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1. Sobre esse trecho do artigo, assinale a afirmativa INCORRETA.

[A] O articulista, em tom de indignação, critica a posição de procuradores e juízes sobre a
nova lei trabalhista recém-aprovada.
[B] Segundo o articulista, no Brasil, os cidadãos encarregados de expedir autorizações
constituem razão do subdesenvolvimento do país.
[C] A posição de juízes, procuradores e altos burocratas da Justiça do Trabalho em face da
nova lei traz insegurança ao cidadão trabalhador.
[D] A crítica severa à posição de juízes, promotores e burocratas da Justiça do Trabalho se
inicia logo na primeira frase do texto.
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2. Os elementos coesivos são responsáveis pela ligação semântica entre as partes de um
texto. A respeito de elementos coesivos presentes no texto, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.

( ) O termo Agora (linha 9) relaciona a ideia a que se liga a um tempo definido fora do texto,
a exemplo de hoje e ontem.
( ) Em Reproduzem-se como coelhos; são pagos salários extravagantes, a coesão denomina-
se elipse, mecanismo que consiste na omissão de um termo já dito anteriormente.
( ) A expressão dessa nova realidade (linha 12) retoma o sentido da expressão cidadãos
encarregados de dar ou recusar as autorizações (linhas 3 e 4).
( ) O pronome ela (linha 2) refere-se ao termo situação, estabelecendo coesão referencial.

REVISÃO DE VÉSPERA PC MT
Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, V, V 
[B] F, F, V, F 
[C] V, V, F, V 
[D] F, V, F, F 
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3. A conjunção como pode ter valor semântico de comparação e de conformidade, a
depender do contexto em que aparece. Analise os seguintes trechos de texto:
I - Chamam a si próprios de “Estado”, como os padres se chamavam de “clero”
II - as coisas também vão muito mal num país quando se vê, como acontece no Brasil de
hoje, que cumprir a lei tornou-se um risco.
Sobre a conjunção como nesses trechos, assinale a afirmativa correta.

[A] Em ambos os trechos, o sentido é de comparação.
[B] No trecho I, o sentido é de conformidade e pode ser substituída por consoante.
[C] No trecho I, o sentido é de comparação e no II, de conformidade.
[D] No trecho I, o sentido é de conformidade e no II, de comparação.

Português 
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REVISÃO DE VÉSPERA PC MT
4. Na primeira frase do texto, qual situação linguística explica o uso de vírgulas?

[A] Uso de oração adverbial intercalada.
[B] Ocorrência de oração explicativa.
[C] Separação de aposto.
[D] Supressão de um verbo subentendido na oração.
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5. Os adjetivos extravagantes (linha 5) e principais (linha 8) são denominados uniformes,
pois apresentam uma única forma para feminino e masculino.
Assinale a alternativa em que todos os adjetivos têm essa característica.

[A] possíveis, obrigatório, sindical
[B] implacável, ruim, real
[C] ruim, altos, aprovada
[D] inteligente, ativo, digno

REVISÃO DE VÉSPERA PC MT
6. O compromisso do profissional se aplica sistemicamente. Em primeiro lugar, ele deve se
comprometer com o próprio desenvolvimento contínuo e se comportar de maneira
congruente com sua linha de pensamento, ou seja, agir para alcançar suas metas e
objetivos, e o único caminho é a entrega dos resultados solicitados pela empresa. Em
segundo lugar e não menos importante, ele deve estar comprometido com os colegas de
trabalho, com os líderes e o público da marca. Ao desempenhar sua função com excelência,
automaticamente estará contribuindo com o todo. A respeito da construção argumentativa
do trecho acima, analise as afirmativas.
I - A posição de quem escreve sobre o assunto compromisso profissional torna-se clara
somente na última frase do trecho.
II - Dois argumentos sustentam a tese de que escreve: necessidade do compromisso pessoal
do profissional e do compromisso com a empresa em que trabalha.
III - A adjetivação presente no trecho, a exemplo de contínuo, congruente, único, fortalece
os argumentos empregados.
IV - Os operadores argumentativos Em primeiro lugar e Em segundo lugar fornecem ao leitor
pistas sobre a sequência temporal dos argumentos.
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Está correto o que se afirma em

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

Português 
Profa. Janaina  Arruda
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7. A coerência textual é responsável pela unidade de sentido, pois estabelece uma relação
harmônica entre as partes do texto. A ambiguidade é um dos casos de falta de coerência.
Em qual alternativa a ambiguidade NÃO foi desfeita?

[A] Desde os cinco anos minha mãe me ensinava a ler. → Minha mãe me ensinava a ler
desde que eu tinha cinco anos.
[B] Chegando ao aeroporto, o avião já levantava voo. → Quando cheguei ao aeroporto, o
avião já levantava voo.
[C] O celular tocou ao entrar em casa para pegar a chave do carro. → Ao entrar em casa
para pegar a chave do carro, o celular tocou.
[D] Depois da consulta a ginecologista lhe disse que estava esperando bebê. → A
ginecologista lhe disse depois da consulta que estava esperando bebê.
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8. Na frase Grande parte das pessoas emprega seu tempo na dura faina pela sobrevivência,
o verbo empregar está no singular porque a concordância foi feita com a expressão partitiva
e não com o substantivo plural. Poderia também ir para o plural, fazendo a concordância
com o substantivo pessoas.
Assinale a frase em que a concordância NÃO é realizada em função dessa regra da escrita
padrão.

[A] Mais de cinquenta mil jovens foram ao encontro com o Papa no Rio de Janeiro.
[B] Dizem que a maior parte dos eleitores não sabem votar.
[C] Uma porção de batatas fritas custa três vezes mais do que um quilo in natura.
[D] A maioria das crianças brasileiras até três anos de idade não frequenta creche.
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9. Dependendo da situação linguística, o pronome relativo deve ser preposicionado, a
exemplo de Cria a linguagem pela qual significa o mundo e inventa o instrumento pelo qual
prolonga seus membros.
Assinale a afirmativa em que o pronome relativo está INCORRETAMENTE preposicionado.

[A] O servidor apresentou denúncia ao Serviço de Proteção ao Depoente da PM para o qual
foi incluído.
[B] Os meios de que dispomos, atualmente, para adquirir conhecimentos são encontrados
online.
[C] Sem dúvida, aquele é um monumento do qual todos os brasileiros se orgulham.
[D] Está em preparo uma lei com que simpatizamos para melhorar o sistema político
brasileiro.
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10. Em inventa o instrumento pelo qual prolonga seus membros, a expressão grifada não foi
empregada no sentido literal e sim ampliado e modificado, com objetivo de obter um efeito
de sentido no contexto – sentido conotativo.
Assinale a frase em que há presença de sentido conotativo.

[A] A água evapora dos oceanos e cai sobre a terra.
[B] Com seus matos fechados, a natureza me assusta.
[C] Pimenta nos olhos dos outros é refresco.
[D] Aquela garota bonita acabou de rolar escada abaixo.
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11. O ponto central de discussão do texto é:

(A) O aumento da obesidade no mundo e como os americanos criaram esse mal à saúde
humana.

(B) As quatro fases da obesidade no mundo e como o comércio de junk food auxiliou esse
movimento.
(C) O perigo da obesidade para crianças e como isso pode afetar a humanidade no futuro.
(D) A alimentação das crianças em casa e na escola e como evitar a obesidade infantil.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

21

22



REVISÃO DE VÉSPERA PC MT
12. Sobre o texto, analise as afirmativas.
I - As taxas de obesidade dispararam no mundo, com exceção dos países asiáticos que
mantêm uma alimentação saudável e sem comidas rápidas no preparo.
II - Países que vivem com o flagelo da fome, como os africanos, estão livres da obesidade em
geral.
III - No México, há mais mulheres acima do peso que homens, situação semelhante ao que
acontece no Egito.
IV - A obesidade infantil é responsável direta ou indiretamente pela ansiedade e isolamento
social.
Está correto o que se afirma em

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

REVISÃO DE VÉSPERA PC MT
13. Está correta a relação de sentido estabelecida entre as orações apresentada em

(A) Mesmo em países da Ásia e da África que convivem com o flagelo da fome, parte
significante da população engordou mais do que devia (linhas 4, 5 e 6) → causa

(B) Enquanto seis milhões de pessoas morrem de fome todos os anos, o mundo mergulha na
obesidade (linhas 1 e 2) → contradição
(C) Adultos obesos têm maior probabilidade de ter filhos gordos, por causa de influências
não genéticas (linhas 33 e 34) → comparação
(D) David Ludwig estima que, em 2050, a obesidade pediátrica terá encurtado em dois a
cinco anos a expectativa de vida nos Estados Unidos (linhas 28 e 29) → tempo

Português 
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14. O verbo acometer, no trecho A incidência de diabetes do tipo 2, enfermidade que
acometia apenas adultos pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido construído pelo
texto e com as devidas adaptações, por

(A) hostilizava.
(B) arremetia.
(C) abordava.
(D) manifestava-se.
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15. A coesão é a conexão linguística que permite a ligação entre as ideias em um texto.
Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre o elemento coesivo sublinhado
e o vocábulo, oração ou expressão do texto cujo sentido foi retomado por esse elemento.

(A) Parte significante dos que apresentam esteatose hepática evoluirá para cirrose →
canadenses adultos.

(B) Na China, esse número saltou de 13% para cerca de 30% em pouco mais de uma década
→ habitantes com excesso de peso.
(C) No Brasil da Copa de 1970, havia menos de 20% de pessoas nessa condição → com
diabetes tipo 2.
(D) seus filhos costumam chegar aos seis ou sete anos com excesso de peso → filhos da
primeira geração de obesos.
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16. Sobre períodos compostos, analise trechos do texto.
I - A fase 1 começou nos anos 1970 na América do Norte e se disseminou pelos quatro
cantos.
II - A Organização Mundial da Saúde calcula que existam 800 milhões de desnutridos, contra
1,3 bilhão de pessoas com excesso de peso.
III - A incidência de diabetes do tipo 2, enfermidade que acometia apenas adultos, aumentou
10 vezes entre os adolescentes americanos.
IV - [...] crianças obesas desenvolvem ansiedade, distúrbios alimentares, depressão e isolam-
se socialmente.
São exemplos de períodos compostos por subordinação:

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) III e IV.
(D) I e IV.

REVISÃO DE VÉSPERA PC MT
17. No trecho crianças obesas tendem a desenvolver ansiedade, distúrbios alimentares,
depressão e a isolar-se socialmente, o verbo tender exige, pelas regras de regência verbal da
modalidade culta da língua escrita, o uso de preposição.
Assinale a alternativa em que o verbo possui a mesma exigência.

(A) Diabetes do tipo 2 hoje aflige 13% dos adultos no México.
(B) O número de doenças relacionadas à obesidade disparou no Brasil.
(C) As pessoas ainda duvidam dos benefícios de uma alimentação saudável e da prática de
exercícios físicos.
(D) A obesidade infantil causa sérios problemas ao futuro da criança.
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18. Sobre os recursos linguísticos utilizados para a construção de sentido do texto, analise as
afirmativas.
I - O elemento coesivo isto, presente nos primeiro e último quadrinhos, é um pronome
demonstrativo com função referencial anafórica.
II - O termo aqui exerce a função de elemento locativo, localizando o personagem no espaço
físico.
III - Em termos de relações de sentido, aquém tem em além seu par sinonímico.
IV - Exercem função adjetiva no contexto da tira os termos alta-costura, camuflagem e
estiloso. Estão correto o que se afirma em

(A) II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) IV, apenas.
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19. O termo bici é um exemplo de redução de palavras em língua portuguesa.
Assinale a alternativa em que todos os termos são exemplos de redução.

(A) Pneu, cine e micro.
(B) Auto, extra, tapa.
(C) Moto, metrô, carro.
(D) Foto, japa, cara
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20. Em Cada dia um 7 a 1 diferente..., o autor do texto cria uma referência a um fato
externo ao texto. Esse recurso linguístico é denominado intertextualidade, sendo este um
exemplo de

(A) Citação.
(B) Tradução.
(C) Bricolagem.
(D) Alusão.

REVISÃO DE VÉSPERA PC MT

Português 
Profa. Janaina  Arruda

GABARITO

1. D
2. C
3. C
4. A
5. B
6. B
7. D
8. A
9. A
10. C

11. C
12. A
13. B
14. D
15. B
16. B
17. C
18. D
19. A
20. D
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1. Assinale a alternativa correta:

a) A Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso fica sujeita à vinculação e
orientação de políticas públicas e planejamento estratégico da Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública, dispensada a subordinação administrativa
superior ao Governador do Estado.

b) A Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso possui subordinação direta
ao Governador do Estado, sem vinculação à Secretaria de Estado de Justiça e
Segurança Pública.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

c) A Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso fica sujeita à vinculação e orientação
de políticas públicas e planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Justiça e
Segurança Pública, sem prejuízo da subordinação administrativa superior ao Governador do
Estado.

d) A Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso fica sujeita à vinculação e orientação
de políticas públicas e planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Defesa Social,
sem prejuízo da subordinação administrativa superior ao Governador do Estado.

e) A Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso fica sujeita à vinculação e orientação
de políticas públicas e planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Defesa Social,
com prejuízo da subordinação administrativa superior ao Governador do Estado.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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2. Sobre os princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso,
assinale a alternativa correta:

a) São princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil a unidade, a indivisibilidade, a
uniformidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade, a eficiência, a probidade administrativa, a ética, a
hierarquia e a disciplina.

b) São princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil a unidade, a uniformidade de
doutrina e de procedimento, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a
publicidade, a eficiência, a probidade administrativa, a hierarquia e a disciplina.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

c) São princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil a unidade, a indivisibilidade, a
uniformidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a agilidade, a probidade administrativa, a ética, a hierarquia e a disciplina.

d) São princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil a indivisibilidade, a uniformidade de
doutrina e de procedimento, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a
probidade administrativa, a ética, a hierarquia e a disciplina.

e) São princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil a unidade, a indivisibilidade, a
uniformidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade, a eficiência, a eficácia, a probidade administrativa, a ética, a
hierarquia e a disciplina.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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Art. 4°

Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

São princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil a unidade, a
indivisibilidade, a uniformidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a probidade
administrativa, a ética, a hierarquia e a disciplina.

3. Não é função institucional da Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso:

a) Organizar, fiscalizar e manter o cadastro e registro de armas, munições, da
instituição e dos servidores da Polícia Judiciária Civil, bem como dos explosivos e
demais produtos controlados.

b) Manter estatísticas de maneira a fornecer informações precisas e atualizadas
sobre os índices de criminalidade.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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c) Exercer policiamento repressivo e especializado, mantendo equipes de
policiais treinados, armamentos e meios de transporte adequados para realizar
o rastreamento investigatório aéreo, terrestre e em águas fluviais.

d) Fiscalizar todas as áreas públicas e privadas do Estado.

e) realizar ações de inteligência e contra-inteligência policial, objetivando a
prevenção e a repressão criminal.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

4. Tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 407/2010, aponte a
alternativa que traz de forma correta a relação entre o órgão e sua classificação
dentro da estrutura da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso:

a) Coordenadoria de Polícia Comunitária – órgão de Nível de Assessoramento
Superior.

b) Academia da Polícia Judiciária Civil – órgão de Nível de Apoio Estratégico e
Especializado.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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c) Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil - órgão de Nível de Direção
Superior.

d) Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil – órgão de Nível de Execução
Programática.

e) Diretoria de Inteligência – órgão de Nível de Direção Superior.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

Estrutura organizacional 
BÁSICA da PJC-MT

Nível de Direção Superior

Nível de Decisão Colegiada

Nível de Apoio Estratégico e Especializado

Nível de Assessoramento Superior

Nível de Execução Programática

Art. 8º 
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

Estrutura organizacional 
básica da PJC-MT

Nível de Direção 
Superior Diretoria Geral de 

Polícia Judiciária Civil

Nível de Decisão 
Colegiada

Conselho Superior de 
Polícia Judiciária Civil

Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

Estrutura organizacional 
básica da PJC-MT

Nível de Apoio 
Estratégico e 
Especializado

Corregedoria Geral 
de Polícia Judiciária 

Civil

Academia da Polícia 
Judiciária Civil

Ouvidoria 
Especializada
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Estrutura 
organizacional 
básica da PJC-

MT

Nível de 
Assessoramento 

Superior

Gabinete de Direção

Assessoria Jurídica

Assessoria de Comunicação Social

Assessoria Institucional

Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

Estrutura 
organizacional 

básica da PJC-MT

Nível de 
Execução 

Programática

Diretoria de Execução Estratégica

Diretoria de Inteligência

Diretoria de Atividades Especiais

Diretoria de Polícia Judiciária Civil 
Metropolitana

Diretoria de Polícia Judiciária Civil do 
Interior

Coordenadoria de Polícia Comunitária
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05. Com base no texto da Lei Complementar nº 407/2010, a Diretoria Geral é
dirigida por delegado de polícia da ativa, escolhido dentre os delegados de
polícia de Classe Especial, portadores de Curso Superior de Polícia, maiores de:

a) 35 (trinta e cinco) anos, nomeado e exonerado pelo Governador do Estado,
para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução por igual prazo.

b) 35 (trinta e cinco) anos, nomeado e exonerado pelo Governador do Estado,
para mandato de 02 (dois) anos, não permitida recondução.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

c) 30 (trinta) anos, nomeado e exonerado pelo Governador do Estado, para
mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução por igual prazo.

d) 35 (trinta e cinco) anos, nomeado e exonerado pelo Governador do Estado,
para mandato de 03 (três) anos, permitida uma recondução por igual prazo.

e) 35 (trinta e cinco) anos, nomeado e exonerado pelo Governador do Estado,
para mandato de 02 (dois) anos, permitida várias reconduções.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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DIRETORIA-GERAL

MISSÃO Gerir as funções institucionais da Polícia Judiciária Civil.

ESCOLHA DO 
DELEGADO GERAL

A Diretoria Geral é dirigida por delegado de polícia da 
ativa, escolhido dentre os delegados de polícia de Classe 
Especial, portadores de Curso Superior de Polícia, 
maiores de 35 anos, nomeado e exonerado pelo 
Governador do Estado, para mandato de 2 anos, 
permitida uma recondução por igual prazo.

6. Em caso de empate na votação da lista tríplice para Delegado Geral da Polícia 
Judiciária Civil do  Mato Grosso, o primeiro critério a ser adotado é:

a) o mais antigo na classe especial.

b) o que tem maior tempo de serviço público em geral.

c) o de mais idade.

d) o mais antigo no cargo dentro do Estado.

e) o mais competente.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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Prof. Marcos Girão

DIRETORIA-GERAL

INDICAÇÃO POR 
LISTA TRÍPLICE

O Delegado Geral poderá ́ ser indicado em listas tríplice 
para o período de dois anos, permitida uma recondução 
por igual prazo.

A formação da lista tríplice dar-se-á ́ mediante voto 
secreto de todos os Delegados de Polícia do Estado e dela 
constará o nome dos candidatos mais votados.

Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

DIRETORIA-GERAL

INDICAÇÃO POR 
LISTA TRÍPLICE

Integrarão a lista tríplice os Delegados de Polícia mais 
votados e ocorrendo empate, terá ́ preferência, 
sucessivamente:

a) o mais antigo na classe especial;

b) o mais antigo no cargo dentro do Estado;

c) maior tempo de serviço público em geral; 

d) o de mais idade.
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7. Com base na Lei Complementar n° 407/2010, compete ao Conselho Superior de
Polícia, EXCETO:

a) assessorar o Delegado Geral.

b) zelar pela observância dos princípios e das funções institucionais da Polícia Judiciária
Civil.

c) deliberar sobre assuntos de interesse da Polícia Judiciária Civil.

d) estudar e propor medidas relativas à utilização de novas técnicas e sobre elas opinar,
visando ao desenvolvimento da organização policial e sua eficiência.

e) manter registro e controle dos procedimentos administrativos instaurados no
âmbito da Policia Judiciária Civil

Revisão de Véspera PC-MT
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

NATUREZA Consultiva, opinativa, de deliberação coletiva e de
assessoramento.

COMPOSIÇÃO

Membros natos:

a) Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, que o 
presidirá;

b) Delegado Geral Adjunto de Polícia Judiciária Civil;

c) Corregedor Geral de Polícia Judiciária Civil; 

d) Diretores de Polícia Judiciária Civil.
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

COMPOSIÇÃO

Nas reuniões ordinárias do Conselho Superior de Polícia,
também terão assento, com direito a voto, um
representante do cargo de Escrivão e um de Investigador
de Polícia, de Classe Especial e bacharel em direito,
quando se tratar de apreciação de recurso em Processo
Administrativo Disciplinar, afeto exclusivamente a estes
cargos.

8. O Conselho de Ensino - CE, como órgão colegiado da ACADEPOL será
composto pelo Diretor da Academia, membro nato, que o presidirá, pelo Diretor
Adjunto da Academia, por representante dos Professores e Gerência de Ensino
da Academia, de onde sairá o secretário, competindo-lhe, submeter dentro do
prazo de ___________________, para homologação, o processo de
desligamento do aluno cuja conduta, conceito, ou aproveitamento seja
incompatível para o desempenho profissional do curso em que está matriculado.
Assinale a alternativa que completa a lacuna acima, segundo regras da Lei
Complementar n° 407/2010:

Revisão de Véspera PC-MT
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59

60



a) 24 (vinte e quatro) horas

b) 72 (setenta e duas horas) horas

c) 32 (trinta e duas) horas

d) 48 (quarenta e oito) horas

e) 05 (cinco) dias

Revisão de Véspera PC-MT
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9. São atribuições privativas do Investigador de Polícia, exceto:

a) Cumprir mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão, de sequestro de
bens entre outros.

b) Lavrar termos circunstanciados de ocorrência por determinação da autoridade
policial.

c) Investigar atos infracionais, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente.

d) Auxiliar na escrituração dos livros cartorários, procedimentos policiais e demais
documentos.

e) operar equipamentos de telecomunicações.

Revisão de Véspera PC-MT
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

A Carreira Policial Civil é escalonada em cargos de natureza policial civil, de
provimento efetivo e exercício privativo de seus titulares, constituída em série
de classes, encimadas pela especial, assim denominadas: para os cargos de
Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia:

 Classe Especial;

 Classe "C";

 Classe "B";

 Classe "A".

Art. 109 caput e inciso I 

Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

AUTORIDADE POLICIAL Delegados de Polícia

AUXILIARES DA AUTORIDADE 
POLICIAL Escrivães de Polícia

AGENTES DA AUTORIDADE POLICIAL Investigadores de Polícia
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Escrivão de Polícia

I - proceder à coleta e análise de dados de interesse da investigação policial, 
em assessoria e sob designação da autoridade policial;

II - proceder, na ausência da autoridade policial, os devidos encaminhamentos 
aos procedimentos policiais nas tarefas que não forem privativas da 
autoridade policial;

III - assinar, por ordem, documentos que não sejam privativos da autoridade 
policial, dispostos em instrução normativa do Conselho Superior de Polícia;

Estatuto da PC MT
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Escrivão de Polícia

IV - cumprir despachos e portarias exaradas pela autoridade, bem como
lavrar os seguintes atos procedimentais, dentre outros;

V - termos de declaração, assentada, depoimento, interrogatório, auto de
prisão em flagrante delito, reconhecimento de pessoas e objetos, acareação,
carta precatória, mediante inquirição da autoridade policial presente;

VI - certificar atos cartorários e expedir intimações e notificações;
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Escrivão de Polícia

VII - lavrar termos circunstanciados de ocorrência por determinação da 
autoridade policial; VIII - controlar os prazos previstos no Código de Processo 
Penal;

IX - assessorar estudos para a execução de projetos de organização e 
reorganização da área policial;

X - efetuar prisões em flagrante e arrecadar instrumentos relacionados à 
prática de infrações penais;

XI - colaborar no cumprimento de mandados judiciais de prisão, de busca e 
apreensão, de sequestro de bens entre outros;
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Escrivão de Polícia

XII - prestar contas à chefia imediata do valor das fianças recebidas, bem como 
do que constitui objeto de apreensão, e de todo o patrimônio público que 
estiver sob sua responsabilidade;

XIII - ter sob sua guarda e controle os objetos apreendidos relacionados aos 
procedimentos policiais que lhe forem distribuídos, organizando-os e 
classificando-os;

XIV - efetuar o registro de ocorrências policiais;
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Escrivão de Polícia

XV - tomar providências preliminares sobre qualquer ocorrência policial de que 
ver conhecimento, dando ciência imediata à Autoridade Policial, mesmo que 

se trate de assunto alheio às atribuições da Delegacia ou órgão policial em que 
estiver lotado, inclusive realizando medidas de isolamento dos locais de crime;

XVI - coletar dados e impressões digitais para fins de identificação civil e 
criminal, quando determinado pela Autoridade Policial e nos casos previstos 
em lei;

XVII - colaborar nas investigações dos atos infracionais, por força do Estatuto 
da Criança e do Adolescente;

Estatuto da PC MT
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Escrivão de Polícia

prestar todas as informações necessárias às chefias imediatas competentes da unidade
policial;

participar de procedimentos disciplinares, conforme designação específica;

operar equipamentos de telecomunicações;

escriturar e ter sob sua guarda e responsabilidade os livros cartorários, procedimentos
policiais e demais documentos, que por força do ofício requerer;

classificar em ordem os procedimentos policiais, mandados, cartas precatórias e demais
atos policias;

elaborar os relatórios e boletins estatísticos do órgão policial, bem como atualizar e
analisar os bancos de dados de interesse da investigação policial;
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Escrivão de Polícia

zelar pela segurança e preservação do patrimônio do Estado destinado à
Polícia Judiciária Civil, bem como cuidar para que haja o uso correto dos
mesmos;

receber, registrar e selecionar previamente o expediente da unidade policial,
conforme designação expressa e em assessoria a autoridade policial;

executar outras tarefas correlatas de natureza policial que lhe forem
determinadas constantes do Código de Processo Penal, Código Penal e
legislação extravagante, observados os preceitos constitucionais;

manter o controle de inventário dos bens patrimoniais da unidade policial,
promovendo carga e baixa dos mesmos;

Estatuto da PC MT
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Escrivão de Polícia

dirigir e coordenar os trabalhos cartorários, bem como dos seus servidores,
quando na condição de Escrivão-Chefe, designado preferencialmente, entre
os de Classe Especial;

XXIX - exercer a função de líder de equipe e outras definidas em lei ou
regulamento
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Investigador de 
Polícia

I - proceder à coleta e análise de dados, informações e conhecimento de 
interesse da investigação policial, em assessoria e sob designação da 
autoridade policial;

II - proceder, na ausência da autoridade policial, os devidos encaminhamentos 
aos procedimentos policiais nas tarefas que não forem privativas da 
autoridade policial;

III - assinar por ordem, documentos que não sejam privativos da autoridade 
policial, dispostos em instrução normativa do Conselho Superior de Polícia;

Estatuto da PC MT
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Investigador de 
Polícia

IV - proceder, mediante determinação expressa da autoridade policial, às
diligências e investigações policiais com o fim de coletar provas para a
elucidação de infrações penais e respectivas autorias, estabelecer causas e
circunstancias, visando à dos procedimentos legais, emitindo relatório
circunstanciado dos atos realizados;

V - realizar intimações e notificações;

VI - assessorar estudos para a execução de projetos de organização e
reorganização na área policial;
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Investigador de 
Polícia

VII - efetuar prisões em flagrante e arrecadar instrumentos relacionados à 
prática de infrações penais, de acordo com as disposições legais;

VIII - cumprir mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão, de sequestro 
de bens entre outros;

IX - auxiliar na guarda e controle dos objetos apreendidos relacionados aos 
procedimentos policiais que lhe forem distribuídos, organizando-os e 
classificando-os;

X - efetuar o registro de ocorrências policiais;
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Investigador de 
Polícia

XI - tomar providências preliminares sobre qualquer ocorrência policial de que 
ver conhecimento, dando ciência imediata à Autoridade Policial, ainda que o 

fato não seja afeto a unidade policial em que estiver lotado, inclusive realizando 
medidas de isolamento dos locais de crime quando necessário;

XII - coletar dados e impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, 
quando determinado pela Autoridade Policial e nos casos previstos em lei;

XIII - investigar atos infracionais, por força do Estatuto da Criança e do 
Adolescente;
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Investigador de 
Polícia

XIV - prestar todas as informações necessárias às chefias imediatas
competentes da unidade policial;

XV - conduzir viaturas policiais, embarcações fluviais, marítimas e pilotar
aeronaves em razão de missões policiais, observada a devida habilitação;

XVI - participar de procedimentos disciplinares, conforme designação específica;

XVII - operar equipamentos de telecomunicações;

Estatuto da PC MT
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Investigador de 
Polícia

XVIII - auxiliar na escrituração dos livros cartorários, procedimentos policiais e
demais documentos;

XIX - classificar em ordem os procedimentos policiais, mandados, cartas
precatórias e demais atos policias;

XX - elaborar os relatórios e boletins estatísticos do órgão policial, bem como
atualizar e analisar os bancos de dados de interesse da investigação policial;
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Investigador de 
Polícia

XXI - realizar a vigilância, segurança e preservação do patrimônio do Estado
destinado a Polícia Judiciária Civil, bem como cuidar para que haja o uso
correto dos mesmos;

XXII - receber, registrar e selecionar previamente o expediente da unidade
policial, conforme designação expressa e em assessoria a autoridade policial;

XXIII - executar outras tarefas correlatas de natureza policial constantes do
Código de Processo Penal, Código Penal e legislações extravagantes,
observando os preceitos constitucionais;
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ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Investigador de 
Polícia

XXI - realizar a vigilância, segurança e preservação do patrimônio do Estado
destinado a Polícia Judiciária Civil, bem como cuidar para que haja o uso
correto dos mesmos;

XXII - receber, registrar e selecionar previamente o expediente da unidade
policial, conforme designação expressa e em assessoria a autoridade policial;

XXIII - executar outras tarefas correlatas de natureza policial constantes do
Código de Processo Penal, Código Penal e legislações extravagantes,
observando os preceitos constitucionais;
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Investigador de 
Polícia

XXIV - manter o controle de inventário dos bens patrimoniais da unidade 
policial, promovendo carga e baixa dos mesmos;

XXV - providenciar o recolhimento, a movimentação, a disciplina e a vigilância, 
bem como a guarda de valores e pertences do preso, procedendo à 
escrituração no livro de registro, enquanto perdurar a custódia legal;

XXVI - dirigir e coordenar os trabalhos de investigação, bem como dos 
servidores, quando na condição de Investigador-Chefe, designado 
preferencialmente, entre os de Classe Especial; 

XXVII - exercer a função de líder de equipe e outras definidas em lei ou 
regulamento.

10. A ascensão funcional de policial civil dar-se-á por progressão horizontal e 
vertical, conforme previsto na Lei Complementar n° 407/2010, sendo correto o 
que se afirma em:

a) Progressão vertical é a elevação do policial civil à classe imediatamente 
superior.

b) O processo de progressão horizontal da Classe B para C observará como 
requisitos ensino superior completo, mais outros cursos que totalizem 250 
(duzentas e cinquenta) horas, específicos na área de atuação, devidamente 
autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela 
Academia de Polícia.

Revisão de Véspera PC-MT
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c) O policial civil inscrito em Curso de Aperfeiçoamento ou Especialização,
promovido pela Academia de Polícia Judiciária Civil, poderá ser colocado à
disposição deste órgão, sem prejuízo das suas funções, enquanto durar o curso.

d) Cada classe desdobra-se em 12 (doze) níveis, indicados por numerais arábicos
que constituem a linha horizontal de progressão, que obedecerá à avaliação de
desempenho anual e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos.

e) O policial civil indicado à progressão horizontal adquire o direito de
frequentar os cursos de aperfeiçoamento ou especialização, podendo deles
desistir independentemente de manifestação formal.

Revisão de Véspera PC-MT
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11. Analise as assertivas abaixo, segundo a Lei Complementar nº 407/2010:

I. A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

II. A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço.

III. É vedada a remoção de policial civil de um município para outro, quando em
exercício de mandato eletivo na diretoria executiva de sua entidade de classe.

IV. O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge, servidor
público federal ou municipal, deverá ter compatibilizada esta situação.

Revisão de Véspera PC-MT
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Marque a alternativa que traz os itens corretos:

a) I, II, III e IV.

b) I e III.

c) II, III e IV.

d) II e III.

e) III e IV.

Revisão de Véspera PC-MT
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial. 

Art. 156 
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

Art. 157 

A remoção do policial poderá ocorrer por necessidade do serviço (de ofício) ou a
pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial. Durante o estágio
probatório, porém, somente ocorrerá remoção de ofício.

Estatuto da PC MT
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Art. 158 

O Estatuto proíbe a remoção de policial civil de um município para outro,
quando estiver em exercício de mandato eletivo na diretoria executiva de
entidade de classe. Essa proibição vigora a partir do registro da candidatura do
policial.
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

Art. 159

O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge
servidor público federal ou municipal poderá sempre que possível, ter
compatibilizada esta situação.

12. Nos casos de ausência ou impedimento eventual do tular do cargo, a 
subs tuição será ́automática, obedecendo a uma ordem hierárquica. Assinale o 
item que traz erro nessa ordem hierárquica, no caso de evento de substituição:

a) o Corregedor Geral de Polícia Judiciária Civil, pelo Corregedor Geral Adjunto.

b) o Diretor da Academia de Polícia Judiciária Civil pelo Diretor Adjunto.

Revisão de Véspera PC-MT
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c) o Delegado Regional, e titular de delegacias, pelo Delegado de Polícia mais
antigo na classe dentre seus subordinados diretos.

d) o Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, pelo Delegado Geral Adjunto.

e) o Diretor de Diretoria, pelo Delegado de Polícia mais antigo na classe.

Revisão de Véspera PC-MT
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Estatuto da PC MT
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Art. 162

Nos casos de ausência ou impedimento eventual do tular do cargo, a 
subs tuição será ́automá ca, obedecendo à seguinte hierarquia funcional:

I - o Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, pelo Delegado Geral Adjunto;
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

II - o Corregedor Geral de Polícia Judiciária Civil, pelo Corregedor Geral Adjunto;

III - o Diretor de Diretoria, pelo Delegado de Polícia mais antigo na classe dentre
seus subordinados diretos;

IV - o Diretor da Academia de Polícia Judiciária Civil pelo Diretor Adjunto;

Estatuto da PC MT
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V - o Diretor de Polícia Judiciária Civil Metropolitano pelo Diretor
Metropolitano Adjunto;

VI - o Delegado Regional, e titular de delegacias, pelo Delegado de Polícia mais
antigo na classe dentre seus subordinados diretos;

VII - o Titular da Delegacia Especializada, por seu respectivo adjunto, mais
antigo na classe.
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13. Sobre os direitos e vantagens aplicados à Polícia Judiciária Civil do Mato 
Grosso, assinale a  alternativa incorreta:

a) A duração do trabalho normal não é superior a 08 (oito) horas diárias ou 40 
(quarenta) horas  semanais.

b) Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do 
normal.

Revisão de Véspera PC-MT
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c) O adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil.

d) Compete ao Delegado-Geral regulamentar a forma de aferição do adicional
noturno.

e) O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas)
horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido
de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora com 52
(cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Revisão de Véspera PC-MT
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14. Em relação às penas disciplinares aplicáveis aos policiais civil do Estado do Mato
Grosso, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 407/2010, julgue os itens a
seguir:

I – A pena de advertência será aplicada no caso das proibições previstas do primeiro
grau ou na reincidência de descumprimento do dever.

II – a pena de suspensão será aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas com
repreensão e nas proibições previstas no segundo, terceiro e quarto graus, não
podendo exceder, em qualquer hipótese, a 90 dias.

Revisão de Véspera PC-MT
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III - Poderá ser aplicada a pena de demissão nas proibições do quarto grau e por
contumácia genérica, por mais de três punições, no prazo de cinco anos, nas proibições
de segundo e terceiro grau.

IV - Será cassada a aposentadoria do policial civil inativo que houver se aposentado
irregularmente ou, quando em atividade, cometer proibições do quarto grau.

Revisão de Véspera PC-MT
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Marque a alternativa que traz o(s) item(ns) incorreto(s):

a) I, II e III.

b) II e IV.

c) II e III.

d) I e III.

e) I, III e IV.

Revisão de Véspera PC-MT
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

Art. 223

São penas disciplinares:

I - advertência;

II - repreensão;

III - multa;

IV - suspensão até 90 dias

V - demissão;

VI - cassação de aposentadoria.
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Estatuto da PC MT
Prof. Marcos Girão

PENALIDADES REGRAS GERAIS PRESCRIÇÃO

ADVERTÊNCIA Será aplicada, no caso de falta de cumprimento do dever, ao
infrator primário, por meio de portaria punitiva. 1 ano

REPREENSÃO Será aplicada no caso das proibições previstas do primeiro
grau ou na reincidência de descumprimento do dever. 18 meses

MULTA

Quando houver conveniência para o serviço, poderá ser 
aplicada a pena pecuniária de multa, na base de 10% (dez 
por cento) do subsídio do mês correspondente à sua 
remuneração.

2 anos

Estatuto da PC MT
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PENALIDADES REGRAS GERAIS PRESCRIÇÃO

SUSPENSÃO ATÉ 90 
DIAS

Será aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas com
repreensão e nas proibições previstas no segundo, terceiro e
quarto graus, não podendo exceder a 90 dias

2 anos

DEMISSÃO

Poderá ser aplicada a pena de demissão:
a) nas proibições do quarto grau;
b) por contumácia especifica, nas proibições do terceiro grau;
c) por contumácia genérica, por mais de três punições, no prazo

de dois anos, nas proibições do terceiro grau.

5 anos

CASSAÇÃO DE 
APOSENTADORIA

Será cassada a aposentadoria do policial civil inativo que houver
se aposentado irregularmente ou, quando em atividade, cometer
proibições do quarto grau
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15. Quanto aos procedimentos disciplinares, com base no texto da Lei Complementar
nº 407/2010, que dispõe sobre a Organização da Polícia Judiciária Civil do Estado de
Mato Grosso, é correto afirmar:

a) A apuração do extravio de cédula funcional é de competência exclusiva da
Corregedoria-Geral de Polícia Judiciária Civil e a autorização para expedição de nova
cédula é de competência do Delegado-Geral de Polícia Judiciária Civil.

b) Findo o prazo de defesa, a autoridade sindicante elaborará relatório conclusivo, em
que examinará os elementos colhidos na sindicância e de acordo com o apurado,
deverá, dentre outras medidas, encaminhar ao superior hierárquico, em todos os
casos, o relatório com a sugestão da penalidade a ser aplicada.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

c) Se o sindicado ou seu defensor não oferecer as alegações finais, a autoridade
sindicante, mediante despacho fundamento, nomeará um policial civil bacharel
em direito, para apresentá-la, assinalando-lhe novo prazo de 05 (cinco) dias.

d) Na fase de apreciação e decisão, resultando provas a favor do sindicado, não
poderá a autoridade sindicante excluir enquadramentos, de forma parcial ou na
íntegra, daqueles elaborados no despacho de indiciação, sendo permitido
acrescentar no relatório final novos enquadramentos.

e) A sindicância não poderá ser avocada em hipótese alguma.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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16. Sobre o processo administrativo disciplinar da Polícia Judiciária Civil do MT,
assinale a alternativa incorreta:

a) Não poderá atuar como autoridade processante, o delegado de polícia que
tiver presidido sindicância ou inquérito policial que tenham embasado o
procedimento administrativo disciplinar.

b) A autoridade processante designará como secretário, preferencialmente,
investigador de Polícia.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

c) A autoridade processante deverá ser hierarquicamente da mesma classe ou
superior ao acusado.

d) Em casos específicos poderão ser designadas autoridades policiais, para
auxiliarem na condução do Processo Administrativo Disciplinar.

e) A autoridade processante e o secretário são impedidos de atuar em processo
administrativo disciplinar, quando o denunciante ou acusado for parente
consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, cônjuge ou
convivente.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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17. Sobre o processo administrativo disciplinar da Polícia Judiciária Civil do MT,
assinale a alternativa correta.

a) Findo o prazo das alegações finais e saneado o processo, a autoridade
processante apresentará seu relatório minucioso e conclusivo, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias.

b) O processo relatado será encaminhado à autoridade que determinou sua
instauração para julgamento, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com sua
competência.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

c) Recebido o processo, o Presidente do Conselho Superior de Polícia Judiciária
Civil o distribuirá dentro de 10 (dez) dias ao relator.

d) O processo administrativo disciplinar será sobrestado se o acusado for
demitido por decisão proferida em outro procedimento disciplinar.

e) É permitido fornecer a qualquer meio de divulgação nota sobre o ato
processual antes de seu julgamento.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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18. À luz da Lei Complementar nº 407/2010, é assegurado ao servidor o direito
de recorrer em defesa do direito ou interesse legítimo. Cabe pedido de
reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira
decisão, não podendo ser renovado. O prazo para interposição de pedido de
reconsideração é de:

a) 10 (dez) dias, a contar da ciência do servidor ou da publicação da decisão
recorrida.

b) 15 (quinze) dias, a contar da ciência do servidor ou da publicação da decisão
recorrida.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

c) 05 (cinco) dias, a contar da ciência do servidor ou da publicação da decisão
recorrida.

d) 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do servidor ou da publicação da
decisão recorrida.

e) 05 (cinco) dias, a contar da publicação da decisão recorrida.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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19. Conforme a Lei Complementar nº 407/2010, o processo disciplinar poderá ser
revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando:

a) a decisão houver sido proferida contra expressa disposição constitucional.

b) a decisão for favorável à evidência colhida nos autos.

c) a decisão se fundar em depoimentos, exames periciais, vistorias e documentos
válidos.

d) surgirem, anteriormente a decisão, provas de inocência do punido.

e) ocorrer circunstâncias que autorizem o abrandamento da pena aplicada

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

20. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de 
ofício, quando:

I. A decisão houver sido proferida contra expressa disposição legal.

II. A decisão for favorável à evidência colhida nos autos.

III. A decisão se fundar em depoimentos, exames periciais, vistorias e 
documentos falsos.

IV. Surgirem, após a decisão, indícios de culpa do inocentado.

V. Ocorrer circunstâncias que autorizem o abrandamento da pena aplicada.

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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Estão corretos os itens:

a) I, II e III

b) I, III e V

c) II, IV e V

d) I, II, III e IV

e) I, II e V

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

21. Segundo a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
(Lei Complementar nº 407/2010), a autoridade revisora de Processo Administrativo
Disciplinar terá ___________para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por uma única vez
no mesmo prazo, pela autoridade competente, quando deverá ser apresentado relatório
opinando pelo deferimento ou indeferimento do requerido. Marque a alternativa que
completa corretamente o dispositivo acima:

a) trinta dias úteis

b) quinze dias

c) sessenta dias úteis

d) trinta dias

e) sessenta dias

Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão
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Revisão de Véspera PC-MT
Prof. Marcos Girão

1 2 3 4 5

C A D C A

6 7 8 9 10

A E D B B

11 12 13 14 15

B E D D A

16 17 18 19 20

B D C E B
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OBRIGADO!
@profmarcosgirao

https://t.me/transitocomgirao

Prof. Marcos Girão

“Por isso não tema, pois estou com você;
não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei;
eu o segurarei
com a minha mão direita vitoriosa.” Isaías, 41:10 
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INFORMÁTICA

Prof. Rani Passos
@RANIFPASSOS

T.ME/PROFRANIPASSOS

WWW.RANIPASSOS.COM.BR

/RANIPASSOS

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

WINDOWS 10

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

WINDOWS 10
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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

USO DO WINDOWS

AÇÃO TECLA DE ATALHO

Abrir Ferramenta Executar WINDOWS + R

Bloquear a tela WINDOWS + L

Abrir o Windows Explorer WINDOWS + E

Procurar arquivos ou pastas WINDOWS + F

Exibir e Ocultar Área de Trabalho WINDOWS + D

Minimizar Todas as Janelas WINDOWS + M

Restaurar Janelas Minimizadas WINDOWS + SHIFT + M

Menu Ajuda do Windows WINDOWS + F1

Exibir Menu Iniciar CTRL + ESC ou WINDOWS

Exibir Propriedades do Arquivo Selecionado ALT + ENTER

Fechar Janela ALT + F4

Apagar Arquivo Permanentemente SHIFT + DEL

Captura de Tela PrintScreen (PrntScr)

ATALHOS DO WINDOWS 10
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FUNÇÕES (FÓRMULAS)

- Função “MÉDIA”: Realiza a média aritmética entre os valores apresentados.

=MÉDIA(intervalo)

- Função “SOMASE”: Calcula apenas as linhas que atenderam ao critério de condição.

=SOMASE(intervalo; “critério”) ou =SOMASE(intervaloCritério; “critério”; intervaloSoma)

- Função “SE”: Realiza comparação entre valores e retorna um resultado.

=SE(condição; resultado verdadeiro; resultado falso)

- Função “CONT.NÚM”: Conta as células preenchidas que atendam determinado critério.

=CONT.NÚM(A1:A10)

EDITOR DE PLANILHAS

FUNÇÕES (FÓRMULAS)

- Função “MÁXIMO”: Retorna o maior número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MÁXIMO(intervalo)

- Função “MÍNIMO”: Retorna o menor número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MÍNIMO(intervalo)

- Função “MAIOR”: Retorna o maior número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MAIOR(intervalo; X)

- Função “MENOR”: Retorna o menor número em um conjunto de valores ou intervalo indicado.

=MENOR(intervalo; X)

EDITOR DE PLANILHAS
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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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PRINCIPAIS GUIAS

- A faixa de opção (Interface Ribbon) é separada por várias guias (abas)

- PÁGINA INICIAL: Opções de fonte e parágrafos...

- INSERIR: Quebra de Página, Tabelas, Hiperlinks, Cabeçalho, Rodapé, Número de página...

- LAYOUT DE PÁGINA: Margens, orientação, colunas, Quebra de Página e Seção...

- CORRESPONDÊNCIA: Iniciar mala direta...

- REVISÃO: Ortografia e gramática, contar palavra, comentário, controlar alteração...

EDITOR DE TEXTO WORD

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

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

MICROSOFT WORD

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

MICROSOFT WORD
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TECLAS DE ATALHO
EDITOR DE TEXTO

AÇÃO GOOGLE CHROME MOZILLA FIREFOX

ABRIR NOVA ABA CTRL+T CTRL+T

ABRIR NOVA JANELA CTRL+N CTRL+N

REABRIR ÚLTIMA ABA FECHADA CTRL+SHIFT+T CTRL+SHIFT+T (ANÔNIMO)

ABRIR NAVEGAÇÃO ANÔNIMA CTRL+SHIFT+N CTRL+SHIFT+P

PESQUISAR CONTEÚDO NA PÁGINA CTRL+F   |   CTRL+G CTRL+F   |   CTRL+G   |   /

SELECIONAR BARRA DE ENDEREÇOS CTRL+L   |   F6   |   ALT+D CTRL+L   |   F6   |   ALT+D

ATUALIZAR PÁGINA F5   |   CTRL + R F5   |   CTRL + R

ATUALIZAR PÁGINA E CACHE CTRL+SHIFT+R   |   CTRL+F5 CTRL+SHIFT+R   |   CTRL+F5

FECHA A GUIA CTRL+W   |   CTRL+F4 CTRL+W   |   CTRL+F4

FECHAR O APLICATIVO ALT+F4 ALT+F4

ABRIR HISTÓRICO CTRL+H CTRL+H

ABRIR DOWNLOADS CTRL+J CTRL+J

ADICIONAR AOS FAVORITOS CTRL+D CTRL+D

SELECIONAR TODO CONTEÚDO CTRL+A CTRL+A

SALVAR PAGINA EM FORMATO HTML CTRL+S CTRL+S

ALTERNAR AS GUIAS (ENTRE 1 E 9) CTRL+1...2...3...4...5... CTRL+1...2...3...4...5...

VOLTAR E AVANÇAR PÁGINAS ALT+← |  ALT+→ (BACKSPACE) ALT+← |  ALT+→

NAVEGADORES DE INTERNET
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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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PROCESSADORES
PROCESSADORES

- Representado pelos termos: CPU ou UCP

- Considerado o componente central da placa mãe

- ChipSet é o principal componente da placa mãe.

- Dividido em partes internas, para melhor funcionamento

- ULA, UC, REGISTRADORES E CACHE

MEMÓRIAS
DIVISÕES:

• Memória Primária (memória de leitura)
- RAM: SRAM, DRAM e MRAM
- ROM: PROM, EPROM, EEPROM e FEPROM (Flash)

• Memória Intermediária (memória não física)
- Cache e Virtual

• Memória Secundária (memória de armazenamento)
- Pen drive, HD, CD, DVD, Blu-Ray, Disquete...
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BIG DATA
CONCEITOS

- Termo que descreve o imenso volume de dados existente
- Relacionado aos dados de todo o mundo
- Os dados seguem diversas estruturas, formatos e tamanhos
- Os dados são provenientes de diferentes fontes

- Exemplo: Televisão, Rádio, Internet, Uso de celular, Redes sociais,
Banco de Dados de uma organização...

- Também está relacionado ao gerenciamento desses dados
- Baseado nos 5 V’s: Volume, velocidade, variedade, valor e veracidade

@RANIFPASSOS

T.ME/PROFRANIPASSOS
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DIREITO
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

PERSONALIDADE 
JURÍDICA CRIAÇÃO FINALIDADES RESPONSABILIDADE 

CIVIL
REGIME DE 

PESSOAL

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES 
PÚBLICAS

EMPRESAS 
PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA 

MISTA
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DISTINÇÕES CAPITAL SOCIAL FORMA JURÍDICA COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA COMUM

EMPRESAS 
PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA

DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
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OBRIGADO!

Prof. Thállius Moraes

Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof.: Brunno Lima

Raciocínio Lógico 
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REVISÃO DE VÉSPERA – AGENTE E ESCRIVÃO – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

Raciocínio Lógico (5 questões):
1. Estruturas lógicas. 2. Lógica sentencial ou proposicional: proposições simples e compostas,
operadores lógicos, tabelas-verdade, equivalências, leis de De Morgan, tradução de proposições
(da linguagem natural para a linguagem simbólica e vice-versa), sentenças abertas, tautologia,
contradição, contingência, condições existentes na condicional (condição suficiente, condição
necessária, condição necessária e suficiente), relações existentes na condicional (recíproca,
contrária, contrapositiva). 3. Lógica de argumentação: argumento, silogismo, validade de um
argumento, principais regras de inferências (regra da adição, regra de simplificação, regra da
conjunção, regra da absorção, regra modus ponens, regra modus tollens, regra do silogismo
disjuntivo, regra do silogismo hipotético, regra do dilema construtivo, regra do dilema
destrutivo), quantificadores, negação de quantificadores. 4. Diagramas lógicos (inclusão,
interseção, disjunção).

EDITAL:

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
UFMT

Prof. Brunno Lima
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

(UFMT / COREN-MT / 2019) 
Assinale a alternativa que apresenta uma proposição.

(A) Vamos combater o sarampo!

(B) O Coren-MT é uma autarquia pública federal, autônoma, vinculada ao Poder
Executivo?

(C) O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (COREN/MT) foi criado
em 03/09/1975.

(D) Enfermeira, aplique a vacina.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (COREN/MT) foi criado
em 03/09/1975.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

(UFMT / UFSB / 2017 - ADAPTADA) 
INSTRUÇÃO: Considere as sentenças a seguir como verdadeiras para responder a
questão seguinte.

• Jorge Amado foi um grande escritor baiano, nasceu em Itabuna, publicou as
obras Gabriela, cravo e canela e Dona Flor e seus dois maridos e não governou o
Estado da Bahia.

• Porto Seguro é um município litorâneo da Bahia, um importante ponto
turístico do Brasil e possui um campus da Universidade Federal do Sul da Bahia.

• Teixeira de Freitas é um município do extremo sul da Bahia e possui um
campus da Universidade Federal do Sul da Bahia.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

• Itabuna é conhecida como a Capital do Cacau e possui um campus da
Universidade Federal do Sul da Bahia.

• Salvador foi a primeira capital do Brasil e não é um município do extremo sul
da Bahia.

• O rio São Francisco nasce na serra da Canastra, em Minas Gerais.

• O chocolate é produzido a partir da semente do cacau.

• Castro Alves foi um grande poeta baiano.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

Determine o valor lógico das proposições a seguir:

Jorge Amado publicou a obra Dona Flor e seus dois maridos e nasceu em Porto
Seguro.

Porto Seguro foi a primeira capital do Brasil ou Itabuna é conhecida como a
Capital do Cacau.

Se o chocolate é produzido a partir da semente do cupuaçu, então Itabuna é
conhecida como a Capital do Cacau.

Ou Teixeira de Freitas é um município do extremo oeste da Bahia ou Salvador é
um município do extremo sul da Bahia.

A Universidade Federal do Sul da Bahia possui campus em Itabuna se e somente
se ela não possui campus em Teixeira de Freitas.

Regra modus ponens:

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA
Prof. Brunno Lima

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA

155

156



Regra modus tollens:

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA
Prof. Brunno Lima

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA

Regra do silogismo disjuntivo:

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA
Prof. Brunno Lima

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA
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Regra do silogismo hipotético:

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA
Prof. Brunno Lima

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA

Regra do dilema construtivo:

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA
Prof. Brunno Lima

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA

159

160



Regra do dilema destrutivo:

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA
Prof. Brunno Lima

PRINCIPAIS REGRAS DE INFERÊNCIA

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

(UFMT / COREN-MT / 2019) 
Considere o argumento:

P1: Se Paula é Parteira credenciada, então ela possui registro no COREN.

P2: Paula não possui registro no COREN.

C: Paula não é Parteira credenciada.

Assinale a alternativa que apresenta a regra de inferência que valida o argumento
dado.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

(A) Modus ponens

(B) Modus tollens

(C) Silogismo hipotético

(D) Dilema destrutivo

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) Modus tollens
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

(UFMT / UFSB / 2017) 
Considere os seguintes argumentos:

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

Pode-se inferir que

(A) Xande não é baiano.

(B) Irene não produz cacau.

(C) Marcio não é turista.

(D) José não gosta de acarajé.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) Xande não é baiano.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

(UFMT / COREN-MT / 2019) 
Considere os seguintes argumentos:

Argumento I

P1: Todos os inscritos no COREN são profissionais de Enfermagem.

P2: Todos os profissionais de Enfermagem são diplomados.

C: Todos os inscritos no COREN são diplomados.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

Argumento II

P1: Todos os inscritos no COREN são profissionais de Enfermagem.

P2: Nenhum profissional de Enfermagem é bem remunerado.

C: Nenhum inscrito no COREN é bem remunerado.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

Argumento III

P1: Todos os profissionais de Enfermagem são diplomados.

P2: Débora é diplomada.

C: Débora é uma profissional de Enfermagem. Argumento IV
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

Argumento IV

P1: Todos os profissionais de Enfermagem são diplomados.

P2: Débora não é profissional de Enfermagem.

C: Débora não é diplomada.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

Assinale a afirmativa correta.

(A) Apenas um desses argumentos é válido.

(B) Todos os argumentos são válidos.

(C) Apenas três desses argumentos são válidos.

(D) Apenas dois desses argumentos são válidos.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) Apenas dois desses argumentos são válidos.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

(UFMT / UFSB / 2017) 
A sentença “Não é verdade que a Universidade Federal do Sul da Bahia é uma
autarquia e tem sede no município de Itabuna” equivale a:

(A) A Universidade Federal do Sul da Bahia não é uma autarquia e não tem sede
no município de Itabuna.

(B) A Universidade Federal do Sul da Bahia não é uma autarquia e tem sede no
município de Itabuna.

(C) A Universidade Federal do Sul da Bahia não é uma autarquia ou não tem sede
no município de Itabuna.

(D) A Universidade Federal do Sul da Bahia não é uma autarquia ou tem sede no
município de Itabuna.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) A Universidade Federal do Sul da Bahia não é uma autarquia ou não tem sede
no município de Itabuna.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

(UFMT / UFSB / 2017) 
A sentença “Se Castro Alves foi um poeta baiano, então José de Alencar foi um
escritor sergipano” equivale a:

(A) Se José de Alencar não foi um escritor sergipano, então Castro Alves não foi
um poeta baiano.

(B) Se José de Alencar não foi um escritor sergipano, então Castro Alves foi um
poeta baiano.

(C) Se Castro Alves não foi um poeta baiano, então José de Alencar não foi um
escritor sergipano.

(D) Se Castro Alves foi um poeta baiano, então José de Alencar não foi um
escritor sergipano.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES UFMT
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) Se José de Alencar não foi um escritor sergipano, então Castro Alves não foi
um poeta baiano.

OBRIGADO

Prof. Brunno Lima

177

178



HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MATO
GROSSO

Prof. Sérgio Henrique

Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique
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Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique
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Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique
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Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique
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Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

1. Assinale a alternativa errada:
A) Mato Grosso tem 903.357,908 km2 de extensão. É o terceiro maior estado
do país, ficando atrás somente do Amazonas e do Pará.
B) A área urbana de Mato Grosso é de 519,7 km2, o que coloca o estado em
11º lugar nos ranking de estados com maior mancha urbana.
C) Localizado no Centro-Oeste brasileiro, fica no centro geodésico da América
Latina. Cuiabá, a capital, está localizada exatamente no meio do caminho
entre o Atlântico e o Pacifico.
D) O local exato do centro geodésico foi calculado por Marechal Rondon
durante suas expedições pelo estado e é marcado com um monumento, o
obelisco da Câmara dos Vereadores.
E) Mato Grosso é um estado com altitudes modestas, o relevo apresenta
superfícies onduladas, esculpidas em rochas cristalinas, cobertos com cerrado
de grande porte, os mares de morros interiores.
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Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

2. Assinale a alternativa errada.
A) Mato Grosso é um estado com altitudes modestas, o relevo apresenta
grandes superfícies aplainadas, talhadas em rochas sedimentares
B) Na porção centro-norte do estado há chapadões sedimentares e planaltos
cristalinos, com altitudes entre 400 e 800m, que integram o planalto central
brasileiro.
C) A do planalto arenito-basáltico, localizada no Sul, simples parcela do
planalto meridional. A parte do Pantanal Mato-Grossense, baixada da porção
centro-ocidental.
D) O Estado de Mato Grosso abrange o fuso horário quatro negativo (-4),
apresenta, portanto, uma hora atrasadas em relação à Brasília.
E) A estrutura rochosa cristalina é onde encontramos os minerais metálicos,
explorados em abundância, principalmente o minério de ferro e manganês.

3. Assinale a alternativa errada.
A) Mato Grosso é um estado de povos diversos, uma mistura de índios, negros,
espanhóis e portugueses que se miscigenaram nos primeiros anos do período
colonial.

B) As políticas públicas de planejamento e desenvolvimento feitas pelo Estado
Brasileiro entre os anos 50 e 80 estimularam imigrações de todo país e, 41% dos
moradores do estado nasceram em outras partes do país ou no exterior.

C) O Mato Grosso possui 3.035.122 habitantes, o que representa 1,59% da
população brasileira, porém sua população não está em processo de
envelhecimento, pois a imigração foi feita principalmente por jovens.

D) Vivem na zona urbana 81,9% da população, contra 18,1% da zona rural. O
número de homens corresponde a 51,05%, sendo ligeiramente superior ao das
mulheres, que representa 48,95%.

E) Mato Grosso é um estado de proporções gigantescas com diversas regiões
inabitadas, o que interfere diretamente na taxa de densidade demográfica, que é
de 3,3 habitantes por km².
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1. Assinale a alternativa errada:

A) O que hoje conhecemos como Mato Grosso já foi território espanhol. Vieram
jesuítas espanhóis que construíram missões entre os rios Paraná e Paraguai.

B) As primeiras excursões feitas no território de Mato Grosso datam de 1525, quando
Pedro Aleixo Garcia vai em direção à Bolívia, seguindo as águas dos rios Paraná e
Paraguai.

C) A história de Mato Grosso, no período "colonial" é importante pois o Brasil
defendeu o seu perfil territorial e consolidou a sua propriedade e posse até os limites
do rio Guaporé e Mamoré.

D) Da independência do Brasil até o Segundo Reinado, os fatos mais importantes
foram a oficialização da Capital da Província para Cuiabá (lei nº 19 de 28/8/1835) e a
"Rusga", quando finalmente foram pacificadas as relações sociais com os
portugueses.

E) Durante o Segundo Império (governo de Dom Pedro II), o fato mais importante
que ocorreu foi a Guerra da Tríplice Aliança, em que morreu o Presidente do
Paraguai, Marechal Francisco Solano Lopez, em Cerro-Corá.
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História do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

2. Assinale a alternativa errada:
Os episódios mais notáveis ocorridos em terras matogrossenses
durante os 5 anos dessa guerra foram:
A) o início da invasão de Mato Grosso pelas tropas paraguaias, pelas
vias fluvial e terrestre;
B) a heroica defesa do Forte de Coimbra.
C) a retomada de Corumbá não foi possível pois uma epidemia
varreu nosso exército.
D) a evacuação de Corumbá. Saiu a população, através do Pantanal,
em direção a Cuiabá, onde chegou, a pé, a 30 de abril de 1865.
E) a expulsão dos inimigos do sul de Mato Grosso e a retirada da
Laguna.

História do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

3. Assinale a alternativa errada:
A) Na expectativa dos inimigos chegarem a Cuiabá, autoridades e
povo começaram preparativos para a resistência, como em que
sobressaiu a figura do Barão de Melgaço, que apesar das
expectativas quanto sua capacidade militar, sucumbiu no primeiro
combate com os paraguaios.
B) O Governo Imperial determinou a organização, no triângulo
Mineiro, de uma "Coluna Expedicionária ao sul de Mato Grosso",
composta de soldados da Guarda Nacional e voluntários
procedentes de São Paulo e Minas Gerais. Partiram para Cuiabá, e
em Coxim receberam ordens para seguirem para a fronteira do
Paraguai, reprimindo os inimigos para dentro do seu território.
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História do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

C) A missão dos brasileiros tornava-se cada vez mais difícil, pela
escassez de alimentos e de munições. Para cúmulo dos males, as
doenças oriundas das alagações do Pantanal matogrossense,
devastou a tropa.
D) A "Retirada da Laguna", foi o mais extraordinário feito da tropa
brasileira nesse conflito. Iniciada a retirada, a cavalaria e a artilharia
paraguaia não davam tréguas à tropa brasileira, atacando-as
diariamente.
E) De uma epidemia de cólera morreram Guia Lopes, fazendeiro da
região, que se ofereceu para conduzir a tropa pelos cerrados sul
mato-grossenses, e o Coronel Camisão, Comandante das forças
brasileiras.

História do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

Questão 1 D

Questão 2 C

Questão 3 A
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1. Assinale a alternativa errada.
A) Mato Grosso é um dos lugares com maior volume de água doce no mundo.
Considerado a caixa-d'água do Brasil por conta dos seus inúmeros rios, aquíferos e
nascentes. O cerrado é hoje o bioma mais conservado do centro-oeste.

B) O planalto dos Parecis, que ocupa toda porção centro-norte do território, é o
principal divisor de águas do estado. Ele reparte as águas das três bacias
hidrográficas mais importantes do Brasil: Bacia Amazônica, Bacia Platina e Bacia do
Tocantins.

C) As principais sub-bacias do estado são: Sub-bacia do Guaporé, Sub-bacia do
Aripuanã, Sub-bacia do Juruena-Arinos, Sub-bacia do Teles Pires e Sub-Bacia do
Xingu.

D) Os rios pertencentes a Bacia Amazônica drenam 2/3 do território mato-
grossense.

E) Mato Grosso é um estado privilegiado em termos de biodiversidade e é o único
do Brasil a ter, sozinho, três dos principais biomas do país: Amazônia, Cerrado e
Pantanal.
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Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

2. Assinale a alternativa errada.

A) Uma vegetação riquíssima com uma biodiversidade gigante, o Cerrado é o
principal bioma do Centro-Oeste brasileiro.

B) Já foi retratado nos livros de Guimarães Rosa e outros poetas e é considerada a
Savana brasileira.

C) Em Mato Grosso, o cerrado cobre 38,29% de todo o território. Localizado
principalmente nas depressões de Alto Paraguai - Guaporé, o sul e o sudeste do
planalto dos Parecis e ao sul do paralelo 13º, até os limites de Mato Grosso do
Sul.

D) A riqueza florística do cerrado só é menor do que a das florestas tropicais
úmidas. A vegetação é composta por gramíneas, arbustos e árvores esparsas, mas
apesar da diversidade botânica, a fauna é hoje pobre, devido à caça predatória.

E) As árvores têm caules retorcidos e raízes longas, que permitem a absorção da
água mesmo durante a estação seca do inverno.
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Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

3. Assinale a alternativa errada.

A) É a maior área alegável do planeta, com uma fauna exuberante e cenários que
encantam qualquer visitante.

B) Apesar de ocupar apenas 7,2% do estado, o Pantanal é o bioma mais exaltado quando
se fala em Mato Grosso. Considerado pela UNESCO Patrimônio Natural Mundial e Reserva
da Biosfera.

C) Durante a seca, os campos se tornam amarelados e, porém, as temperaturas altas
temperaturas ao longo de todo ano e as chuvas bem distribuidas, garantem a
biodiversidade.

D) A fauna pantaneira é muito rica, provavelmente a mais rica do planeta. Há 650 espécies
de aves. Apenas a título de comparação: no Brasil inteiro existem 1.800 aves catalogadas.
Na fauna há tuiuiús (símbolo do Pantanal), tucanos, periquitos, garças-brancas, beija-
flores, jaçanãs, emas, seriemas, papagaios, colhereiros, gaviões, carcarás e curicacas.

E) A vegetação pantaneira é um mosaico de cinco regiões distintas: Floresta Amazônica,
Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Chaco (paraguaio, argentino e boliviano).
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4. Assinale a alternativa errada.

A) Existem dois tipos de florestas em Mato Grosso: a Floresta Amazônica e a Floresta
Estacional. As chuvas são abundantes, com as médias de precipitação anuais variando de
1.500 mm a 1.700 mm. O período chuvoso dura seis meses.

B) As florestam ocupam cerca de 50% do território mato-grossense. Concentrada no norte
do estado, a Amazônia é o que existe de mais complexo em termos de biodiversidade no
mundo.

C) Devido à dificuldade de entrada de luz, pela abundância e grossura das copas, a
vegetação rasteira é muito escassa na Amazônia. Os animais também. A maior parte da
fauna amazônica é composta de bichos que habitam as copas das árvores.

D) Não existem animais de grande porte no bioma amazônico, como no Cerrado. Entre as
aves da copa estão os papagaios, tucanos e pica-paus. Entre os mamíferos estão os
morcegos, roedores, macacos e marsupiais.

E) O clima na floresta Amazônica é equatorial, quente e úmido, devido à proximidade à
Linha do Equador, a temperatura varia pouco durante o ano. A friagem é um fenômeno
provocado pelos rios voadores da Amazônia, que amenizam as temperaturas no verão.

Geografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

5. Assinale a alternativa errada.
A) Mato Grosso é um estado de clima variado. Sua capital, Cuiabá, é uma das
cidades mais quentes do Brasil, com temperatura média que gira em torno de 24°C
e não raro bate os 40º.

B) Há 60 quilômetros da capital, na Chapada dos Guimarães, o clima já muda
completamente o clima, que é mais ameno, com ventos diurnos e noites frias.

C) Chapada já registrou temperaturas negativas no inverno, assim como Cuiabá,
durante a passagem da M.P.A.
D) O estado de Mato Grosso apresenta sensível variedade de climas, como o
tropical superúmido de monção e o tropical típico.
E) Prevalece o tropical superúmido de monção, com elevada temperatura média
anual, superior a 24º C e alta pluviosidade (2.000mm anuais) e o tropical típico,
com chuvas de verão e inverno seco, caracterizado por médias de 23°C no
planalto.
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eografia do Mato Grosso
Prof. Sérgio Henrique

Questão 1 A

Questão 2 D

Questão 3 C

Questão 4 E

Questão 5 C

Prof. Sérgio Henrique

@professorsergiohenrique História e Atualidades com 
Sergio Henrique

@profsergiohenrique
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Obrigado

Prof. Sérgio Henrique

DIREITO PENAL

Profª. Priscila Silveira
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EDITAL 2021- UFMT

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

Conceitos penais: dolo, culpa, reincidência; circunstâncias agravantes e atenuantes,
majorantes e minorantes. Infração penal: elementos, espécies. Sujeito ativo e
sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade.
Erro de tipo e erro de proibição. Legítima defesa e estado de necessidade. Da
Aplicação da Lei Penal. Crime: conceito, tentativa, consumação, desistência
voluntária, arrependimento eficaz, coautoria e coparticipação. Da Imputabilidade
penal. Do Concurso de pessoas. Das Penas e sua Aplicação. Suspensão condicional
da pena e Livramento condicional. Dos Efeitos da condenação: Reabilitação e
medidas de segurança. Da Ação Penal. Da Extinção da punibilidade. Crimes contra a
pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a dignidade sexual. Crimes
contra a família. Crimes contra a incolumidade pública. Crimes Contra a Fé Pública.
Crimes contra a Administração Pública. Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei das
Contravenções Penais).

APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Profª. Priscila Silveira
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Aplicação da Lei Penal

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

P. Legalidade
Funções

Nullum crimen nulla poena sine
lege praevia

Nullum crimen nulla poena sine
lege certa

Nullum crimen nulla poena sine
lege stricta

Nullum crimen nulla poena sine
lege scripta

Proíbe a retroatividade da lei 
penal.

Proíbe a analogia para criar 
crimes.

Crime é criado por lei.

Proíbe incriminação vaga e 
indeterminada. 

 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 PCMT
Profª. Priscila Silveira
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Lei Penal no Tempo

Lei mais severa (lex
gravior) - 5º, XL e XXXIX 
da CF; art. 1º do CP e; art. 
9º da CADH
• Princípio da atividade 

(irretroatividade e não 
ultra-atividade)

• Novatio legis 
incriminadora e novatio
legis in pejus

Lei mais benéfica (lex
mitior)
• Extra-atividade

(retroatividade e 
ultra-atividade)

• Modalidades: 
abolitio criminis e 
novatio legis in 
mellius

Lei intermitente 
• Possuem ultra-

atividade (art. 3º do 
CP)

• Espécies: excepcional 
e temporária

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

Tempo e Lugar do crime

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

• Teoria da 
Atividade

TEMPO 
DO CRIME

• Teoria da 
Ubiquidade

LUGAR 
DO CRIME
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Lei Penal no Espaço

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

Extraterritorialidade

incondicionada Art. 7º, I, §1º, CP. 

condicionada Art. 7º, II, §2º, CP. 

hipercondicionada Art. 7º, §3º, CP. 

Pena cumprida no estrangeiro

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

Pena 

Idênticas
Abate a pena cumprida no 

exterior. 
Abate a pena cumprida no 

exterior. 

Diversas
Pena a ser cumprida no Brasil deve 
ser atenuada considerando a pena 

cumprida no estrangeiro. 

Pena a ser cumprida no Brasil deve 
ser atenuada considerando a pena 

cumprida no estrangeiro. 
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Contagem de Prazo

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

Prazo Penal

(art. 10 do CP)
O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo

CRIME

Profª. Priscila Silveira
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Conceito de crime e seus 
elementos

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

Fato 
Típico Ilícito Culpável Crime

Conceito de crime e seus 
elementos

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

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
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Nexo de Causalidade
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Teorias

Equivalência dos Antecedentes Causair (conditio sine
qua non): Adotada pelo CP. A causa é todo fato humano
sem o qual o resultado não teria acontecido da forma que
aconteceu.

Causalidade Adequada: a causa não é somente o
antecedente, mas adequado para a produção daquele
resultado.

Nexo de Causalidade
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Causas

Absolutamente 
Independentes

Relativamente 
Independentes

Preexistente

Superveniente

Concomitante

Rompem o nexo causal 
em relação ao resultado e 

o agente só responde 
pelos atos praticados. 

Preexistente

Concomitante

Superveniente

Que não 
produziram por 

si só o resultado.

Que produziram 
por si sós o 
resultado.

Rompem o nexo causal em 
relação ao resultado e o 

agente só responde pelos atos 
até então praticados (CP, art. 

13, §1º).

O agente responde pelo 
resultado naturalístico 

(CP, art. 13, caput). 
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Tentativa
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ELEMENTOS

Início da Execução: a tentativa só é punível a partir do 
momento em que ação entra na fase de execução.

Não consumar o crime por circunstância alheia à 
vontade do agente.

Dolo em relação ao crime (total).

Tentativa
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NÃO se aplica a 
Tentativa

Culposos

Unissubsistente

Preterdoloso

Habituais

Omissivos puros

Contravenções 
penais

INFRAÇÕES 
PENAIS

Desistência 
Voluntária

Arrependimento 
Eficaz

Crime 
Impossível
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Tentativa Desistência 
Voluntária

Arrependimento 
Eficaz

Previsão Legal Art. 14, II, CP Art. 15, 1ª parte, CP Art. 15, 2ª parte, CP

Momento

Início da execução, 
o agente quer 

prosseguir, mas não 
pode 

O agente abandona o 
intento antes de 
esgotar os atos 

executórios.

O agente, depois de 
esgotados os atos 

executórios, 
abandona o intento.

Fórmula de Frank
“Posso prosseguir, mas não quero” = Desistência Voluntária.
“Quero prosseguir, mas não posso” = Crime Tentado.

Diferenciação
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Diferenciação

Tentativa
Desistência 
Voluntária

Arrependimento 
Eficaz

Consumação

Não é consumado 
por circunstâncias 
alheias à vontade 

do agente

Não é consumado 
por circunstâncias 

inerentes à 
vontade do agente

Não é consumado 
por circunstâncias 

inerentes à vontade 
do agente

Consequência 
Jurídica

Regra é a 
diminuição de 1/3 a 

2/3
da pena do crime 

consumado

O agente responde 
pelos atos até 

então praticados

O agente responde 
pelos atos até 

então praticados
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Arrependimento Posterior

Arrependimento 
Posterior

Sem violência ou grave 
ameaça

Reparação do dano ou 
restituição da coisa

Até o recebimento da 
denúncia ou queixa

Ato voluntário do agente 
(requisito subjetivo)

Reduz a pena de 1/3 a 2/3
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Crime impossível

Crime Impossível

Por ineficácia 
absoluta do meio

Se a ineficácia for 
relativa, haverá 

tentativa

Por absoluta 
impropriedade do 

objeto

Não se pune a 
tentativa
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Conduta

 1º - Conduta: ação/ omissão* (própria e imprópria)/ voluntariedade (coação
física)

Conduta

Comissiva Omissiva Comissiva por 
omissão

Coação física irresistível: 
exclui a  conduta.
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Conduta
 2- conduta: dolo e culpa

 Diferença dolo eventual e culpa consciente

Culpa consciente Dolo eventual

O agente prevê o resultado, mas 
acredita que ele não ocorrerá

O agente prevê o resultado e assume o 
risco de produzi-lo.
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Conduta
 3- conduta: erro de tipo (essencial e acidental)

Erro de Tipo
Art. 20 CP

Essencial

Escusável Exclui o fato típico

Inescusável Responde por 
culpa, se prevista

Acidental

Sobre a execução

Sobre a pessoa
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Tipicidade

Teoria da Tipicidade
(Raul Zafforani) 

Tipicidade Formal

Tipicidade 
Conglobante

Tipicidade Material

Antinormatividade
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Ilicitude

FORMAL MATERIAL

 Contradição entre o fato e o
sistema jurídico;

 Característica da conduta que se
opõe ao Direito. L

 Conteúdo do injusto;
 Caráter antissocial do

comportamento;
 Ofensa aos valores necessários

para manter a harmonia social e
seu desenvolvimento.

ILICITUDE
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Excludente de Ilicitude

ILICITUDE

GENÉRICA

ESPECÍFICA

 Estado de necessidade;
 Legítima defesa;
 Estrito cumprimento do dever legal;
 Exercício regular do direito.

Previsto na parte especial do Código e não só, mas
única e exclusivamente em crimes que estejam
descritos expressamente, por exemplo:
 Aborto – art. 128, CP;
 Injúria e Difamação – art. 142, CP;
 Constrangimento Ilegal – art. 146, §3º, I e II, CP;
 Violação de Domicílio – art. 150, §3º, I e II CP;
 Furto de Coisa Comum – art. 156, §2º, CP;
 Serviço postal abrir conteúdo suspeito –art. 10 da

Lei n. 6.538/78;
 Legítima Defesa no Esbulho – art. 1210, §1º, CC;
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Causa Supralegal de Exclusão de 
Ilicitude – Consentimento do 
Ofendido

CAUSA

Consentimento do Ofendido: anuência do titular do bem jurídico
ao fato típico praticado. Ele deve ser:

 Expresso;
 Não advir de coação, ameaça, promessa de recompensa;
 Respeitar a moralidade e os bons costumes;
 Prévio;
 Ofendido plenamente capaz.
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Excludente de Ilicitude – Estado 
de Necessidade

REQUISITOS

PERIGO ATUAL:
 risco presente;
 gerado por um fato humano (ou animal, mas este não provocado

por seu dono;
 sem destinatário certo.

EXISTÊNCIA DO PERIGO:
 Real: a situação de fato existe – exclui a ilicitude;
 Putativo: perigo imaginário – não exclui a ilicitude.

NÃO CAUSADA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO AGENTE:
 Aquele que alega a legítima defesa não pode ter sido o causador do

perigo.
SALVAR DIREITO PRÓPRIO OU ALHEIO:
 A ação será legítima ainda que o direito pretendido a proteger seja

de outrem.
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Excludente de Ilicitude – Estado 
de Necessidade

REQUISITOS

INEXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL DE ENFRENTAR O PERIGO:
 Art. 24, §1º, CP;
 Desde que possível de ser enfrentado;
INEVITABILIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO:
 O comportamento deve ser inevitável para salvaguardar direito

próprio ou alheio.
 Admite o sacrifício de direito jurídico alheio (defensivo: sacrificado

bem jurídico do autor da ação; agressivo: quando se sacrifica o bem
de outrem que nada tem a ver com a ação).

INEXIGIBILIDADE DE SACRIFÍDIO DO INTERESSE AMEAÇADO:
 Ponderação dos bens – bem protegido X bem sacrificado.
CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE FATO JUSTIFICANTE:
 Elemento subjetivo;
 Consciência + Vontade de salvar o direito.
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Estado de Necessidade

ESPÉCIE

BEM SACRIFICADO

1. Justificante: bem
sacrificado tem o valor igual
ou inferior ao preservado;

2. Exculpante: bem
sacrificado é de valor
superior ao preservado.

TITULARIDADE DO 
BEM PRESERVADO

1. Próprio: o bem jurídico
tutelado é próprio do
agente.

2. De Terceiro: o autor do
fato visa tutelar bem
jurídico alheio.

SITUAÇÃO DE PERIGO

1. Agressivo: ao preservar o
bem atinge bem jurídico de
terceiro inocente.

2. Defensivo: o bem jurídico
sacrificado é do agente
delituoso.
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Legítima Defesa

REQUISITOS

Agressão: é uma conduta humana que lesa ou expõe a perigo o
bem jurídico de terceiro;

Agressão Injusta: é ilícita, bastando que contrarie um direito;

Agressão Atual ou Iminente: a primeira é aquela que está
ocorrendo no momento e a segunda é aquela em que está prestes a
acontecer;

Defesa de Direito: próprio ou alheio;

Meios Necessários e Uso Moderado: deve haver proporcionalidade
ente a ação e a reação, bem como, os meios utilizados devem ser
aqueles que causem menos dano.
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Estado de Necessidade x 
Legítima Defesa

ESTADO DE NECESSIDADE (art. 24) LEGÍTIMA DEFESA (art. 25)

Conflito entre vários bens jurídicos Ameaça/ataque a um bem jurídico

Perigo decorrente de fato humano, animal 
ou natural

Agressão injusta

O perigo é atual O perigo / agressão é atual ou iminente

Sem destinatário certo Tem destinatário certo

Os interesses em conflito são legítimos Os interesses do agressor são ilegítimos
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Estrito Cumprimento de um 
Dever Legal

• Imposição da lei;
• A lei obriga ao agente fazer desde 

que, este não coloque sua própria 
vida em risco.

Estrito Cumprimento do 
Dever Legal
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Exercício Regular de um Direito

• Condutas do cidadão comum 
autorizadas pela existência de 
direito em lei e condicionadas à 
regularidade do exercício.

• Ex.: execução de prisão em 
flagrante permitida a qualquer um 
do povo (art. 301 do CPP) 

Exercício Regular de um 
Direito
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Excesso punível

Inicia uma reação 
legítima a uma ação Limites

Extrapola os limites –
os meios necessários

EX
CE

SS
O
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Culpabilidade

ELEMENTOS

IMPUTABILIDADE

POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA 
ILICITUDE

EXIGIBILIDADE DE CONDUTA 
DIVERSA

• Doença mental
• Desenvolvimento mental 

retardado
• Desenvolvimento mental 

incompleto
• Embriaguez acidental 

completa

• Erro de proibição inevitável/ 
escusável/invencível

• Coação moral irresistível
• Obediência hierárquica à 

ordem não manifestamente 
ilegal
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CONCURSO DE PESSOAS

Profª. Priscila Silveira

Concurso de Pessoas

Hora da Verdade PCMT
Profª. Priscila Silveira

Requisitos

Pluralidade de agentes e de condutas

Relevância causal das condutas

Liame subjetivo entre os agentes

Identidade de infração penal 
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Concurso de Pessoas
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Autoria

Mediata Ele não realiza diretamente a conduta descrita no tipo
penal, utilizando outra pessoa como instrumento.

Colateral

“(...) dois ou mais agentes, um ignorando a contribuição
do outro, concentram suas condutas para o cometimento
da mesma infração penal. Nota-se, no caso, a ausência
de vínculo subjetivo entre os agentes, que, se presente,
faria incidir as regras do concurso de pessoas.

Multidão 
Delinquente

Coautoria

Indivíduos incitados pelo tumulto ou manipulação.

2 ou + indivíduos, ligados subjetivamente e praticam a
conduta que caracteriza o delito.

Partícipe Está envolvido com o crime, mas não pratica do núcleo
do tipo, no entanto, corrobora para o resultado de
forma acessória.

(In)comunicabilidade de 
elementares e circunstâncias
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Circunstâncias/Condições 
de Caráter Pessoal

Não se comunicam

Circunstâncias de Caráter 
Real ou Objetivas

Comunicam-se

É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes

Elementares Objetivas e 
Subjetivas

Comunicam-se É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes
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DAS PENAS E SUA APLICAÇÃO
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Finalidades da Pena
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RETRIBUIÇÃO
Castigar o condenado pela prática do crime

Teoria Absoluta (retribucionista): Retribuir 
o mal com outro mal

PREVENÇÃO GERAL Teoria Relativa (preventiva):
 Prevenção geral (sociedade)
 Prevenção especial (delinquente)

PREVENÇÃO ESPECIAL Teoria Mista (eclética): Retribuição + 
prevenção

 > O art. 59, CP adota o que a doutrina chama de Teoria Mista ou Unificadora da
Pena, visto que conjuga a necessidade de reprovação com a prevenção do crime.

249

250



Penas Previstas no CP
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PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVA DE DIREITO MULTA

 Reclusão
 Detenção
 Prisão Simples para as

contravenções penais

 Prestação Pecuniária;
 perda de bens e valores;
 prestação de serviços à

comunidades ou
entidades públicas;

 interdição temporária de
direitos; e

 limitação de fim de
semana

 Dias-multa (1/30 salário
mínimo até 5X esse valor)
– art. 49, §1º, CP.

Das Penas Privativas de 
Liberdade
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ESPÉCIES REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 
PENA

Reclusão Admite regime inicial fechado

Detenção Não admite regime inicial fechado

Prisão simples Não admite regime fechado
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Dosimetria – Critério Trifásico
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PENA-BASE PENA INTERMEDIÁRIA PENA DEFINITIVA

1ºJuiz fixa a pena-base, nos
moldes do art. 59, CP

2°Considera-se as circunstâncias
atenuantes e agravantes;

3ºCausas de
diminuição e
aumento

O juiz ao aplicar a pena deverá determinar o regime inicial para o
cumprimento da pena:
a. fechado: estabelecimento de segurança máxima ou média;
b. semiaberto: colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c. aberto: casa de albergado.

Cálculo da Pena

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

1. Individualização 
Legislativa 2. Cominação 3. Aplicação

Dosimetria da Pena
1. Fase que o legislador discrimina as condutas como delituosas. Pena- Base.
2. Competência do julgador retirar a lei do plano abstrato. Considera-se as

circunstâncias atenuantes e agravantes.
3. Julgador aplica no caso concreto. Aplica-se causas de diminuição ou aumento da

pena.

Dosimetria da Pena
1. Fase que o legislador discrimina as condutas como delituosas. Pena- Base.
2. Competência do julgador retirar a lei do plano abstrato. Considera-se as

circunstâncias atenuantes e agravantes.
3. Julgador aplica no caso concreto. Aplica-se causas de diminuição ou aumento da

pena.

253

254



Limite das penas

Revisão de Véspera PCMT 
Profª. Priscila Silveira

 O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser
superior a 40 (quarenta) anos.

 Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja
superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite
máximo.

 Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena,
far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já
cumprido.

Antes da Lei 13.964/2019: 
30 anos

CRIMES CONTRA A PESSOA

Profª. Priscila Silveira
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Homicídio – art. 121, CP
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Homicídio

Doloso Simples - caput

Doloso Privilegiado - §1º

Doloso Qualificado - §2º

Reduz 1/6 a 1/3

Conceito - §2º-A

Culposo - §3º 
Perdão judicial (art. 

121, §5º)

Culposo Circunstanciado - §4º, 1ª 
parte 

Doloso Circunstanciado - §4º, 2ª 
parte e §§6º e 7º 

Aumento de 
pena

Art. 122, CP - Resumo
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Induzimento, instigação 
ou auxílio a suicídio ou a 

automutilação

Figura simples – 122, 
caput

Consumação
§1º Lesão grave

§2º Morte

Tentativa Inadmissível

Causa de aumento (§3º) 
– pena duplicada

Motivo egoístico, torpe ou fútil

Vítima menor

capacidade de resistência 
reduzida
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Art. 122, CP - Resumo

Aumento de 
pena

Até o Dobro 
(§4º)

rede de computadores / rede 
social ou transmitida em tempo 

real

Metade (§5º)
agente é líder ou coordenador de 

grupo ou de rede virtual.
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Art. 122, CP - Resumo

122, § 1º Se da automutilação
ou da tentativa de suicídio
resulta lesão corporal de
natureza grave ou gravíssima,
nos termos dos §§ 1º e 2º do
art. 129 deste Código:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3
(três) anos.

(§6º) contra:
- menor de 14 anos ou contra
quem, por enfermidade ou
deficiência mental, não tem o
necessário discernimento para a
prática do ato, ou que, por
qualquer outra causa, não pode
oferecer resistência, responde
pelo § 2º do art. 129 (lesão
corporal gravíssima – Pena
reclusão, de dois a oito anos.
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Art. 122, CP - Resumo

122, § 2º Se o suicídio se
consuma ou se da
automutilação resulta morte:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6
(seis) anos.

(§7º) contra:
- menor de 14 anos ou contra
quem, por enfermidade ou
deficiência mental, não tem o
necessário discernimento para
a prática do ato, ou que, por
qualquer outra causa, não pode
oferecer resistência, responde
pelo art. 121 (Homicídio) Pena -
reclusão, de seis a vinte anos.
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Infanticídio – Art. 123, CP

 Estado puerperal:

 Duração: não é pacífico. A duração e influência devem ser analisados no caso
concreto.

 Concurso de agentes

 É possível no infanticídio? Majoritariamente, sim.
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Aborto – Art. 124-128, CP
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Aborto 
praticado:

Pela gestante ou com seu consentimento 
(124,CP)

por terceiro

Sem o consentimento da 
gestante (125, CP)

Com o consentimento da 
gestante (126, CP)

Não se pune (128, 
CP)

necessário

Resultante de 
estupro

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

Profª. Priscila Silveira
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Furto - Art. 155, CP
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Estrutura

Simples (caput)

Agravado (§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 multa

Roubo - Art. 157, CP
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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.
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Roubo - ART. 157, CP
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Subtração + =Morte Latrocínio

Consumada Consumada Consumado

Tentada Tentada Tentado

Tentada Consumada Consumado

Consumada Tentada Tentado

Situação A

Situação B

Situação C

Situação D

Extorsão - ART. 158, CP
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Extorsão

Simples (caput)

Majorante (§1º) Aumenta-se 1/3 até 
metade

Qualificada (§2º)

Resulta em lesão 
corporal grave

Resulta em Morte 
(Crime Hediondo)

Sequestro-relâmpago Pena – reclusão, de 6 
a 12 anos 
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EXTORSÃO - ART. 158, CP
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EXTORSÃO

• ofendido é constrangido a 
entregar algo ao criminoso

ESTELIONATO

• a. Se entrega algo ao 
criminoso;

• b. A vítima deseja entregar 
a coisa ao criminoso;

• c. Vítima em erro. 

EXTORSÃO - ART. 158, CP
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EXTORSÃO

• a. crime contra o patrimônio;
• b. emprego de violência ou 

grave ameaça

CONCUSSÃO

• Crime praticado contra a 
Adm. Pública;

• O funcionário exige 
vantagem indevida; 

• Não há emprego de violência 
ou grave ameaça
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Extorsão mediante sequestro -
ART. 159, CP
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Extorsão 
mediante 
sequestro

Simples (caput)

Qualificada (§1º)

Menor de 18 anos 
ou maior de 60 

anos

Crime cometido 
por bando ou 

quadrilha

Qualificada (§2º) Resulta em lesão 
corporal grave

Qualificada (§3º) Resulta em Morte

Delação Premiada 
(§4º) Diminui 1/3 a 2/3

Pena –
reclusão, de 16 
a 24 anos 

Pena –
reclusão, de 12 
a 20 anos 

Pena –
reclusão, de 16 
a 24 anos 

Dano – Art. 163, CP

Revisão de Véspera PCMT 
Prof.ª Priscila Silveira

Dano

Simples (caput) Pena – detenção, de 1 
a 6 meses

Qualificado (parágrafo 
único)

Pena – detenção, de 6 
meses a 3 anos
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Apropriação Indébita – Art. 168,
CP

Revisão de Véspera PCMT 
Prof.ª Priscila Silveira

Apropriação 
Indébita

Simples (caput) Pena – detenção, de 1 
a 4 anos

Majorante (§1º) Aumentada de 1/3

Estelionato – Art. 171, CP

Revisão de Véspera PCMT 
Prof.ª Priscila Silveira

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)
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Receptação – Art. 180, CP

Revisão de Véspera PCMT 
Prof.ª Priscila Silveira

Estelionato

Simples (caput)

Própria

Imprópria

Qualificada (§1º) Pena – reclusão, de 3 a 
8 anos

Figuras Equiparadas 
(§2º)

Culposa (§3º)
Pena – reclusão 1 mês a 

1 anos

Perdão Judicial e 
Privilegiada (§5º)

Majorante (§6º) Aumenta-se ao dobro 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Revisão de Véspera PCMT 
Prof.ª Priscila Silveira

Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em
prejuízo:

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;
II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou
natural.

Art. 182 - Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é
cometido em prejuízo
I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado;
II - de irmão, legítimo ou ilegítimo;
III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.
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Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

Obrigada!!

@profpriscilasilveira

FILOSOFIA

Prof. Raphael Reis

277

278



profraphaelreis Prof. Raphael Reis

• Prof. do Estratégia Concursos de Redação e Atualidades
• Ms. em Sociologia da Educação
• Editor da revista de atualidades Centro do Mundo

Prof. Raphael Reis

t.me/profrapha

Informações importantes:

 Banca: UFMT

 Princípios de Ética e de Filosofia
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4 temas quentíssimos!

 Bioética

 Contratualistas

 Totalitarismo/Autoritarismo/Democracia

 Necropolítica

Revisão

Surgimento 
da Filosofia

Grécia

Do mito ao 
logos

Pré-
Socráticos
• Elementos 

da Natureza
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Revisão

Reflexão 
Crítica

Racionalidade

Fundamentação

Argumentação

Revisão

Pensadores 
Clássicos

Sócrates
• Método 

Dialógico
• Ironia + 

Maiêutica

Platão
• Mito da Caverna

Aristóteles
• Ética
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Revisão

Consciência 
Crítica

Racionalidade

Diferente de 
outras 

consciências

Rompe com o 
senso comum

Revisão

Ética

Estuda as 
normas morais 
que guiam as 

condutas

Consciência

Valores de 
certo, errado, 
justo, injusto, 

bem e mal

Convivência
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Revisão

Bioética

Vida

Filosofia, 
Medicina e 

Biologia

Dilemas 
contemporâneos
• Ciência e 

tecnologia

4 princípios
• Não Maleficência, 

Beneficência ou 
Proporcionalidade, 
Autonomia e 
Justiça

Revisão

Democracia

Participação, 
pluralidade, 
liberdade, 
igualdade

Transparência, 
prestação de 

contas

Estrutura do 
Estado 

brasileiro
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Revisão

TotalitarismoUnicidade, 
homogeneidade

Eliminar os 
opositores

Eliminar os 
inferiores

Controle dos 
meios de 

comunicação

Culto ao líder

Revisão

Contratualistas

Hobbes
• O homem é mal
• Estado 

soberano

John Locke
• Leis
• Governo Civil

Rousseau
• O homem é bom
• Vontade Geral
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Revisão

BiopolíticaMichel 
Foucault

Biopoder

Controle 
sobre a vida

Sociedade 
disciplinar a 

partir do 
século XVIII

Pessoas 
produtivas

Revisão

Necropolítica

Achille Mbempe
• Política da morte -

> Estado de 
Exceção dentro 
dos Estados 
Democráticos

Deixar morrer e 
matar
• População negra

Guerra às 
drogas: 

justificativa 
para mortes
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OBRIGADO

Prof. Raphael Reis

Legislação Especial

Prof. Antonio Pequeno
INSTA 
@PROF.PEQUENO
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REVISÃO- PC MT
01 - 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
Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO- PC MT
02-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

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO- PC MT
03- 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.

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO- PC MT
04- 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.

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO- PC MT
05- 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 vantagensProf. Antonio Pequeno

REVISÃO- PC MT
06- 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.

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO- PC MT
07-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.Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO- PC MT
08- 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.Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO- PC MT
09- 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

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO- PC MT
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.

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO- PC MT
10-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

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO- PC MT
11- A Força Nacional está atuando legalmente em Salvador. O civil “X”, irmão de um
Policial Militar do Estado de São Paulo que integra a Força Nacional, residente na
referida cidade, se envolveu em acidente de trânsito sem vítimas, ao abalroar o
veículo do condutor “Y”. Após se identificar como irmão do Militar do Estado
integrante da Força Nacional, foi violentamente agredido por “Y”, que confessou ter
assim agido apenas por saber dessa condição. As agressões provocaram lesões
corporais gravíssimas no civil “X”. Diante do exposto, é correto afirmar que o crime
praticado por “Y”

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO- PC MT
A) não é considerado hediondo, pois a legislação contempla apenas o crime de
homicídio doloso perpetrado contra o Militar do Estado.

B) é considerado hediondo, apenas por se tratar de uma lesão corporal dolosa de
natureza gravíssima, independentemente da condição da eventual vítima.

C) não é considerado hediondo, pois a legislação não contempla lesão corporal
dolosa de natureza gravíssima como crime hediondo.

D) é considerado hediondo, pois o civil “X” foi vítima de lesão corporal dolosa de
natureza gravíssima apenas por ser irmão de Militar do Estado em razão de sua
função.

E) somente seria considerado hediondo se o crime de lesão corporal dolosa de
natureza gravíssima fosse perpetrado contra o próprio Militar do Estado em razão de
sua função.

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO- PC MT
12 - A Lei dos crimes hediondos (Lei n° 8.072/90), embora não forneça o conceito
de crime hediondo, apresenta um rol dos crimes que se enquadram em seus
dispositivos, entre os quais se pode destacar

A) instigação ao suicídio.

B) lesão corporal de natureza grave.

C) incêndio qualificado pela morte.

D) extorsão mediante sequestro.

E) violação sexual mediante fraude.

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO- PC MT
13- No que concerne à lei de drogas, é correto afirmar que

A) o emprego de arma de fogo constitui causa de aumento da pena no crime de
tráfico, não configurando majorante, porém, o concurso de pessoas.

B) constitui crime a associação de três ou mais pessoas para o fim de,
reiteradamente ou não, financiar ou custear o tráfico de drogas.

C) a prescrição no crime de posse de droga para consumo pessoal ocorre no menor
prazo previsto no Código Penal para as penas privativas de liberdade.

D) é isento de pena o agente que, em razão de dependência, era, ao tempo da ação
ou da omissão relacionada, com exclusividade, a crimes de drogas, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO- PC MT
14- A respeito do tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (artigo 33,
parágrafo 4º , da Lei nº 11.343/06), é correto afirmar que

A) impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

B) não se aplica a réus reincidentes.

C) trata-se de crime equiparado a hediondo.

D) apenas a reincidência específica impede o reconhecimento da causa de redução
de pena

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO- PC MT
15- A Lei Federal n° 11.343/2006 estabelece que, se um indivíduo trouxer consigo,
comprovadamente, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar,

A) não ficará sujeito a qualquer tipo de pena.

B) ficará sujeito, entre outras penas, à prestação de serviços à comunidade.

C) poderá ser punido com a pena de prisão.

D) poderá ser obrigado a comparecer a programa ou curso educativo pelo período
de 12 meses.

E) ficará sujeito, entre outras, à pena de detenção.

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO- PC MT
16- É correto afirmar a respeito do crime de disparo de arma de fogo, previsto na Lei
n 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que

A) é inafiançável, de perigo abstrato e que não admite a suspensão condicional do
processo.

B) se trata de crime comum, de perigo abstrato e que não admite a suspensão
condicional do processo.

C) se trata de crime próprio, afiançável e que admite a suspensão condicional do
processo.

D) não admite a suspensão condicional do processo, é afiançável e trata-se de
crime de mão-própria.

E) é inafiançável, de perigo concreto e que admite a suspensão condicional do
processo.

Prof. Antonio Pequeno
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REVISÃO- PC MT
16- Assinale a alternativa que possui um crime da Lei n° 10.826/03 (Estatuto do
Desarmamento) apenado com detenção.

A) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

B) Disparo de arma de fogo.

C) Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

D) Comércio ilegal de arma de fogo.

E) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Prof. Antonio Pequeno

REVISÃO- PC MT
17- Sobre o Estatuto do Desarmamento (Lei n o 10.826/2003), está correto afirmar
que

A) a posse e guarda de arma de fogo no interior da residência ou no local de
trabalho é autorizada, desde que a arma de fogo seja de uso permitido.

B) o Estatuto do Desarmamento só regula condutas envolvendo armas de fogo de
uso permitido

C) o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento dispõe sobre o porte de arma de fogo
de uso permitido e o artigo 16 da mesma lei dispõe sobre o porte de arma de fogo
de uso restrito.

D) o crime de disparo de arma de fogo previsto no artigo 15 do Estatuto admite tanto
a conduta dolosa (disparo proposital), como culposa (disparo acidental).

E) o Estatuto do Desarmamento não pune o porte ou a posse de acessório ou
munição para armas de fogo.Prof. Antonio Pequeno
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

Profª. Priscila Silveira
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EDITAL 2021- UFMT

Revisão de Véspera PCMT
Profª. Priscila Silveira

Inquérito policial. Notícias criminais. Ação penal. Jurisdição e Competência. Da
Prova. Do Juiz, do Ministério Público, do Acusado e Defensor, dos Assistentes e
Auxiliares da Justiça. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Prisão domiciliar.
Prisão temporária (Lei nº 7.960/1989 e alterações). Liberdade Provisória. Lei dos
Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995 e alterações). Investigação criminal conduzida
pelo delegado de polícia (Lei 12.830/2013).

INQUÉRITO POLICIAL

Prof.ª Priscila Silveira
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Revisão de Véspera PCMT
Prof.ª Priscila Silveira

Inquérito Policial

Conceito e 
Natureza 
Jurídica

Inquérito Policial é um procedimento administrativo e
investigatório que tem por escopo fornecer elementos
para o início da ação penal

Revisão de Véspera PCMT
Prof.ª Priscila Silveira

Inquérito Policial
Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário Oficial

Oficioso Indisponível

Temporário
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Revisão de Véspera PCMT
Prof.ª Priscila Silveira

Instauração do IP
 Notitia criminis: É com ela que a Autoridade Policial dá início às investigações.

Chama-se notitia criminis o conhecimento espontâneo ou provocado que tema
autoridade pública da prática de um fato delituoso.

Notitia Criminis

Cognição Imediata

Cognição Mediata

Cognição Coercitiva

Denúncia anônima:

 A autoridade deve realizar diligências preliminares para verificar a verossimilhança das
alegações, antes de proceder a instauração do inquérito.

Revisão de Véspera PCMT
Prof.ª Priscila Silveira

Inquérito Policial

Formas de 
Início

Ação Penal 
Privada

Ação Penal 
Pública

Requerimento de 
quem tem a qualidade 

de intentá-la

Condicionada

Representação da
vítima / representante
ou Requisição do MJ

Incondicionada

De ofício

Requisição do Juiz ou MP 

Requerimento do ofendido

321

322



Revisão de Véspera PCMT
Prof.ª Priscila Silveira

Inquérito Policial - Encerramento
o IP

 Outros Prazos:

Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis
Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90 dias (podendo ser
duplicado);
Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;
Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

Revisão de Véspera PCMT 
Prof.ª Priscila Silveira

Arquivamento do IP
 Modelo antigo do art. 28 do CPP, ainda vigente:

MP

• Requer o
arquivamento
ao juiz

JUIZ

• Discorda
com o
pedido e
remete ao
PGJ

PGJ

• Oferece a
Denúncia;

• Designa MP;
• Insiste no

arquivamento

 A atual redação do art. 28 está suspensa pela ADI 6305-MC
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Hora da Verdade PCMT
Prof.ª Priscila Silveira

Arquivamento e coisa julgada
BASE DO ARQUIVAMENTO PODE DESARQUIVAR? COISA JULGADA

Insuficiência de provas Sim – S. 524 do STF Formal

Falta de pressuposto processual ou 
condição da AP

Sim Formal

Falta de justa causa para a AP Sim Formal

Atipicidade Não Material

Causa excludente de ilicitude STJ: Não
STF: Sim

STJ: Material
STF: Formal

Causa excludente de culpabilidade Não (Doutrina) Material

Causa extintiva da punibilidade Não (Exceto certidão de 
óbito falsa)

Material

AÇÃO PENAL

Profª. Priscila Silveira
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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
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Acordo de Não Persecução Penal
(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
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Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada 
(Ofendido / 

Queixa-Crime

Propriamente 
dita

Personalíssima

Subsidiária

Ação Penal (Art. 24/62 CPP)
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Ação Penal Pública

Titularidade Ministério Público (art. 
129, I, CF; art. 257, I. CPP) Petição Inicial Denúncia (art. 

41, CPP)

Princípios

Obrigatoriedade

Indisponibilidade 

Divisibilidade*

Oficialidade

Intranscendência
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Modalidades Ação Penal Pública

Legitimidade

Prazo

Retratação

Legitimidade

Prazo

Retratação
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Ação Penal Privada

Titularidade
Vítima / 

representante 
legal (30, CPP)

Em caso de 
morte/declarado 

ausente

CADI (art. 31, 
CPP)

Nomenclaturas

Vítima: Querelante

Réu: Querelado

Petição inicial: Queixa-Crime (art. 41, 
CPP)
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Ação Penal Privada
Princípios

Oportunidade
Decadência

Renúncia

Disponibilidade

Indivisibilidade

Perdão

Perempção 

Intranscendência
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Espécies de Ação Penal Privada

Ação Penal Privada

Propriamente Dita
Titularidade

Prazo

Subsidiária da 
Pública

Titularidade

Prazo

Personalíssima
Titularidade

Prazo
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JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA
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Competência
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ABSOLUTA
• – Não admite prorrogação
• – Interesse público
• – Arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição
• – Violação acarreta nulidade absoluta

RELATIVA
• – Admite prorrogação
• – Interesse das partes
• – Há momento oportuno para arguição
• – Violação acarreta nulidade relativa
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 Consequência: Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos
decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser
remetido ao juiz competente.

 Atos decisórios e princípio da identidade física do juiz: o juiz
competente pode confirmar.

Competência
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Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada 
de ofício.”  

HC 83.006/SP STF: possibilidade de ratificação pelo juízo competente
inclusive quanto aos atos decisórios. Tanto a denúncia quanto o seu
recebimento, feitos por autoridades incompetentes rationae materiae, são
ratificáveis no juízo competente.

Fixação da Competência
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Justiça comum ou 
especial?

Há foro por prerrogativa 
de função?

Qual o foro 
competente?

Qual o juízo 
competente?

337

338



Determinação da Competência
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CPP, Art. 69.
Determinará a
competência
jurisdicional:

I - o lugar da infração:

II - o domicílio ou residência do réu;

III - a natureza da infração;

IV - a distribuição;

V - a conexão ou continência;

VI - a prevenção;

VII - a prerrogativa de função.

Competência
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Material

Ratione materiae

Ratione Personae

Ratione Loci
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A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao
mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em
concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas
contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou
ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a
qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias
elementares influir na prova de outra infração.

Conexão
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Conexão - Espécies
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ESPÉCIES DE CONEXÃO

INTERSUBJETIVA (ART.
76, I):
Por simultaneidade;
Concursal; 
Por reciprocidade

OBJETIVA / LÓGICA
/ MATERIAL (ART.
76, II)

INSTRUMENTAL /
PROBATÓRIA (ART.
76, III)

Súmula 235 do STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles
já foi julgado.
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A competência será determinada pela continência quando:

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;

II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o,
53, segunda parte, e 54 do Código Penal.

Continência
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Continência - Espécies
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ESPÉCIES DE CONTINÊNCIA

CUMULAÇÃO SUBJETIVA
(ART. 77, I)

CUMULAÇÃO OBJETIVA
(ART. 77, II)

Súmula 704 do STF: Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e
do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo
do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados.
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PRISÃO EM FLAGRANTE

Prof.ª Priscila Silveira
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Prisão em flagrante - Modalidades

Art.302.
Considera-se
em flagrante
delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

Próprio/real/perfeito

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado
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 Flagrante obrigatório e facultativo

 Qualquer do povo poderá (FLAGRANTE FACULTATIVO) e as autoridades
policiais e seus agentes deverão (FLAGRANTE OBRIGATÓRIO) prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito.

 Flagrante preparado / provocado: O agente provocador (que pode ser
autoridade policial, vítima, etc.) irá induzir ou convencer alguém a praticar a
infração penal.
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Prisão em flagrante -Modalidades

Súmula 145 do STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia
torna impossível a sua consumação.

 Flagrante esperado: É uma forma válida de prisão em flagrante e não há a figura
do agente provocador. O agente policial ou terceiro, deixam que o indivíduo aja,
aguardando o momento do cometimento do crime para efetuar a prisão em
flagrante. Não há farsa ou induzimento, apenas será aguardado a prática da
infração penal no local.

 Flagrante Forjado: “Trata-se de hipótese de flagrante nulo, que deve ser
relaxado, porque foram criadas provas de um delito inexistente exatamente para
viabilizar a prisão. O autor da farsa deve responder por crime de denunciação
caluniosa e também por abuso de autoridade se for funcionário público.”
(Alexandre Cebrian Araújo Reis e Victor Eduardo Rios Gonçalves)
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Prisão em flagrante -Modalidades
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 Flagrante diferido ou retardado: “É a possibilidade que a polícia possui de
retardar a realização da prisão em flagrante, para obter maiores dados e
informações a respeito do funcionamento, componentes e atuação de uma
organização criminosa.” (Guilherme de Souza Nucci)
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Prisão em flagrante -Modalidades

Procedimento do flagrante

1º    Captura
2º Condução 

até a 
autoridade

3º  Lavratura 
do auto (art. 

304, CPP)

4º
Recolhimento 

ao cárcere

Revisão de Véspera PCMT
Prof.ª Priscila Silveira

349

350



Revisão de Véspera PCMT
Prof.ª Priscila Silveira

Comunicação da Prisão

Providências 
– Art. 306

Comunicação 
IMEDIATA

Em 24 horas

juiz competente, ao MP e à
família do preso ou à pessoa
por ele indicada.

 Encaminhar o APF ao juiz
 Entregar nota de culpa ao

preso

 Audiência de custódia:

Desdobramentos: 

O juiz pode entender que é:

1– Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2– Legal: homologa o auto.
(i) Se necessária, converte em preventiva (requisitos do art. 312, CPP);
(ii) Desnecessária: liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310, III)
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PRISÃO PREVENTIVA

Prof.ª Priscila Silveira

 Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a
prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público,
do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Prisão Preventiva
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Cabimento Fase investigativa e processual

Decretação Somente mediante provocação

Legitimados - MP; - Querelante; - Delegado; - Assistente de acusação

Prazo Não há.
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Prisão Preventiva
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PRESSUPOSTOS FUNDAMENTOS CONDIÇÕES DE 
ADMINISSIBILIDADE

Indícios de autoria Garantia da ordem pública Crime doloso com pena máxima 
superior a 4 anos

Prova da Materialidade Conveniência da instrução criminal Réu seja reincidente em crime 
doloso

Garantia da aplicação da lei penal Garantia de medidas protetivas de 
urgência, se o crime for contra 

mulher, idoso, enfermo, menor ou 
deficiente

Garantia da Ordem Pública Se houver dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa e este se 

recusar a esclarecê-la

Descumprimento de medida 
cautelar

Prisão Preventiva – Resumo 
Esquematizado

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente 
mediante provocação

Prazo: sem prazo 

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)

Pacote 
anticrime
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PRISÃO DOMICILIAR
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Prisão Domiciliar
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Natureza

Penal (LEP)

Cautelar (317 e 
318, CPP)

Substitui a 
preventiva
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Prisão Domiciliar
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 Cabimento: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando
o agente for:

 maior de 80 (oitenta) anos;

 extremamente debilitado por motivo de doença grave;

 imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de
idade ou com deficiência;

 gestante;

 mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

 homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos.

Prisão Domiciliar
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 Cabimento: A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão
domiciliar, desde que:

 não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

 não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

 A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.
319 deste Código.
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PRISÃO TEMPORÁRIA
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 Cabimento: somente na fase investigativa;

 Decretação: mediante requerimento do MP ou representação do delegado.
Obs: não pode ser decretada de ofício pelo juiz.

 Prazo

 Crimes comuns: 5 dias, prorrogáveis uma vez por igual período (5+5)

 Crimes hediondos e equiparados: 30 dias, prorrogáveis por igual período
(30+30)

Prisão Temporária
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 Requisitos (art. 1º da Lei 7.960/89)

 Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na
legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

 O inciso III é sempre obrigatório, devendo ser conjugado com o I ou II.

Prisão Temporária
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Temporária – Resumo

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
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JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
(LEI 9.099/95)
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MENOR 
POTENCIAL 
OFENSIVO

CONTRAVENÇÕES

CRIMES PPL não exceda 2 anos
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Menor potencial ofensivo
 Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os

efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine
pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
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Critérios – Art. 62
Oralidade

Simplicidade

InformalidadeEconomia 
processual

Celeridade
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Competência

• A competência do Juizado será determinada pelo lugar em 
que foi praticada a infração penal.

• TEORIA DA ATIVIDADE

JECRIM

• A competência será, de regra, determinada pelo lugar em 
que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo 
lugar em que for praticado o último ato de execução.

• TEORIA DO RESULTADO

CPP
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TERMO CIRCUNSTANCIADO INQUÉRITO POLICIAL

CONTRAVENÇÃO PENAL
E

CRIMES DE MENOR 
POTENCIAL OFENSIVO

DEMAIS CRIMES

X
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Da Fase preliminar

COMPOSIÇÃO
EFEITOS

CIVIL

PENAL

EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, 
QUE SERÁ EXECUTADO NO JUÍZO 

CIVIL

RENÚNCIA DO DIREITO A 
REPRESENTAÇÃO

OU DEDUZIR A QUEIXA-CRIME
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Da Fase preliminar
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Transação Penal
 Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública

incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público
poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou
multas, a ser especificada na proposta.

 Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá
reduzi-la até a metade.
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Transação Penal

Autor condenado, por crime, à pena privativa de liberdade, por 
sentença definitiva

Autor possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis

Tiver sido beneficiados nos 5 anos anteriores
HIPÓTESE DE NÃO

CABIMENTO
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Disposições finais
 Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá

de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais
leves e lesões culposas.

 O previsto no art. 88 da Lei nº 9.099/95 NÃO SE APLICA AOS CRIMES
PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/GÊNERO.

Art. 41, Lei 11.340/2006 – Maria da Penha. Aos crimes praticados com
violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena
prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

Obrigada!!

@profpriscilasilveira
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