco anos depois de averbada a modificação do contrato, desde que observada a ordem de
preferência de cobrança, primeiramente, da empresa devedora, depois dos sócios atuais e
por último dos sócios retirantes.

E. subsidiária, relativa ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até
dois anos de sua saída, desde que observada a ordem de preferência de cobrança,
primeiramente, da empresa devedora, depois dos sócios atuais e por último dos sócios
retirantes.
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9. Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: Prefeitura de Caruaru - PE Prova: FCC - 2018 - Prefeitura de
Caruaru - PE - Procurador do Município
Luísa é garçonete e foi contratada pelo Buffet Alegria Ltda. através de contrato de trabalho
intermitente. O buffet convocou Luísa na 3ª feira para que prestasse seus serviços no sábado,
sendo que a mesma aceitou a oferta, mas na data acertada deixou de comparecer para a
prestação de serviços, sem qualquer justificativa. No caso hipotético narrado,
A. na próxima vez em que for convocada para o trabalho, Luísa deverá prestar seus serviços

com abatimento de 20% da remuneração que lhe seria devida.
B. não há responsabilidade alguma prevista em lei, neste caso, para Luísa.
C. fica automaticamente rescindido o contrato de trabalho intermitente.
D. Luísa deverá pagar ao Buffet Alegria Ltda., no prazo de trinta dias, multa de 50% da

remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.
E. não cumpriu o buffet com suas obrigações, uma vez que a convocação para a prestação de

serviço intermitente deve ser feita com uma semana de antecedência, razão pela qual,
ocorreu a isenção de qualquer responsabilidade de Luísa pelo seu descumprimento.
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10. Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: TRT - 15ª Região (SP) Prova: FCC - 2018 - TRT - 15ª
Região (SP) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal
Gerson foi contratado em 19/02/2018 pela empresa Oba Oba Festas e Eventos Ltda.,
na modalidade de trabalho intermitente. Por se tratar de forma nova de contratação,
Gerson tem dúvidas em relação às consequências caso recuse a oferta de trabalho
pelo empregador. Considerando o que prevê a Lei no 13.467/2017, a
A. recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de

trabalho intermitente.
B. possibilidade de recusa da oferta demonstra inexistir subordinação em tal

modalidade de contrato, razão pela qual Gerson não é considerado empregado,
mas sim mero trabalhador intermitente.
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C. recusa da oferta de trabalho não é permitida pelo legislador, restando
descaracterizado o contrato de trabalho intermitente caso isso ocorra.

D. recusa da oferta representa modalidade de justa causa específica para o contrato
de trabalho intermitente.

E. recusa da oferta de trabalho deve ser motivada por Gerson, pois o empregador, ao
celebrar o contrato de trabalho intermitente, conta com o trabalho do empregado
sempre que precisar, somente sendo possível, portanto, a recusa nas hipóteses
expressamente autorizadas por lei.
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SUCESSÃO TRABALHISTA – Art. 448-A da CLT
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11. Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: TRT - 15ª Região (SP) Prova: FCC - 2018 - TRT - 15ª Região (SP) -
Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal
A empresa Marco Inicial Engenharia Ltda. foi vendida em agosto de 2017. Por ocasião da venda, a
empresa estava em situação financeira difícil e, há mais de um ano, não recolhia o FGTS dos
empregados, estando também atrasado o pagamento do 13o salário de 2016. Havia, ainda,
muitas horas extras sem pagamento e sem a devida compensação. Os novos proprietários que
assumiram a direção da empresa não quitaram os direitos anteriores dos trabalhadores e, pior,
passaram a atrasar o pagamento dos salários, sendo que desde janeiro de 2018 deixaram de
quitar os salários. Alguns trabalhadores resolveram ingressar em juízo pleiteando a rescisão
indireta dos contratos de trabalho, cobrando os direitos não quitados e, buscando informações
sobre os novos proprietários e sobre a venda da empresa, verificaram que estes não têm
qualquer patrimônio pessoal, o que os levou a suspeitar de fraude na transferência da empresa. A
responsabilidade pelos direitos trabalhistas, nesse caso, é dos
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A. antigos proprietários, que, na condição de empregadores originais, poderão cobrar dos novos
proprietários as obrigações contraídas após a sucessão da empresa.

B. novos proprietários, mas de forma parcial, pois, na condição de sucessores, respondem pelas
obrigações trabalhistas contraídas após a aquisição da empresa, sendo que os direitos
anteriores à venda são de responsabilidade dos sucedidos.

C. antigos proprietários, pois, havendo fraude na transferência da empresa, não há que se falar
em sucessão.

D. novos proprietários, na condição de sucessores, sendo que os antigos proprietários,
sucedidos, têm responsabilidade solidária com os sucessores se ficar comprovada fraude na
transferência.

E. novos proprietários, na condição de sucessores, sendo que os antigos proprietários,
sucedidos, têm responsabilidade subsidiária com os sucessores se ficar comprovada fraude na
transferência.
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RESCISÃO POR COMUM ACORDO – Art. 484-A da CLT
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12. Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: TRT - 15ª Região (SP) Prova: FCC - 2018 - TRT - 15ª Região (SP) - Técnico
Judiciário - Área Administrativa
Lucia e sua empregadora, Transportadora Chega Bem Ltda., acordaram rescindir seu contrato de trabalho que
já durava cinco anos. A empresa pagou à Lucia metade do aviso prévio indenizado e metade das férias
proporcionais acrescidas de 1/3. O saldo de salário e o 13o salário proporcional foram pagos integralmente.
Foram liberadas as guias para saque dos depósitos do FGTS, com multa de 20%, não sendo entregues as guias
para percepção ao ingresso no Programa do Seguro-Desemprego, por não estar previsto este direito à
empregada. Tendo em vista o narrado, segundo as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho,
A. estão incorretas as verbas pagas, fazendo jus Lucia à integralidade das férias proporcionais + 1/3.
B. estão corretas as verbas pagas, bem como a liberação apenas das guias para saque do FGTS.
C. Lucia faz jus ao recebimento das guias para ingresso no Programa do Seguro-Desemprego, devendo

requerê-las ao seu empregador.
D. estão incorretas as verbas pagas, fazendo jus Lucia à multa de 40% sobre o FGTS, já que não possui direito

ao ingresso no Programa do Seguro-Desemprego.
E. estão corretas as verbas pagas, entretanto esta modalidade de rescisão do contrato de trabalho deverá,

obrigatoriamente, ser homologada perante o sindicato profissional de Lucia ou Ministério do Trabalho.
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13. Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2018 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) -
Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal
Juliana, secretária, e sua empregadora Móveis Luxo Só Ltda. resolveram, de comum acordo, extinguir 
o contrato de trabalho que durou por 10 anos. A empregadora informou à Juliana que a mesma terá 
direito às verbas rescisórias, inclusive à indenização sobre o saldo do FGTS, pela metade. Entretanto, 
receberá pela metade o aviso prévio que será indenizado e poderá sacar metade dos seus depósitos 
fundiários, não tendo direito ao ingresso no Programa de Seguro-Desemprego. Com base em tais 
informações e, de acordo com a legislação vigente, a informação prestada pela empresa está
A. incorreta, uma vez que Juliana terá direito ao saque de 80% dos seus depósitos fundiários.
B. totalmente correta.
C. incorreta, uma vez que Juliana terá direito ao saque dos depósitos fundiários na sua 

integralidade.
D. incorreta, pois além de sacar metade dos seus depósitos fundiários, Juliana terá direito ao 

ingresso no Programa do Seguro-Desemprego.
E. incorreta no tocante ao aviso prévio indenizado, que será devido integralmente.
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Matemática e Estatística

Prof. Carlos Henrique 
Zap: 21 988787600

(ISS – RJ) Um título sofre um desconto 
simples por fora de R$ 2.500,00 quatro 
meses antes do seu vencimento a uma taxa 
de desconto de 2,5% ao mês.
Qual é o valor mais próximo do valor 
nominal do título?
a) R$ 22.500,00
b) R$ 25.000,00
c) R$ 17.500,00
d) R$ 20.000,00
e) R$ 27.500,00





(MTE ) Um título sofre um desconto simples 
por dentro de R$ 10.000,00 cinco meses 
antes do seu vencimento a uma taxa de 
desconto de 4% ao mês. Qual o valor mais 
próximo do valor nominal do título?
a) R$ 60.000,00.
b) R$ 46.157,00.
c) R$ 56.157,00.
d) R$ 50.000,00.
e) R$ 55.000,00.



Um título é descontado três meses antes do 
seu vencimento a uma taxa de desconto de 
3% ao mês, sendo o valor do desconto 
racional simples calculado em R$ 7.200,00. 
Marque o valor mais próximo do valor 
nominal do título. 
a) R$ 67.200,00 
b) R$ 77.200,00 
c) R$ 87.200,00 
d) R$ 97.200,00 
e) R$ 107.200,00 





(SEFAZ – BA – FCC) Uma empresa 
desconta em um banco dois títulos, na data 
de hoje, recebendo um total de R$ 13.110,00. 
Sabe-se que o primeiro desses títulos foi 
descontado 3 meses antes de seu vencimento 
e o segundo, 6 meses antes. A taxa de 
desconto comercial simples utilizada pelo 
banco foi de 36% ao ano e o valor do 
desconto, correspondente ao primeiro título, 
foi de R$ 810,00. Então, o valor nominal do 
segundo título, em reais, é 
(A) 10 000 
(B) 9 000 
(C) 8 000 
(D) 7 500 
(E) 6.000 





Um capital é aplicado, durante 8 meses, a uma taxa de juros 
simples de 15% ao ano, apresentando um montante igual a R$ 
13.200,00 no final do prazo. Se este mesmo capital tivesse sido 
aplicado, durante 2 anos, a uma taxa de juros compostos de 
15% ao ano, então o montante no final deste prazo seria igual a 
a) R$ 17.853,75. 
b) R$ 17.192,50. 
c) R$ 16.531,25. 
d) R$ 15.870,00. 
e) R$ 15.606,50. 



Sabe-se que o valor dos juros correspondente a uma dívida que 
vence daqui a 3 anos é igual a R$ 3.972,00, considerando uma 
taxa de juros compostos de 10% ao ano. Esta mesma dívida, 
considerando uma taxa de juros compostos de 5% ao semestre e 
com vencimento daqui a 1 ano, apresentaria um valor de juros 
(J), em reais, igual a 
a) 1200 
b) 1210 
c) 1220 
d) 1230 
e) 1240 





Juan pegou um empréstimo de R$ 1.500,00 a juros compostos de 10% ao mês para 
comprar uma televisão. Dois meses depois ele pagou R$ 815,00 e dois meses após 
esse pagamento ele liquidou o empréstimo. Qual foi o valor do último pagamento? 
a) R$ 1210,00 
b) R$ 1110,00 
c) R$ 1000,00 
d) R$ 1150,00 
e) R$ 960,00 







O conjunto de notas dos alunos de uma determinada prova é: {10, 5, 3, 
4, 5, 10, 3, 8, 9, 3}. Assim, podemos dizer que a moda, média e mediana 
deste conjunto são, respectivamente: 
a) 3, 6 e 5. 
b) 3, 4 e 5. 
c) 10, 6 e 5. 
d) 5, 4 e 3. 
e) 3, 6 e 10. 



(SEFAZ – AP) Os dados a seguir são as 
quantidades de empregados de cinco 
pequenas empresas: 6, 5, 8, 5, 6. A variância 
da quantidade de empregados dessas cinco 
empresas é igual a:

a) 0,8
b) 1,2
c) 1,6
d) 2,0
e) 2,4





Em uma amostra de cinco residências de uma 
determinada rua, registram-se os seguintes 
números de moradores em cada uma: 

A variância amostral é: 

a) 5,8 
b) 5,5 
c) 5,1 
d) 4,8 
e) 4,4 





(CHESF - FCC) 
Uma pesquisa gerou um conjunto de valores 
tais que
• a média de todos os valores é 50;
• a soma dos quadrados dos valores é 
150.000;
• o tamanho da população é 50.
Se de cada um dos valores for subtraída a 
média, e, em seguida, o resultado de cada 
subtração for dividido por 10, obtém-se um 
novo conjunto de valores. A variância desses 
valores transformados é
(A) 4,5
(B) 5
(C) 30
(D) 45
(E) 50









Em um experimento binomial, com n repetições, a média vale 2 e a variância 
1,2. 

O valor de n é igual a: 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 





A probabilidade de serem obtidos 3 sucessos nesse experimento é igual a: 
a) 23,004% 
b) 22,56% 
c) 21,36% 
d) 20,98% 
e) 19,67% 





Os depósitos efetuados no Banco B, num 
determinado mês, têm distribuição normal 
com média R$ 9.000,00 e desvio padrão R$ 
1.500,00. Um depósito é selecionado ao acaso 
dentre todos os referentes ao mês em 
questão. A probabilidade de que o depósito 
exceda R$ 6.000,00 é de: 
(A) 97,7% 
(B) 94,5% 
(C) 68,2% 
(D) 47,7% 
(E) 34,1% 



OBRIGADO!
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Finanças Públicas

Prof. Amanda Aires

Questão 1: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de
Controle Interno/Contador/2020
Assunto: Princípios Orçamentários
A Lei Orçamentária Anual de um ente público estadual

a) pode conter dispositivo que regula a instituição e o funcionamento de fundos.
b) é específica para cada um dos poderes, ou seja, um ente estadual tem três leis
orçamentárias diferentes.
c) pode conter dispositivo que garanta a aplicação de, no mínimo, 10% da arrecadação
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em ações de
urbanismo.
d) pode deixar de computar os recursos oriundos das operações de crédito com
vencimento no longo prazo no total das receitas orçamentárias.
e) deve computar a receita de alienação de bens pelo valor total e bruto a ser recebido
e não pelo resultado a ser obtido com a alienação.



Questão 2: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de
Controle Interno/Técnico de Controle Interno/2020
Assunto: Princípios Orçamentários
Todas as receitas e despesas orçamentárias do Poder Legislativo Estadual devem ser,
respectivamente, previstas e fixadas na Lei Orçamentária Anual do

a) Poder Legislativo, em atendimento ao princípio orçamentário da exclusividade.
b) ente estadual do qual é parte, em atendimento ao princípio orçamentário da
universalidade.
c) ente estadual do qual é parte, em atendimento ao princípio orçamentário da
eficiência.
d) Poder Legislativo, em atendimento ao princípio orçamentário da transparência.
e) Poder Legislativo, em atendimento ao princípio orçamentário da não vinculação da
receita de impostos.

Questão 3: FCC - Ass Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e
Financeira/Assistente de Contabilidade/2020
Assunto: Princípios Orçamentários
São princípios orçamentários aplicáveis ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária:

a) Confrontação da receita com a despesa e Representação fidedigna.
b) Legalidade e Representação fidedigna.
c) Confrontação da receita com a despesa e Transparência.
d) Confrontação da receita com a despesa e Exatidão.
e) Legalidade e Transparência.



Questão 4: FCC - AGA (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Princípios Orçamentários
Um dos princípios orçamentários consagrados pela ordem constitucional é o da
universalidade, que, entre outros aspectos, determina

a) a impossibilidade de instituição de dotações sem finalidade predeterminada, vedada
alocação de percentual da receita corrente líquida para cobertura de passivos contingentes.
b) a vedação de instituição de fundos especiais de despesa, com inviabilidade de destinação
de quaisquer tributos para destinação específica.
c) que todas as despesas e receitas devem integrar a lei orçamentária anual, o que não
impede, contudo, a abertura de créditos adicionais mediante autorização legal específica.
d) a obrigatoriedade de previsão, na lei orçamentária anual, também das receitas
resultantes de operação de crédito e do montante total de créditos extraordinários para o
exercício correspondente.
e) a fixação, na lei orçamentária anual, também das receitas extraorçamentárias, assim
entendidas aquelas que não decorrem da arrecadação ordinária, como, por exemplo, a
securitização de recebíveis.

Questão 5: FCC - AGC (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Princípios Orçamentários
De acordo com o princípio orçamentário

a) da publicidade, um ente público municipal deve publicar relatórios sobre sua gestão
fiscal ao final de cada bimestre.
b) da exclusividade, o exercício financeiro orçamentário de um ente público municipal deve
coincidir com o ano civil.
c) da exclusividade, o Poder Executivo municipal deve fazer ou deixar de fazer somente
aquilo que o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual
expressamente autorizarem.
d) do orçamento bruto, um ente público municipal deve registrar receitas e despesas na
Lei Orçamentária Anual pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.
e) da especificação, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão
da receita e à fixação da despesa, exceto a autorização para a abertura de crédito
suplementar.



Questão 13: FCC - TJ (TJ MA)/TJ MA/Técnico em Contabilidade/2019
Assunto: PPA - Plano Plurianual (CF/1988 e Lei nº 4.320/1964)
De acordo com a Constituição Federal, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá

a) o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele
vinculados, da Administração direta ou indireta e fundos.
b) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
Administração direta e indireta, inclusive fundações constituídas e mantidas pelo poder
público.
c) o orçamento de investimento das empresas em que a União, diretamente, detenha
capital social com direito a voto.
d) as diretrizes, objetivos e metas da Administração pública, de forma regionalizada, para as
despesas de capital e outras dela decorrentes e para os programas de duração continuada.
e) orientações para a Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como disporá sobre alterações na
legislação tributária.

Questão 14: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira e de
Controle Interno/Técnico de Controle Interno/2020
Assunto: LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias (CF/1988 e Lei nº 4.320/1964)
De acordo com as disposições da Lei Complementar nº 101/2000, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 de um ente público estadual,

a) devem constar as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração pública direta e
indireta para o período de 2020 a 2023.
b) devem constar as metas do montante da dívida pública, em valores correntes e
constantes, para os exercícios financeiros de 2019, 2020 e 2021.
c) deve constar o Anexo que discrimina as despesas orçamentárias referentes ao exercício
financeiro de 2020 pelas funções segundo as categorias econômicas.
d) deve constar o Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas públicas.
e) deve constar o orçamento de investimento das empresas em que o ente estadual, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.



Questão 15: FCC - Ass Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira/Assistente
de Contabilidade/2020
Assunto: LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias (CF/1988 e Lei nº 4.320/1964)
A Lei de Diretrizes Orçamentárias

a) é discutida e votada pelo Legislativo e seu ciclo orçamentário é avaliado pelo Poder
Judiciário.
b) deve ser estabelecida por região administrativa, por estado, por municípios, por biomas
ou por critérios.
c) estabelece, por meio de lei complementar, de forma regionalizada as diretrizes, objetivos
e metas da Administração pública federal para as despesas de capital e outras dela
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
d) é um dos três instrumentos de planejamento da Constituição Federal que contém, entre
outras coisas, as metas e prioridades da Administração pública federal.
e) foi desenvolvida para análise, revisão e avaliação das despesas propostas e para justificar
solicitações que ultrapassem o gasto do orçamento anterior.

Questão 18: FCC - Ana Adm (SANASA)/SANASA/Serviços Jurídicos/2019
Assunto: LOA - Lei Orçamentária Anual (CF/1988 e Lei nº 4.320/1964)
Entre os instrumentos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) voltados à
manutenção do equilíbrio fiscal insere-se a reserva de contingência, a qual

a) é formada a partir de excesso de arrecadação no curso do exercício em relação ao
montante estimado na LOA, sendo mantida em fundo especial de despesa para
utilização na cobertura de despesas extraordinárias ou imprevistas.
b) é acionada sempre que a arrecadação efetiva fique abaixo daquela estimada no
Anexo de Metas Fiscais que integra o Plano Plurianual (PPA).
c) somente pode ser utilizada em caráter excepcional, em situação de calamidade
financeira devidamente declarada pelo Poder Legislativo, com base nos relatórios
quadrimestrais de acompanhamento da execução orçamentária.



d) destina-se à cobertura de despesas que não contaram com dotação
orçamentária suficiente, dispensando a edição de autorização legislativa para
abertura de crédito especial suplementar.
e) é fixada em percentual da receita corrente líquida e destina-se à cobertura

de passivos contingentes e outros riscos fiscais discriminados em anexo
próprio que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Questão 19: FCC - Cont (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: LOA - Lei Orçamentária Anual (CF/1988 e Lei nº 4.320/1964)
No Brasil o modelo orçamentário definido na Constituição Federal de 1988 é composto pelo
Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A Lei
Orçamentária anual
a) contempla o Orçamento Fiscal, que abrange o poder da União, seus fundos, órgãos,
autarquias, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
b) compreende o Orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e
órgãos vinculados à seguridade social, da Administração direta e indireta, excluídos os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
c) inclui as programações de estatais cujos trabalhos integrem os orçamentos fiscal e da
seguridade social, dentro do Orçamento de Investimentos de Estatais.
d) permite avaliar as fontes de recursos públicos no universo dos contribuintes e quem são
os beneficiários desses recursos, sempre levando em conta o período de quatro exercícios
financeiros consecutivos.
e) tem como papel ajustar as ações de governo, previstas no PPA, às reais possibilidades de
caixa do Tesouro Nacional e selecionar dentre os programas incluídos no PPA aqueles que
terão prioridade na execução do orçamento.



Questão 20: FCC - Cont (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: LOA - Lei Orçamentária Anual (CF/1988 e Lei nº 4.320/1964)
Sobre os três grandes instrumentos que compõem o modelo orçamentário
brasileiro, definido na Constituição Federal de 1988, considere:

I. O Plano Plurianual (PPA) tem abrangência máxima de dois anos.
II. A Lei Orçamentária Anual (LOA) tem como principais objetivos estimar a
receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro.
III. O Plano Plurianual (PPA), ao identificar na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) as ações que receberão prioridade no exercício seguinte, torna-se o elo
entre a LDO, que funciona como um plano de médio prazo do governo, e a
Lei Orçamentária Anual (LOA), que é o instrumento que viabiliza a execução do
plano de trabalho do exercício a que se refere.

IV. O planejamento expresso no Plano Plurianual (PPA) assume a forma de
grande moldura legal e institucional para a ação nacional, bem como para a
formulação dos planos regionais e setoriais.
V. É papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ajustar as ações de
governo, previstas no Plano Plurianual (PPA), às reais possibilidades de caixa
do Tesouro Nacional e selecionar dentre os programas incluídos no PPA
aqueles que terão prioridade na execução do orçamento subsequente.



Está correto o que se afirma APENAS em

a) III, IV e V.
b) II, IV e V.
c) I, III e V.
d) I e II.
e) I, II, III e IV.

Questão 21: FCC - Cont (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Disposições Preliminares da LRF (arts. 1º e 2º)
A Lei Complementar nº 101/2000 “Estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal...”. Com base no artigo 2º desta legislação,

a) para o cálculo da Receita Líquida dos Estados deve-se deduzir do total de receitas
recebidas as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional.
b) são entes da Federação somente a União e o Distrito Federal.
c) para o cálculo da Receita Líquida dos Estados deve-se deduzir do total de receitas
recebidas as parcelas entregues aos Municípios e à União por determinação
constitucional.
d) devem ser consideradas entes da Federação Empresa Controlada por ente da
Federação e empresa estatal dependente.
e) para apurar a receita corrente líquida deve-se somar, às receitas arrecadadas no mês
em referência, as arrecadadas nos doze meses anteriores.



Questão 22: FCC - AFTM (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Disposições Preliminares da LRF (arts. 1º e 2º)
A doutrina acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal indica como os pilares
sobre os quais a norma teria sido construída

a) o aumento do gasto público, a proteção do menor, a liberdade de empresa e
a dignidade da pessoa humana.
b) o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilidade.
c) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade.
d) a igualdade, a vinculação ao instrumento convocatório, a adjudicação
compulsória e o julgamento objetivo.
e) a regularidade, a continuidade, a generalidade e a modicidade das tarifas.

OBRIGADA!

Prof. Amanda Aires
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