


 

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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01- Segundo os dispositivos da Lei nº 13.869/2019, que define os crimes de abuso de autoridade, acerca dos efeitos da condenação
e das penas restritivas de direitos, assinale a afirmativa correta.
A) As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.

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

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

D) Em caso de reincidência em crime de abuso de autoridade, é prevista pena de inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou
função pública, pelo período de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

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

LEGISLAÇÃO

02- Referente à Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), assinale a alternativa INCORRETA.

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

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

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

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

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

E) Entre as possíveis penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade, está a suspensão do exercício do cargo,
da função ou do mandato, pelo prazo de um a seis meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens

LEGISLAÇÃO
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03 - Acerca dos crimes contra a administração pública, à luz do disposto no Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940 e 
respectivas alterações) e das leis de abuso de autoridade e de licitações, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Teófilo, exercente de cargo em entidade paraestatal, ao desviar bem móvel público, em proveito alheio, está incurso nas
sanções atinentes ao crime de peculato.

B) Caso Teobaldo, ocupante de cargo em comissão em autarquia municipal, revele fato de que tem ciência em razão do cargo e
que deva permanecer em segredo, responderá pelo delito de violação de sigilo funcional, sem lhe ser aplicável a causa de
aumento de pena da terça parte, prevista no Art. 327, §2º, do CP.

C) Teórcrito, servidor público municipal, foi condenado por abuso de autoridade, nos termos da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso
de Autoridade), tendo sido reconhecida sua reincidência em crime da mesma espécie. Assim, tem-se como efeito automático da
sentença a perda do cargo público.

D) Tito foi absolvido em processo criminal atinente à Lei nº 13.869/2019, em razão do reconhecimento do estrito cumprimento
de dever legal. A decisão prolatada pelo juízo criminal, na hipótese, faz coisa julgada no âmbito cível e administrativo-disciplinar.

E) Tâmara ajustou com Taciana a contratação de sua empresa de serviços de publicidade, pelo município de Santo Augusto, por
meio de inexigibilidade de licitação. Na hipótese narrada, ambas as agentes responderão pelo mesmo delito, caracterizado pelo
ato de inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, sendo-lhes aplicada a mesma pena.

LEGISLAÇÃO

04 - Os crimes da Lei de Abuso de Autoridade são de ação penal

A) privada.

B) pública condicionada à representação do ofendido.

C) pública, condicionada à conclusão do processo administrativo disciplinar.

D) pública incondicionada, não se admitindo ação privada subsidiária.

E) pública incondicionada, admitindo-se, contudo, ação privada subsidiária.

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

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

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

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

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

LEGISLAÇÃO

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

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

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

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

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

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

LEGISLAÇÃO
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07- Tendo em vista as disposições gerais da Lei nº 13.869/2019, que define os crimes de abuso de autoridade, é INCORRETO
afirmar:

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

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

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

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

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

LEGISLAÇÃO

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

A) Crime de abuso de autoridade, duas vezes. 

B) Crime de corrupção passiva, duas vezes. 

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

D) Crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de corrupção passiva na segunda oportunidade. 

E) Crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de prevaricação na segunda oportunidade

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

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

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

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

D) desde que o juiz proceda à fundamentação específica.

E) como efeito necessário, mas não automático

LEGISLAÇÃO

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

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

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

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

D) se o agente tortura a vítima para com ele praticar um roubo, responderá por crime único, qual seja, o crime de roubo, por este 
ter penas maiores.

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

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

A) ininterruptamente, por período superior a 24 h.

B) em concurso de pessoas

C) por motivos políticos.

D) contra mulher

E) por agente público.

LEGISLAÇÃO

12 - Quanto ao crime de tortura, é correto afirmar que

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

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

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

D) na aplicação da pena pelo crime de tortura, não serão admitidas agravantes ou atenuantes.

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

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

A) e a vítima for adolescente, o crime será qualificado.

B) estará configurada uma causa de aumento de pena.

C) a critério do juiz, a condenação poderá acarretar a perda do cargo.

D) provado o fato, a pena será de detenção.

E) quem presenciar o crime e se omitir, incorrerá na mesma pena do agente

LEGISLAÇÃO

14 - Diante do preconizado pela Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006), assinale a alternativa INCORRETA.

A) O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica,
dentre outras medidas, encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação
de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente.

B) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher
fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela
SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e
familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde
que prestarem os serviços.

C) A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de
educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos
comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso.

LEGISLAÇÃO
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D) Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida, exclusivamente, pela autoridade judicial ou pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca.

E) As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de 
Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, 
com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

LEGISLAÇÃO

15- Analise o seguinte fragmento de um artigo: “Medidas protetivas às vítimas de violência doméstica – a vítima poderá pedir as
providências necessárias à justiça, a fim de garantir a sua proteção por meio da autoridade policial, e o delegado de polícia
deverá encaminhar, no prazo de 48 horas, o expediente referente ao pedido. Na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), está
elencado um vasto rol de medidas a serem tomadas pelos agentes responsáveis pela proteção e pelo julgamento dos atos
envolvendo a violência doméstica e familiar, com o intuito de assegurar às vítimas o direito de uma vida sem violência” (Fonte:
/www.direitonet.com.br). Nesse contexto, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, assinale a
alternativa INCORRETA sobre os atos que o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, em
relação às medidas protetivas de urgência, conforme disposto na referida Lei.

A) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.

B) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor.

C) Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

D) Em nenhuma hipótese, poderá estender a proibição aos dependentes menores, ou restringir-lhe ou suspender-lhe as visitas.

E) Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente

LEGISLAÇÃO
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16 - De acordo com as disposições do art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006, independentemente de outras sanções cabíveis,
quem descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência para os casos de prática de violência doméstica e
familiar contra a mulher está sujeito a pena de detenção de _____ meses a _____ anos

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) três – dois

B) três – três

C) quatro – três

D) quatro – quatro

E) cinco – quatro

LEGISLAÇÃO

17- De acordo com o art. 5º da Lei Federal nº 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer
ação ou omissão, baseada no gênero, que lhe cause:

I. Morte ou lesão.

II. Sofrimento físico, sexual ou psicológico.

III. Dano moral ou patrimonial.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e II.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO
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18- Em relação à Lei nº 11.340/2006, assinale a alternativa INCORRETA.

A) É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e
prestado por servidores – preferencialmente do sexo feminino – previamente capacitados.

B) Deverá a autoridade policial remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da
ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência.

C) Será adotado, preferencialmente, o procedimento de coleta de depoimento registrado em meio eletrônico ou magnético,
devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito.

D) Será observada, como diretriz, a realização de sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e
administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada, desde que em recinto especialmente projetado para esse fim,
o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou
testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida.

E) Serão admitidos como meios de prova, os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

LEGISLAÇÃO

19- De acordo com a Lei Maria da Penha e o entendimento sobre o tema pelos Tribunais Superiores, analise as assertivas que
seguem e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Maria foi agredida com socos por seu namorado, sem que tenham ocorrido lesões corporais, caracterizando vias de fato.
Nesse caso, deverá representar contra o agressor para a instauração de inquérito policial.

( ) Mesmo que se trate de namoro duradouro, Maria não poderá receber medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2013 em
decorrência das agressões sofridas, ainda que medidas cautelares diversas da prisão constantes no Art. 319, do CPP, possam ser
deferidas em seu favor.

( ) Quando um irmão agride uma irmã, na morada comum, tendo se valido de sua autoridade para subjugar a vítima, é possível o
deferimento de medidas protetivas em favor da agredida.

( ) O delito de estupro contra mulher maior de 18 anos é processado mediante ação penal privada.

( ) O delito de injúria (Art. 140, caput, CP) praticado contra mulher no contexto de violência de gênero é processado mediante
ação pública incondicionada.

LEGISLAÇÃO
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A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V – F – V.

B) V – V – F – F – V.

C) F – F – V – V – F.

D) F – V – F – V – F.

E) F – F – V – F – F.

LEGISLAÇÃO

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

A) transação penal.

B) pena de prestação pecuniária.

C) suspensão condicional da pena.

D) suspensão condicional do processo.

E) pagamento isolado de pena de multa

LEGISLAÇÃO
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Direitos Humanos 
Prof. Lilian Novakoski

Sistemas 
Internacionais 

de Direitos 
Humanos 

Sistemas 
Regionais 

América: 
OEA

Organização da 
Unidade 
Africana 

Sistema 
Europeu de 

Direitos 
Humanos 

Sistema 
Global 

(universal) 

ONU

39

40



G
a

ra
nt

ia
s 

P
ro

ce
ss

u
ai

s 
Devido Processo Legal 

Vedação de 
prisão/detenção/exílio 

arbitrários

Igualdade Processual 

Imparcialidade do 
Julgador

Publicidade dos Atos 

Presunção de Inocência 

Irretroatividade da Lei 
Penal 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada em dezembro de _____ pela
______________________, e está organizada em ____ artigos. Esta Declaração
representa ”o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o
objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade [...] esforce-se [...] por promover
o respeito a esses ____________, e [...] por assegurar o seu reconhecimento e a sua
observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-Membros
quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição”.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho
acima.
a)1945 – Organização Mundial da Saúde – 40 – deveres e liberdades
b)1948 – Organização das Nações Unidas – 30 – direitos e liberdades
c)1948 – Organização das nações Unidas – 40 – deveres e liberdades
d)1945 – Organização das Mundial da Saúde – 30 – direitos e liberdades
e)1948 – Liga das Nações – 40 – direitos e liberdades

FUNDATEC/2021/CRF PR
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos
a)prevê, expressamente, o dever da fraternidade no agir uns para com os outros.
b)assevera que o acesso a cargos públicos pode ser mitigado em função de
condições fáticas.
c)estabelece que o princípio da fraternidade pode ser limitado em situações de
calamidade.
d)é pensada a partir das situações ocorridas no Grande Terror da Revolução
Francesa.
e)retira de sua construção normativa a desnecessidade de o indivíduo ser
responsável para com a comunidade na qual se insere

FUNDATEC/2021/CRF PR

Caso 
Ximenes 

Lopes (2006) 

Caso Escher
(2009)

Caso 
Garibaldi 
(2009) 

Caso Gomes 
Lund (2010)
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Caso Fazenda 
Brasil Verde(2016) 

Caso Nova Brasília 
(2017)

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

Caso dos 
Empregados fábrica 
fogos de artifício de 

Santo Antonio de 
Jesus (2020)
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O Estatuto da Igualdade Racial abarca questões tais como o livre exercício dos
cultos religiosos de matriz africana. Nesse sentido, pode-se afirmar que:
a)O combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas exclui de seu
âmbito de proteção os mananciais a elas vinculados.
b)A pena privativa de liberdade impede a assistência religiosa aos praticantes
das religiões de matriz africana que se encontram no cumprimento de tal pena.
c)A celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e
manutenção, por iniciativa privada, inclusive em lugares não reservados para
tais fins.
d)É assegurada a possibilidade de criação de instituições beneficentes privadas
ligadas às convicções religiosas derivadas dos cultos de matrizes africanas.
e)Os representantes das religiões de matrizes africanas possuem assento
paritário em relação às demais religiões em conselhos públicos.

FUNDATEC/2018/PCRS

A Lei nº 12.288/2010 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a
garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa
dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação
e às demais formas de intolerância étnica. Considerando o que dispõe tal
Estatuto, é possível dizer que a discriminação racial ou étnico racial é/são:
a)Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens,
serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor,
descendência ou origem nacional ou étnica.
b)A assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social
entre mulheres negras e os demais segmentos sociais.
c)As ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de
suas atribuições institucionais.

FUNDATEC/2021/Pref. Candelária
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d)Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor,
descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou
restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico,
social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.
e)Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa
privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da
igualdade de oportunidades.

FUNDATEC/2021/Pref. Candelária
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A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes:
a)Abrange, no conceito de tortura, as sanções legítimas.
b)Entende que seu conceito de tortura não pode ser ampliado pela legislação
nacional.
c)Não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito
interno.
d)Assevera que os membros do Comitê Contra a Tortura não podem ser
reeleitos.
e)Torna opcional a informação sobre a tortura para membros da polícia civil

FUNDATEC/2018/PCRS
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1. Constituição: conceito, conteúdo, estrutura e classificação. Supremacia da
Constituição. Princípios. Poder Constituinte. Interpretação e Aplicabilidade. Controle
de Constitucionalidade.
2. Constituição Federal de 1988. Direitos e Garantias Fundamentais. Organização do
Estado. Organização dos Poderes. Defesa do Estado e das Instituições Democráticas.

EDITAL:

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

ORIGEM 

• OUTORGADA 
• PROMULGADA 
• CESARISTA
• PACTUADA

FORMA 

• ESCRITA
• COSTUMEIRA 

EXTENSÃO 

• SINTÉTICA
• ANALÍTICA

CONTEÚDO 

• MATERIAL
• FORMAL

ELABABORAÇÃO 

• DOGMÁTICA 
• HISTÓRICA

ALTERABILIDADE/ES
TABILIDADE 

• RÍGIDAS 
• FLEXÍVEIS 
• SEMIRRÍGIDAS ou 

SEMIFLEXÍVEL 

FINALIDADE 

• GARANTIA
• BALANÇO
• DIRIGENTE

CORRESPONDÊNCIA 

• NORMATIVA 
• NOMINATIVA
• SEMÂNTICA 

LOCAL

• HETERÔNOMAS
• AUTÔNOMAS
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CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

CF/88

PEDRA FAND 

ORIGEM PROMULGADA 

FORMA ESCRITA 

ELABORAÇÃO DOGMÁTICA 

ALTERABILIDADE RÍGIDA

EXTENSÃO ANALÍTICA

CONTEÚDO FORMAL

LOCAL DE DECRETAÇÃO AUTÔNOMAS

ONTOLOGIA NOMINATIVA (PRETENTE SER 
NORMATIVA)

FINALIDADE DIRIGENTE

1. (FUNDATEC/2018)
Em relação à classificação das constituições, analise as seguintes assertivas:

I. Quanto à forma, são materiais ou formais.

II. Quanto ao modo de elaboração, são dogmáticas, históricas ou sistemáticas.

III. Quanto à estabilidade, podem ser superrrigidas, rígidas, flexíveis ou semirrígidas.

Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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PODER CONSTITUINTE

EMENDAS CONSTITUCIONAIS

• 1/3 – mínimo Câmara OU Senado
• Presidente da República
• + metade das Assemb. Legislativas  maioria relativa

INICIATIVA

• 2 Casas CN
• 2 turnos
• 3/5 membros

DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO

• Mesa da Câmara
• Mesa do SenadoPROMULGAÇÃO

• Circunstanciais: IF/ED/ES
• Materiais: Cláusulas PétreasLIMITAÇÕES
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2. (FUNDATEC/2018)
Em relação a emenda, reforma ou revisão constitucional, analise as seguintes assertivas:
I. A Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual, de estado
de defesa ou de estado de sítio.
II. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de dois terços, no mínimo, dos
membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
III. A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois quintos dos votos
dos respectivos membros.

Quais estão incorretas?
A) Apenas II.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III
D) Apenas II e III
E) I, II e III.

INVIOLABILIDADE DOMICILIAR
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TABELA DA ALEGRIA

IMPRESCRITÍVEIS INAFIANÇÁVEIS INSUSCETÍVEIS DE 
GRAÇA OU ANISTIA

3. (FUNDATEC/2017 – BMRS)
A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece direitos e garantias fundamentais,
detalhando direitos e deveres individuais e coletivos, sendo assim, analise as assertivas abaixo:

I. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, ainda que para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, ou recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei.
II. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação.
III. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, incluindo as de caráter paramilitar.
IV. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial.
V. Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a
ordem constitucional e o Estado Democrático.
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3. (FUNDATEC/2017 – BMRS)
Quais estão corretas?

A) Apenas I e V.
B) Apenas II e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas III e V.
E) Apenas IV e V.

NACIONALIDADE
CARGOS PRIVATIVOS

M P3. C O M
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FEDERALISMO

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.

FEDERALISMO
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VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS

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

recusar fé aos documentos públicos;

criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

CRIAÇÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO E 
DESMEMBRAMENTO

ESTADOS

• PLEBISCITO
• LEI 

COMPLEMENTAR 
FEDERAL

MUNICÍPIOS 

• LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL – PERÍODO

• ESTUDO DE 
VIABILIDADE 
MUNICIPAL

• PLEBISCITO
• LEI ESTADUAL
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4. (FUNDATEC/2019)
A Constituição Federal estabelece que os Estados podem se incorporar entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais,
mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e de:

A) Lei complementar do Congresso Nacional.
B) Decreto da Presidência da República.
C) Lei ordinária do Congresso Nacional.
D) Lei delegada da Presidência da República.
E) Decreto legislativo do Senado Federal.

ESTADO DE DEFESA 

PRESERVAR OU 
RESTABELECER 

ORDEM PÚBLICA 
OU PAZ SOCIAL

locais restritos e 
determinados

Grave e iminente 
instabilidade 
institucional 

Calamidades de 
grandes 

proporções na 
natureza 
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PR DECRETA E ENVIA PARA O CN  24h

Ouve o Cons. República e o Cons. Defesa Nacional 
- OPINATIVO

APROVAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL - Continua 
funcionando durante o ED.

CN tem Prazo para decidir: 10 dias (Recesso: 
extraordinária em 5 dias). 

Aprovação: maioria absoluta

TEMPO DE DURAÇÃO: ATÉ 30 DIAS + IGUAL PERÍODO 

LIBERDADE 
LOCOMOÇÃO

• prisão crime 
contra o estado

LIBERDADE DE 
REUNIÃO

• restrição
• mesmo nas 

associações

PRIVACIDADE

• Correspondência
• Comunicações 

telegráficas
• comunicações 

telefônicas

PROPRIEDADE

• ocupação e uso 
temporário de 
bens e serviços 
públicos

• Caso de 
Calamidade 
Pública

MEDIDAS RESTRITIVAS
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PRISÃO POR CRIME CONTRA O 
ESTADO
Executor da medida.

Decretação de prisão

imediatamente ao juiz.
oDeclaração do estado físico e mental do detido.
o Preso pode requerer exame de corpo de delito 

Comunicação da 
prisão

até DEZ DIAS
salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;Prazo

• a incomunicabilidade do preso. 

Vedada

ESTADO DE SÍTIO 

SIMPLES OU 
REPRESSIVO

comoção grave de 
repercussão nacional

ineficácia de medida 
tomada durante o estado 

de defesa

QUALIFICADO 
OU 

DEFENSIVO

declaração de estado de 
guerra

resposta a agressão 
armada estrangeira
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PR SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA O CN

Ouve o Cons. República e o Cons. Defesa Nacional -
OPINATIVO

AUTORIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL - Continua funcionando 
durante o ES.

CN NÃO TEM Prazo para decidir: (Recesso: extraordinária em 5 dias). 

AUTORIZAÇÃO: maioria absoluta

TEMPO DE DURAÇÃO: ATÉ 30 DIAS + PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS

MEDIDAS RESTRITIVAS

LIBERDADE 
LOCOMOÇÃO

• obrigação de 
permanência em 
localidade 
determinada;

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

LIBERDADE DE 
REUNIÃO

• Suspensão

LIBERDADE DE 
INFORMAÇÃO

• Imprensa -
radiodifusão e 
televisão

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

PRIVACIDADE

• Correspondência
• Comunicações 

(TODAS)

PROPRIEDADE

• Busca e 
apreensão em 
domicílio

• intervenção nas 
empresas de 
serviço público

• requisição de 
bens
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CONTROLE

POLÍTICO

IMEDIATO

CONCOMITANTE
Comissão: cinco membros para 

acompanhar e fiscalizar a execução das 
medidas

POSTERIOR/SUCESSIVO

mensagem do PR para o Congresso 
Nacional, relatando as medidas adotadas 

com relação nominal dos atingidos e 
indicação das restrições aplicadas.

JURÍDICO

CONCOMITANTE

POSTERIOR/SUCESSIVO

Cessado o estado de defesa ou o estado de 
sítio, cessarão também seus efeitos, sem 
prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos 

cometidos por seus executores ou agentes.

5. (FUNDATEC/2022)
No que diz respeito à defesa do estado e das instituições democráticas, assinale a alternativa
correta.
A) O Presidente da República pode, autorizado pelo Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em
locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
B) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a noventa dias, podendo ser
prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
C) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de
quarenta e oito horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que
decidirá por maioria absoluta.
D) O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias a sua execução e as
garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República
designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.
E) Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o
Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional
para se reunir dentro de quarenta e oito horas, a fim de apreciar o ato.
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NOVOS RECURSOS

- Sequential Mode: Alternar entre modo de uso para PC e Tablete

- Cortana: Ferramenta assistente de comandos por voz.

- Continue de Onde Parou: Trocar de equipamento sem perder o trabalho em edição

- Windows Hello: Reconhecimento facial para logar no sistema

- Novo Navegador padrão: Microsoft Edge

- Múltiplas Áreas de Trabalho: Criar novas Áreas de Trabalho para diferentes

atividades

- Windows Defender: Agora além de Antivírus é também Windows Defender

Firewall.

WINDOWS 10

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

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

WINDOWS 10

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

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

MICROSOFT EXCEL

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

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

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

MICROSOFT WORD

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

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

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

MICROSOFT WORD

TECLAS DE ATALHO
EDITOR DE TEXTO
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1. No Google Chrome, a execução do atalho de teclado Ctrl+F4 tem por
significado:

a) mostrar favoritos

b) limpar histórico

c) fechar a guia aberta no browser

d) abrir janela de configurações

e) sempre fechará o programa

NAVEGADOR DE INTERNET

2. A combinação de teclas Ctrl+D, aplicada nos navegadores Internet
Explorer ou Mozilla Firefox, é um atalho para

a) direcionar o site para a página inicial.

b) exibir busca de palavras no site por meio de uma caixa de texto no canto
inferior da tela.

c) exibir histórico de navegação, ou seja, lista dos sites que já foram
acessados anteriormente.

d) inserir o site no menu Favoritos, o qual consiste em uma lista de sites
preferidos armazenada manualmente pelo usuário.

e) dimensionar a resolução da tela do navegador.

NAVEGADOR DE INTERNET
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3. No browser Firefox Mozilla, a execução do atalho de teclado Ctrl + F tem
por significado:

a) adicionar favorito.

b) monitorar andamento de download.

c) configurar site corrente como página inicial.

d) acessar tela de help/ajuda do browser.

e) localizar palavra no site corrente.

NAVEGADOR DE INTERNET

NAVEGADORES DE INTERNET
AÇÃO GOOGLE CHROME MOZILLA FIREFOX

NOVA ABA CTRL + T CTRL + T

NOVA JANELA CTRL + N CTRL + N

REABRIR ABA CTRL+SHIFT+T CTRL+SHIFT+T

GUIA ANÔNIMA CTRL+SHIFT+N CTRL+SHIFT+P

PESQUISAR PAG CTRL+F, G CTRL + F, G

SELEC. URL CTRL+L | F6 | ALT+D CTRL+L | F6 | ALT+D

ATUALIZAR F5 ou CTRL + R F5 ou CTRL + R

FECHA GUIA CTRL + W, F4 CTRL + W, F4

HISTÓRICO CTRL + H CTRL + H

DOWNLOADS CTRL + J CTRL + J

FAVORITOS CTRL + D CTRL + D

FECHAR APLIC. ALT + F4 ALT + F4

SELEC. TUDO CTRL + A CTRL + A

COPIAR CTRL + C CTRL + C

COLAR CTRL + V CTRL + V

IMPRIMIR CTRL + P CTRL + P

ABRIR ARQ. CTRL + O CTRL + O
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Com relação ao envio de e-mail e sobre a função Cco, analise as assertivas abaixo.

I. “Cc” é a sigla para o termo "com cópia", enquanto “Cco” é a abreviatura de "com cópia oculta".

II. Caso um e-mail redigido no Hotmail possua Cco, o destinatário que, por exemplo, pertença ao
Gmail, não conseguirá ler a mensagem.

III. Todos os provedores de e-mail possuem a opção Cco.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) III, apenas.

CORREIO ELETRÔNICO

Na preparação de um e-mail a ser enviado, é necessário que se insira um endereço de e-mail válido.

Um endereço de e-mail com formato válido é

A) usuario~sobrenome@provedor^br

B) @usuario.provedor.br

C) usuario@provedor.br

D) #usuario@provedor.br

E) usuario.provedor.br@

CORREIO ELETRÔNICO
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