


 

APRESENTAÇÃO 

Olá, futuro(a) investigador(a) da PCERJ. 

Estamos chegando à reta final do tão aguardado concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro. Desde a publicação do edital, trilhamos uma jornada intensa junto a vocês. Foram 

dezenas de cursos e aulas de reta final, maratonas, simulados... Tudo isso para lhe deixar cada 

vez mais capacitado(a) para alcançar o seu tão almejado sonho! 

A essa altura do campeonato, embora o cansaço possa estar batendo, não é hora de desacelerar. 

Mais do que nunca, é preciso revisar, aparar as arestas e garantir que você estará 100% 

preparado(a) no dia da sua prova. 

Para lhe ajudar nessa missão, preparamos o Ato Final PCERJ: a sua jornada até a aprovação, 

que consiste em diversos eventos e transmissões com os melhores professores do Brasil, nos 

quais faremos o possível (e o impossível!) para que o seu nome esteja na lista de aprovados do 

concurso PCERJ. 

Do dia 01 a 15 de fevereiro, esse e-book será o seu roteiro durante o seu caminho até a 

aprovação. Nele, você encontrará: 

 Linha do tempo e programação de todos os eventos; 

 Apostas finais dos assuntos mais importantes para a sua prova, separados pelos nossos 

professores; 

Está preparado(a)? Então vamos lá.  

Bons estudos e sucesso! 

Equipe Estratégia Concursos 
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ATO FINAL PCERJ 
A SUA JORNADA ATÉ A APROVAÇÃO 

O Ato Final PCERJ será dividido em 8 eventos principais que lhe ajudarão a conquistar a sua 
tão sonhada aprovação. 

Confira a seguir: 
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01.  Abertura – Ato Final PCERJ  

 01 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA) 

Na terça-feira, dia 01/02, nossos professores Thállius Moraes e Janaína Arruda estarão com você 
em nossa abertura do Ato Final PCERJ. 

Esse evento inaugural ocorrerá às 21h. Não deixe de acompanhar para ficar por dentro de tudo 
que está sendo preparado até a data da sua prova! 

02.  Simulado Final  

 05 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 

Nada melhor do que testar os seus conhecimentos nos dias finais que antecedem a sua prova! 
Simulados são fundamentais para você identificar os seus pontos fortes e fracos nessa reta final. 
Para isso, preparamos para o dia 05/02 o nosso Simulado Final PCERJ para o cargo de 
Investigador. 

Esse simulado terá início às 8h00 e, às 14h00, teremos a correção ao vivo em nosso canal do 
Youtube.  

Está preparado(a)? 

03.  Simulado da Premonição e Raio-X do Simulado  

 06 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 

Vamos reforçar o treinamento? Às 8h30 do dia 06/02 teremos o Simulado da Premonição para 
PCERJ, cargo de Investigador. Esse simulado será realizado em nosso Sistema de Questões, com 
acesso liberado a todos. 

Na sequência, às 14h00, teremos um webinário ao vivo em nosso canal do Youtube, no qual 
apresentaremos as apostas finais dos nossos professores para cada uma das disciplinas, além de 
trazer algumas questões do simulado que você DEVE prestar atenção! 

04. Hora da Verdade  

 07 A 11 DE FEVEREIRO (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) 

Tá na hora, tá na hora... Tá na Hora da Verdade! 5 dias, 9 aulas. Participe da nossa já conhecida 
Hora da Verdade e revise pontos cruciais para o seu concurso. Nossos professores passarão os 
melhores bizus de suas disciplinas em 3h30 de aula.  
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Confira a seguir a programação. 

 

 

05. Estratégias de Prova 

 10 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA) 

Venha conferir as melhores estratégias para realizar a sua prova no dia 13/02. Nossa professora 
Jakelline Barros preparou os melhores bizus para a semana final do seu concurso. 

Nos encontramos no dia 10/02, às 12h.  

Podemos te esperar?  

06. Revisão de Véspera  

 12 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 

Para chegar na prova com o conteúdo fresquinho na cabeça, venha participar da maior e melhor 
Revisão de Véspera do Brasil. No dia 12/02, o time da Coruja trará os temas mais quentes e com 
grandes chances de serem cobrados pelo seu examinador. Simplesmente imperdível. 

Confira abaixo a programação: 
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07. Gabarito Extraoficial  

 13 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 

Após o término da prova, nossos professores estarão ao vivo no Youtube trazendo as primeiras 
impressões sobre as questões aplicadas pela banca examinadora e o nosso gabarito 
extraoficial. 

Fique ligado(a)! 

08. Possibilidade de Recursos  

 15 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA) 

Quando sair o gabarito preliminar da banca examinadora, faremos um webinário AO VIVO 
apresentando as possibilidades de recursos de acordo com os nossos professores. 

Cada ponto conta e, portanto, você não pode deixar de acompanhar!  
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APOSTAS FINAIS PCERJ 
 

 

 

APOSTA 1 

Lembre-se dos principais valores semânticos da conjunção COMO:  

COMPARAÇÃO → É inteligente como a mãe.  

CONFORMIDADE → Tudo aconteceu como havia previsto.  

CAUSA → Como estava cansado, foi embora cedo. 

APOSTA 2 

Em reescrita, atente-se ao comando da questão. Entenda que, quando a banca fala em correção 
gramatical, ela está cobrando respeito à norma culta. Quando se fala em coerência, está-se 
buscando a lógica do trecho. E, ao se falar de sentido, está-se falando da manutenção das ideias 
do texto. 

APOSTA 3 

Nas questões que tratarem de causa e consequência, lembre-se de que essa relação lógica é: 
“o fato de fez com que”. E, ao classificar a conjunção, lembre-se de que ela recebe o nome da 
oração que inicia.  

APOSTA 4 

Nas questões que tratarem de causa e consequência, lembre-se de que essa relação lógica é: 
“o fato de fez com que”. E, ao classificar a conjunção, lembre-se de que ela recebe o nome da 
oração que inicia.  

 

 

 

 

APOSTA 1 

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF.ª ADRIANA FIQUEIREDO 

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF.ª JANAÍNA ARRUDA 
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2016 foi a data estipulada para vigorar, definitivamente, o Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa. Com relação às mudanças, algumas merecem um pouco mais de atenção:  

 Algumas palavras que eram grafadas com o uso de hífen sofreram alterações: 
 

Mini-saia passou a ser Minissaia; Ultra-romantismo passou a ser ultrarromantismo; isso porque 
quando a segunda palavra for iniciada por S ou R ocorrerá a duplicação dessas letras, assim, 

foneticamente, nada se perde. 

 Outras palavras que faziam uso do hífen também o perderam:  
 

Auto-escola passou a ser Autoescola, a mudança é justificada pelo encontro de duas vogais 
diferentes, logo, não ocorre confusão na fonética, o que justifica a retirada do hífen; 

 O mesmo não ocorre com palavras em que ocorra o encontro de vogais iguais: 
 

Microondas passou a ser Micro-ondas, pois o encontro das vogais pode comprometer a 
pronúncia. 

 

APOSTA 2 

VERBO E PREPOSIÇÃO = HÁ x A 

1) Há: indica tempo transcorrido (passado) - Há dois dias estou com febre. 

2) Há: sentido de existir/ocorrer/acontecer. - Há muita gente que estuda para concursos/ 
Houve muitos acidentes durante o feriado. 

3) A: indica futuro - As provas serão realizadas daqui a dois meses. 

APOSTA 3 

ORAÇÃO ADJETIVA 

 Exerce função sintática de adjunto adnominal.  
 É introduzida por pronome relativo. = QUE, O QUAL, QUEM, CUJO 
 Tipos: restritiva (SEM PONTUAÇÃO) e explicativa (COM PONTUAÇÃO).  
 Pode ser reduzida. 
 O homem que caminhava lentamente era o culpado. = RESTRITIVA 
 O homem, que é um ser social, vive em grandes grupos. = EXPLICATIVA 

APOSTA 4 

Um dos pontos mais relevantes para a prova de português da FGV está no comando do 
enunciado. Esteja atento às afirmações feitas pela banca para posterior questionamento. 
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Geralmente, ela afirma uma coisa e pergunta o contrário do que afirmou, justamente para deixar 
o candidato confuso. Leia por partes e separe o comando da afirmação! 

 

 

 

 

APOSTA 1 

Lei 12.850/13 

São meios de obtenção da prova: colaboração premiada; captação ambiental; ação controlada; 
acesso a registros de ligações; interceptação de comunicações telefônicas; afastamento dos 
sigilos financeiro; infiltração de agentes e cooperação entre instituições. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

De acordo com o STF e o STJ, o tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo e, para 
fins de progressão de regime, o condenado deverá cumprir 16% do total da pena. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

O consentimento da vítima adolescente não é capaz de afastar a incidência do tipo penal do 
artigo 240 do ECA. Contudo, observe a atipicidade da conduta que implicar em posse ou 
armazenamento de registros com a finalidade de comunicação às autoridades competentes, 
prevista no artigo 241-B. 

 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL - PROF. ALEXANDRE HERCULANO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PROF.ª GÉSSICA EHLE 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL – PROF. ANTÔNIO PEQUENO 
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APOSTA 1 

Crimes: são detenções, reclusões e podem impor multas. Dentre os crimes, estão: deixar de manter registros em 
hospitais; privar criança ou adolescente indevidamente da sua liberdade; submeter criança ou adolescente sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento; crimes contra dignidade sexual de crianças e 
adolescentes; subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda para 
colocar em lar substituto; entre outros. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, nos seguintes casos: 

 a de dois cargos de professor;   

 a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;   

 a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. 

Essa proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

APOSTA 2 

ANULAÇÃO ou INVALIDAÇÃO (controle de legalidade) 

 vícios de ilegalidade (ato ilegal) 

 Feita pela Administração que praticou o ato ou pelo Poder Judiciário (se provocado) 

DIREITO ADMINISTRATIVO - PROF. THÁLLIUS MORAES 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PROF.ª LILIAN NOVAKOSKI 
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 Alcança atos vinculados ou discricionários 

 Efeitos: Retroativos ("ex tunc") 

 Prazo (decadencial): Atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao destinatário → 5 
anos (salvo comprovada má-fé) 

APOSTA 3 

REVOGAÇÃO (controle de mérito) 

 Mérito administrativo: juízo de conveniência e oportunidade (ato legal)  

 Feita apenas pela Administração que praticou o ato 

 Alcança apenas atos discricionários 

 Efeitos: não retroativos ("ex nunc") 

 Prazo: em regra a qualquer momento, mas alguns atos não podem ser revogados 
(como os atos vinculados e os que geraram direito adquirido, por exemplo). 

APOSTA 4 

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

1) PODER HIERÁRQUICO - Subordinação entre órgãos e agentes sempre dentro da estrutura 
da mesma pessoa jurídica.   

2) PODER DISCIPLINAR - Aplicação de penalidades a servidores e a particulares que possuam 
algum vínculo jurídico com a Administração Pública. 

3) PODER DE POLÍCIA - É o poder que possui a Administração de limitar e condicionar a forma 
pela qual os particulares irão exercer seus direitos, bens e liberdades, objetivando a proteção do 
interesse público. 

4) PODER REGULAMENTAR - Com base nesse poder a Administração irá editar atos normativos 
que irão complementar e regulamentar a lei, de modo a dar fiel execução à mesma. Esses atos 
não podem, em regra, inovar no ordenamento jurídico. 
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APOSTA 1 

O poder disciplinar trata da aplicação de penalidades a servidores públicos e a particulares 
sujeitos à sua disciplina interna, enquanto o poder de polícia envolve os particulares “em geral”. 

APOSTA 2 

Organização Administrativa 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO - PROF. HERBERT ALMEIDA 
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APOSTA 3 

Atos administrativos 
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APOSTA 4 

Poderes Administrativos 

 Poder vinculado: única solução possível / sem margem de liberdade 
 Poder discricionário: mais de uma solução possível / mérito / conveniência e 

oportunidade 
 Poder hierárquico: dar ordens; atos normativos internos; fiscalização; delegação (regra) 

e avocação; sanções (somente nos servidores) 
 Poder disciplinar: apurar infrações; punir internamente: (i) servidores; (ii) particulares 

sujeitos à disciplina interna. 
 Poder regulamentar: expedir regulamentos para dar fiel execução às leis. 
 Poder de polícia: condicionar e restringir direitos em prol da coletividade. 
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APOSTA 5 

Responsabilidade civil do Estado: 

 PJs direito público; 

 PJs direito privado: prestadoras de serviços públicos 

Direito de regresso: contra o agente público, nos casos de dolo ou culpa. 

Responsabilidade por ações (risco administrativo): 

 Resp. objetiva (independe de dolo ou culpa); 

 Requisitos: dano, conduta, nexo de causalidade; 

 Admite excludentes: caso fortuito* e força maior; culpa exclusiva da vítima; ato exclusivo 
de terceiros. 

Responsabilidade por omissões: 

 Regra (omissão genérica): 

 Resp. subjetiva / teoria da culpa administrativa; 

 Requisitos: omissão ilícita (negligência); dano; nexo de causalidade; 

 Exceção (omissão específica): resp. objetiva / risco administrativo. 

 

APOSTA 6 

Agentes Públicos 
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APOSTA 1 

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, "o exercício do direito de greve, sob 
qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que 
atuem diretamente na área de segurança pública" (ARE 654432). 

 

 

 

 

APOSTA 1 

ORDEM SOCIAL – PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

APOSTA 2 

•Seletividade e distributividade 
•na prestação dos benefícios e serviçosS
•Irredutibilidade
•do valor dos benefíciosI
•Caráter democrático e descentralizado da Administração
•gestão quadripartiteC
•Universalidade
•de cobertura e do atendimentoU
•Diversidade
•da base de financiamento **** EC 103/2019D
•Equidade
•na forma de participação no custeioE
•Uniformidade e a equivalência
•de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais U

DIREITO CONSTITUCIONAL - PROF.ª NELMA FONTANA 

DIREITO CONSTITUCIONAL – PROF.ª ADRIANE FAUTH 
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REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS  

É concorrente a competência para legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres das 

polícias civis. 

APOSTA 3 

 

FORMA DE GOVERNO 

  

SISTEMA DE GOVERNO 

 

POEMA PARA MEMORIZAÇÃO: 

 
“O Estado Fede, a República é Fogo, o Presidente é sistemático e o regime é 
democrático.” 

O Estado FEDE – FORMA DE ESTADO = Federação. 

A República é FOGO – FORMA DE GOVERNO = República. 

O Presidente é SISTEMÁTICO – SISTEMA DE GOVERNO = Presidencialismo. 

•VItaliciedade
•Hereditariedade
•IrresponsabilidadeMONARQUIA

•Temporariedade - mandato
•Eletividade
•Responsabilidade
•Igualdade perante a lei.

REPÚBLICA

Presidencialismo

•Presidente cumula as funções de Chefe de 
Estado e de Governo (Administração 
Pública federal);

•Legitimidade popular DIRETA do Presidente 
da República - SALVO: dupla vacância nos 
dois últimos anos do mandato presidencial

•Independência entre Executivo e 
Legislativo

Parlamentarismo

•Pessoas distintas ocupam as funções de 
Chefe de Estado e Chefe de Governo

•Legitimidade popular indireta do Poder 
Executivo

•Interdependência do Executivo e 
Legislativo
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Regime é DEMOCRÁTICO – REGIME POLÍTICO DEMOCRÁTICO = democracia semidireta. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

A nova lei penal abolitiva se aplica aos fatos anteriores, ainda que já decididos por sentença 
condenatória transitada em julgado, fazendo cessar a pena e os efeitos PENAIS da condenação. 
A nova lei abolitiva, porém, não afeta os efeitos EXTRAPENAIS da condenação. 

APOSTA 2 

Na concussão (art. 316 do CP) o agente público EXIGE vantagem indevida em razão da função; 
na corrupção passiva (art. 317 do CP) o agente SOLICITA, RECEBE ou ACEITA PROMESSA de 
vantagem indevida em razão da função. O simples ato de “exigir” já consuma o crime de 
concussão, ainda que o agente não receba a vantagem. Da mesma forma, o simples ato de 
“solicitar” ou “aceitar promessa” de vantagem indevida já consuma o delito de corrupção passiva. 

APOSTA 3 

A coação moral irresistível e a obediência hierárquica são causas de exclusão da culpabilidade, 
por inexigibilidade de conduta diversa. Porém, a coação FÍSICA irresistível é causa de exclusão 
do fato típico, ante a ausência de conduta penalmente relevante, já que na coação física 
irresistível não há voluntariedade. 

APOSTA 4 

O crime de prevaricação (art. 319) se verifica quando o agente público infringe seu dever 
funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não se deve confundir prevaricação 
com corrupção passiva privilegiada (art. 317, §2º do CP). Na corrupção passiva privilegiada o 
agente público infringe seu dever funcional CEDENDO a pedido ou influência de alguém. 

APOSTA 5 

A imputabilidade penal é a capacidade mental do agente de, ao tempo do fato, entender o 
caráter ilícito da conduta e comportar-se de acordo com esse entendimento. De acordo com o 
CP, a imputabilidade penal ficará afastada nos seguintes casos: 

 Menoridade penal 
 Doença mental que retire totalmente a capacidade 

DIREITO PENAL - PROF. RENAN ARAUJO 



 

 

20 

 Embriaguez acidental completa 
 

APOSTA 6 

No que tange à punibilidade no concurso de agentes, o CP brasileiro adotou a teoria monista, 
eis que estabelece (art. 29) que todos aqueles que participam do crime devem ser 
responsabilizados pelo mesmo tipo penal. Excepcionalmente, há casos em que se adotou a 
teoria pluralista, respondendo cada comparsa por um crime diferente. 

 

 

 

APOSTA 1 

A leis penais benéficas sempre retroagem aos fatos anteriores, mesmo que decididos por 
sentença transitada em julgado. Mas atenção: a lei penal mais nova aplica-se ao crime 
continuado ou permanente quando sua vigência é anterior à cessação da permanência, 
continuidade ou habitualidade. Essa aplicação ocorre ainda que a nova lei seja mais grave, com 
um rigor penal maior que a lei anterior, conforme entendimento sumulado pelo STF no 
enunciado 711 da Súmula do STF. 

APOSTA 2 

“Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em 
virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. NÃO ESQUEÇA: A lei 
posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que 
decididos por sentença condenatória transitada em julgado (art. 2º CP). 

APOSTA 3 

Se o funcionário público retarda ou deixa de praticar ato de ofício, indevidamente, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal, o crime praticado é o de prevaricação (artigo 319 do Código 
Penal). Se o fizer com infração de dever funcional, atendendo a pedido ou influência de outrem, 
o crime é o de corrupção passiva privilegiada (artigo 317, § 2º do Código Penal). 

APOSTA 4 

Na corrupção passiva, a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica 
infringindo dever funcional. Mas será privilegiada (art. 317, §2º) se o funcionário público “deixa 

DIREITO PENAL - PROF.ª PRISCILA SILVEIRA 
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de praticar, retarda ou pratica ato de ofício, atendendo pedido ou influência de terceiro. Já na 
prevaricação, o agente realiza as mesmas ações nucleares, porém busca satisfazer um 
sentimento ou interesse pessoal. 

 

 

 

APOSTA 1 

Em caso de prisão em flagrante, deverá a autoridade policial comunicar imediatamente a prisão 
e o local em que o preso se encontre: 

 Ao Juiz competente 
 Ao MP 
 À família do preso ou pessoa por ele indicada 

 

No prazo de 24h, deverá a autoridade policial 

 Enviar o APFD ao Juiz 
 Enviar cópia do APFD à Defensoria Pública (se o preso não indicar advogado) 
 Entregar ao preso a nota de culpa (com o motivo da prisão e o nome do condutor e das 

testemunhas) 
 

APOSTA 2 

O inquérito policial somente pode ser instaurado de ofício nos casos de crime de ação penal 
pública incondicionada: sendo crime de ação penal pública condicionada à representação ou 
ação penal privada, a manifestação da vítima será indispensável para a abertura do inquérito 
policial. 

APOSTA 3 

A ação penal privada subsidiária da pública é cabível quando o MP não oferece denúncia no 
prazo legal, surgindo assim, para a vítima de um crime de ação pública, o direito de ajuizar ação 
penal privada subsidiária. Porém, isso somente ocorre caso haja INÉRCIA por parte do MP, ou 
seja, caso o MP não ofereça denúncia nem adote qualquer providência válida no prazo legal (05 
dias se preso ou 15 dias se solto o indiciado, nos termos do art. 46 do CPP, a contar do 
recebimento dos autos do IP). 

APOSTA 4 

DIREITO PROCESSUAL PENAL - PROF. RENAN ARAUJO 
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Caso o réu, citado por edital, não compareça nem constitua advogado, o Juiz suspenderá o 
processo, ficando suspenso também o curso do prazo prescricional. Durante a suspensão, o Juiz 
poderá determinar a produção antecipada de provas e, se for o caso, decretar a prisão 
preventiva. 

APOSTA 5 

A transação penal é benefício cabível apenas para as infrações de menor potencial ofensivo 
(contravenções penais, todas elas, e crimes cuja pena máxima não exceda 02 anos). A suspensão 
condicional do processo, porém, é cabível para qualquer infração penal cuja pena mínima não 
ultrapasse 01 ano de privação da liberdade. 

APOSTA 6 

O rito ordinário será cabível quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for 
igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Por outro lado, se a pena 
máxima for inferior a 04 anos, o rito cabível será o sumário. Em se tratando de infração de menor 
potencial ofensivo, o rito cabível será o sumaríssimo (Juizados especiais criminais). 

 

 

 

APOSTA 1 

A absolvição sumária nos crimes comuns (art. 397 CPP) ocorrerá quando houver: existência 
manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da culpabilidade do 
agente, salvo inimputabilidade; quando o fato narrado evidentemente não constituir crime; ou 
quando extinta a punibilidade do agente. 

APOSTA 2 

O procedimento comum divide-se em: ordinário (sanção máxima cominada for igual ou superior 
a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade); sumário (sanção máxima cominada seja inferior 
a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade) e sumaríssimo (contravenções penais e os 
crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos). 

APOSTA 3 

A prisão preventiva e a prisão temporária necessitam de ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente, a qual não pode decidir de ofício, pois a decretação de 
referidas prisões depende de provocação das partes. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL - PROF.ª PRISCILA SILVEIRA 
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APOSTA 4 

O inquérito policial possui características no sentido de dar diretriz ao procedimento 
administrativo, são as principais, quais sejam: inquisitivo, escrito (art. 9 CPP) sigiloso (art. 20 CPP 
e Súmula Vinculante 14 STF), indisponível (art. 17 CPP), dispensável para o titular da ação penal 
(art. 12 CPP), oficialidade (art. 4º CPP), discricionário (art. 14 CPP) e temporário (art. 10 CPP). 

 

 

 

 

APOSTA 1 

São penas disciplinares aplicáveis aos servidores policiais do Rio de Janeiro a advertência; a 
repreensão; a suspensão; a demissão; a cassação de aposentadoria ou disponibilidade.  

A pena de advertência será aplicada em particular e verbalmente, nos casos de falta leve. A pena 
de repreensão será aplicada, por escrito, nos casos de falta leve. A pena de suspensão, que não 
poderá exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada: de 1 (um) a 15 (quinze) dias, nos casos de falta 
leve; de 16 (dezesseis) a 40 (quarenta) dias, nos casos de falta média; de 41 (quarenta e um) a 90 
(noventa) dias, nos casos de falta grave. Quando houver conveniência para o serviço policial, a 
pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por 
dia de vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o policial a permanecer no serviço, 
cumprindo sua carga horária de trabalho normal. 

ESTATUTO DOS SERVIDORES DO RJ - PROF. EMERSON BRUNO 
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