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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

OBRIGADO!

Prof. Thállius Moraes
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Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth

DIREITO CONSTITUCIONAL

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL:
1 Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade;
cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais;
garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos.
2 Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de governo.
3 Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da
segurança pública.
4 Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; meio ambiente;
família, criança, adolescente, idoso, índio.

EDITAL
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REMÉDIOS 
CONSTITUCIONAIS

Prof. Adriane Fauth

HABEAS 
CORPUS

HABEAS 
DATA

MANDADO 
DE 

SEGURANÇA

MANDADO 
DE 

INJUNÇÃO

AÇÃO 
POPULAR

OBJETO
LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO

INFORMAÇÃO 
PESSOAL

DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO (NÃO HC 

E HD)

OMISSÃO 
LEGISLATIVA 

INCONSTITUCION
AL

ANULAR ATOS 
LESIVOS A 
DIREITOS 

DIFUSOS E 
COLETIVOS

LEGITIMIDADE 
ATIVA

QUALQUER 
PESSOA (PF ou PJ)

TITULAR DOS 
DADOS (PF ou PJ)

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

QUALQUER 
CIDADÃO!

LEGITIMIDADE 
PASSIVA

QUALQUER 
PESSOA:

Autoridade pública
particular

ENTIDADES:
GOVERNAMENTAI

S 
PRIVADAS – caráter 

público

AUTORIDADE 
PÚBLICA; 

PARTICULAR –
atribuições do Poder 

Público

AUTORIDADE 
OMISSA

PESSOAS FÍSICAS 
OU JURÍDICAS

GRATUITA SIM SIM NÃO NÃO 
SIM, salvo má-fé do 

autor.

ADVOGADO NÃO SIM SIM SIM SIM

Prof. Adriane Fauth
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Assinale a opção correta, no que concerne a habeas corpus.
A) O próprio réu pode impetrar em causa própria, desde que comprove ser
advogado.
B) O membro do Ministério Público tem legitimidade para impetrar em favor do
réu.
C) O habeas corpus não é cabível quando o processo for nulo, sendo admissível
quando houver ameaça à liberdade de ir e vir.
D) O advogado deve anexar procuração pública ao pedido, sob pena de não
conhecimento por ilegitimidade.
E) A concessão da ordem para liberar o preso implica o término da ação penal.

(CESPE/2021)

Prof. Adriane Fauth

Prof. Adriane Fauth
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NACIONALIDADE

Prof. Adriane Fauth

CARGOS PRIVATIVOS DE 

BRASILEIROS NATOS

M

Ministros 
STF

P3

Presidente 
da República 

e Vice

Presidente 
da Câmara

Presidente 
do Senado

C 

Carreiras 
Diplomáticas

O

Oficiais das 
Forças 

Armadas

M

ministro de 
estado da 

Defesa

Prof. Adriane Fauth
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EXTRADIÇÃO
NATO NUNCA

NATURALIZADO

REGRA: NÃO

EXCEÇÃO

CRIME COMUM ANTES DA 
NATURALIZAÇÃO

TÓXICOS
ANTES OU DEPOIS 

DA 
NATURALIZAÇÃ

ESTRANGEIRO

REGRA: SIM

EXCEÇÃO: 

CRIME POLÍTICO

CRIME DE 
OPINIÃO

Prof. Adriane Fauth

Acerca dos direitos fundamentais, assinale a opção correta.
A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, a qualquer hora do dia ou da noite, por determinação judicial.
B) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde
que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
exigida apenas prévia autorização da autoridade competente.
C) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo proibida a execução, contra
herdeiros não participantes do delito, da obrigação de reparar o dano.
D) Mesmo em caso de iminente perigo público, a autoridade competente só poderá usar de
propriedade particular se houver prévia autorização do respectivo proprietário, assegurada
a ele indenização ulterior, se houver dano.
E) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum,
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

(CESPE/2021)

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

DIREITOS POLÍTICOS

Prof. Adriane Fauth
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IDADE MÍNIMA

• IDADE MÍNIMA:

• PROVA: DATA DA POSSE

Prof. Adriane Fauth

• IDADE MÍNIMA:

• PROVA: DATA DA POSSE

Prof. Adriane Fauth
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Com relação aos direitos políticos, assinale a opção correta.
A) O analfabeto, embora lhe seja obrigatório o exercício do voto, é considerado inelegível
pela Constituição Federal de 1988.
B) Parlamentares federais, estaduais e municipais elegem-se pelo sistema proporcional de
eleição.
C) Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitido terceiro mandato de
chefe de Poder Executivo municipal, desde que em municípios diversos.
D) O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau de parentesco ou por
adoção, de governador de estado são inelegíveis nesse mesmo estado.
E) A suspensão de direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado
incidirá quando a pena aplicada for restritiva de direitos.

(CESPE/2021)

Prof. Adriane Fauth

ART. 14 
§ 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as
consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras
Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da
data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de
quesitos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às
consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas
eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

ATUALIZAÇÃO EC 111/2021

Prof. Adriane Fauth
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ART. 17 § 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados 
Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham 
sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou 
de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em 
qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do 
fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e 
à televisão.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

(EC) Art. 2º Para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos
do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a
Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão
contados em dobro.

ATUALIZAÇÃO EC 111/2021

Prof. Adriane Fauth

PODER EXECUTIVO

Prof. Adriane Fauth
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PODER EXECUTIVO

FORMA DE 
GOVERNO

REPÚBLICA

TEMPORARIEDADE

ELETIVIDADE

RESPONSABILIDADE

MONARQUIA

VITALICIEDADE

HEREDITARIEDADE

IRRESPONSABILIDADE

Prof. Adriane Fauth

PODER EXECUTIVO

SISTEMA 
DE 

GOVERNO

PRESIDENCIALISMO

UNIPESSOAL CHEFE DE 
ESTADO 

PRESIDENT
E

CHEFE DE 
GOVERNO

PRESIDENT
E

LEGITIMIDADE 
POPULAR 

DIRETA

INDEPENDÊNCIA 
ENTRE EXECUTIVO E 

LEGISLATIVO

MANDATO 
CERTO

PARLAMENTARISMO

DUAL

CHEFE DE 
ESTADO

PRESIDENTE OU 
RAINHA/REI

CHEFE DE 
GOVERNO

PRIMEIRO 
MINISTRO

LEGITIMIDADE 
POPULAR INDIRETA

INTERDEPENDÊNCIA 
ENTRE EXECUTIVO E 

LEGISLATIVO

Chefe da administração 
pública federal
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É atribuição da chefia de governo
A) celebrar tratados internacionais, mediante referendo do Congresso Nacional.
B) vetar projetos de lei, total ou parcialmente.
C) manter relações com estados estrangeiros.
D) celebrar a paz.
E) permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional.

(CESPE/2009 – PCPB)

Prof. Adriane Fauth

No regime presidencialista brasileiro, o presidente da República é o chefe de
Estado e de governo da República Federativa do Brasil. As competências
constitucionais do presidente da República incluem
A) editar decretos autônomos, nas hipóteses previstas na CF, atribuição que pode
ser delegada ao advogado-geral da União.
B) nomear, após aprovação pelo Senado Federal, o advogado-geral da União.
C) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, independentemente de
aprovação do Congresso Nacional.
D) dar, de forma privativa, início ao processo legislativo de leis que disponham
sobre criação de todo cargo, emprego e função dos Poderes da República.
E) expedir decretos orçamentários que inovem a ordem jurídica.

(CESPE/2016 – PCPE)

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

SEGURANÇA PÚBLICA

Prof. Adriane Fauth
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SEGURANÇA PÚBLICA

• DIREÇÃO: Delegados de Polícia
• SUBORDINAÇÃO: Governador 
• COMPETÊNCIA: apura infrações penais EXCETO: PF ou MILITARES

Prof. Adriane Fauth

ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL

APURAR INFRAÇÕES PENAIS

ORDEM POLÍTICA E 
SOCIAL

Lei 
14197/2021 –

segurança 
nacional

Lei 13.260/16 
terrorismo

REPERCUSSÃO 
INTERNACIONAL E 
INTERESTADUAL + 

REPRESSÃO UNIFORME 

LEI 
10446/2002

CRIMES 
FEDERAIS E 
ESTADUAIS

BENS, SERVIÇOS, INTERESSES

UNIÃO

Área indígena

AUTARQUIAS 

INSS

EMPRESAS 
PÚBLICAS

CEF -
CORREIOS

Prof. Adriane Fauth
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ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL
exercer, com 

exclusividade, as 
funções de polícia 
judiciária da União.

PREVENIR E 
REPRIMIR

TRÁFICO 

CONTRABANDO 

DESCAMINHO

POLÍCIA

MARÍTIMA 

AEROPORTUÁRIA 

FRONTEIRAS

Prof. Adriane Fauth

ORDEM SOCIAL

Prof. Adriane Fauth
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ORDEM SOCIAL
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo
o bem-estar e a justiça sociais.
Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas
sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos
de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

ORDEM 
SOCIAL

BASE Primado do 
trabalho

OBJETIVO

bem-estar 
social

justiça 
sociais

Prof. Adriane Fauth

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

Prof. Adriane Fauth
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MEIO AMBIENTE – ART. 225
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

AMAZONA MATA ZÉ DO 
PANTANAL, NA ZONA, COM UMA 

SERRA!

Prof. Adriane Fauth

MEIO AMBIENTE – ART. 225
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se
consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal,
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural
brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar
dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017)

Prof. Adriane Fauth
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Prof. Adriane Fauth

• de quatorze anos para admissão ao trabalhoidade mínima

• previdenciários e trabalhistasgarantia de direitos

• do trabalhador adolescente e jovem à escolagarantia de acesso

• de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 
infracionalgarantia

• na relação processual e defesa técnica por 
profissional habilitadoigualdade

• brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimentoMedida privativa de liberdade

• ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 
adolescente órfão ou abandonadoestímulo do Poder Público

• à criança, ao adolescente e ao jovem 
dependente de entorpecentes e drogas afins

programas de prevenção e 
atendimento especializado

Prof. Adriane Fauth

INDÍGENAS

DIREITOS 
TERRAS

POSSE 
PERMANENTE

USUFRUTO

SOLO

RIOS E LAGOS
DEMARCAÇÃO -

UNIÃO

USO RECURSOS 
HIDRICOS E 
MINERAIS

AUTORIZAÇÃO 
CN

comunidades

participação lavra
INALIENÁVEIS/INDISPONÍ

VEIS/IMPRESCRITÍVEIS

REMOÇÃO  
VEDADO, SALVO

CATÁSTROFE/EPIDEMI
A APROVAÇÃO CN

INTERESSE 
SOBERANIA PAÍS

AUTORIZAÇÃO 
CN

Não tem propriedade e 
usufruto do subsolo!!

Prof. Adriane FauthProf. Adriane Fauth
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Com relação às normas sobre segurança pública, meio ambiente e família, a CF
dispõe que
A) a Polícia Federal, a PRF e a polícia ferroviária federal são consideradas,
juntamente com as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças
auxiliares e reserva do Exército.
B) o meio ambiente é bem de uso especial, que a administração pública pode
utilizar para a realização de suas atividades e a consecução de seus fins.
C) a PRF exerce as funções de polícia de fronteira e o policiamento ostensivo das
rodovias federais.
D) são penalmente inimputáveis apenas menores de dezesseis anos, sujeitos às
normas da legislação especial.
E) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes é
considerada entidade familiar.

(CESPE/2008 – PRF)

Prof. Adriane Fauth

OBRIGADA!

Prof. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth 

@FauthAdriane

Adriane Fauth
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

Profª. Priscila Silveira

EDITAL 2021- UFMT

Revisão de Véspera PCPB
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).

43
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INQUÉRITO POLICIAL

Prof.ª Priscila Silveira

Revisão de Véspera PCPB
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

45
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Revisão de Véspera PCPB
Prof.ª Priscila Silveira

Inquérito Policial
Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário Oficial

Oficioso Indisponível

Temporário

Revisão de Véspera PCPB
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.

47
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Revisão de Véspera PCPB
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

Revisão de Véspera PCPB
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

49
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Revisão de Véspera PCPB
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

Revisão de Véspera PCPB
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

51
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PRISÃO EM FLAGRANTE

Prof.ª Priscila Silveira

Revisão de Véspera PCPB
Prof.ª Priscila Silveira

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

53
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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.

Revisão de Véspera PCPB
Prof.ª Priscila Silveira

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)

Revisão de Véspera PCPB
Prof.ª Priscila Silveira

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)

Revisão de Véspera PCPB
Prof.ª Priscila Silveira

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 PCPB
Prof.ª Priscila Silveira
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Revisão de Véspera PCPB
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)

Revisão de Véspera PCPB
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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

Revisão de Véspera PCPB
Prof.ª Priscila Silveira

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

Revisão de Véspera PCPB
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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

Revisão de Véspera PCPB
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PRISÃO TEMPORÁRIA

Prof.ª Priscila Silveira

 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

Revisão de Véspera PCPB
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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

Revisão de Véspera PCPB
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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

Revisão de Véspera PCPB
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PROVAS

Prof.ª Priscila Silveira

Provas

Revisão de Véspera PCPB
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Provas

Revisão de Véspera PCPB
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Provas
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Provas
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Provas
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Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

Obrigada!!

@profpriscilasilveira

Estatística

Jhoni Zini
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A respeito de uma variável aleatória contínua U, uniformemente distribuída no intervalo [0, 1],
julgue o seguinte item.

A variância de U é:

A) 1/10
B) 1/12
C) 2/5
D) 1/3
E) 5/7

CEBRASPE  - AUDITOR (TCE-PA)/ 2016 (ADAPTADA)

Supondo que o custo unitário X de um processo de execução fiscal na justiça federal seja
descrito por uma distribuição exponencial com média igual a R$ 5.000, calcule o coeficiente de
variação de X.

a) 0,5
b) 0,6
c) 0,7
d) 0,8
e) 1

CEBRASPE  - ANALISTA (STM) /2018 (ADAPTADA)
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Uma amostra aleatória simples Y1, Y2, ..., Y25 foi retirada de uma distribuição normal com
média nula e variância σ², desconhecida. Considerando que P(χ2<13) = P(χ²>41)=0,025 , em
que χ2 representa a distribuição qui-quadrado com 25 graus de liberdade, assinale a
alternativa que contém a variância da distribuição χ2 com 25 graus de liberdade.

a) 42
b) 45
c) 50
d) 60
e) 100

CEBRASPE  - ANALISTA (STM) /2018 (ADAPTADA)

Considerando que Y siga uma distribuição t de Student com 22 graus de liberdade, assinale a
opção que apresenta o resultado da soma E[Y] + Var[Y].

A. 0,90
B. 0,95
C. 1
D. 1,1
E. 1,2

CEBRASPE - AUDITOR (SEFAZ RR)/2021
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Considere que a probabilidade de haver inconsistência em uma declaração do imposto de
renda seja igual a 0,10 e que X represente o total de declarações inconsistentes em uma
amostra aleatória simples de 3.600 declarações. Com base nessas informações, assinale a
opção correta.
A. A variância de X é superior a 350.
B. A moda da distribuição X é igual ou superior a 3.000.
C. O desvio padrão da quantidade X é igual a 18.
D. A mediana da distribuição de X é superior a 500.
E. O total esperado de declarações inconsistentes na amostra é superior a 500.

CEBRASPE - AUDITOR (SEFAZ ES)/2013

Uma amostra aleatória simples de tamanho 5 foi retirada de uma distribuição de Poisson com
média igual a 5. Essa amostra é representada por X1, X2, X3, X4, X5, em que cada variável Xk
denota o total de erros processuais registrados em certo cartório judicial no dia k, com
k∈{1,2,3,4,5}.

A respeito da quantidade semanal de erros processuais registrados nesse cartório Y = X1 + X2 +
X3 + X4 + X5, assinale a opção correta.
A. O coeficiente de variação de Y é igual a 1.
B. E(Y)<20.
C. O desvio padrão de Y é igual a 5.
D. Para k = 1, 2, 3, 4, 5, tem-se que P(Y=0) ≥ P(Xk=0).
E. A média semanal de erros processuais, denotada por Y/5, segue uma distribuição normal.

CEBRASPE - ANALISTA (TJ PA) /2020 
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Uma amostra aleatória simples de tamanho n = 100, representada por X1, X2, ... X100, foi
retirada de uma população Bernoulli. Considerando que S = X1 + X2 + ... + X100 e que a média
populacional seja igual a 0,1, assinale a opção correta, de acordo com a aproximação
proporcionada pelo teorema limite central.

A. P(S>50) ≥ P(S<50).

B. 𝑃 > 0 = 1

C. P(S<4) = P(S>16).

D. < −2 = 0

E. < 1 = 0,25

CEBRASPE - ANALISTA (TJ PA) /2020 

Considere que X1,⋯,X100 represente uma amostra aleatória simples de tamanho 100, com
reposição, retirada de uma população normal com média desconhecida M e desvio padrão
igual a 9. Se 𝑋 =

⋯ denota a média amostral, então a quantidade 𝑋 − 𝑀 segue uma
distribuição normal com média nula e desvio padrão igual a

A. 81.
B. 0,09.
C. 0,81.
D. 0,9.
E. 9.

CEBRASPE - AUDITOR (PREF ARACAJU) /2021 
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Uma equipe de engenheiros da qualidade, com vistas a estimar vida útil de determinado
equipamento, utilizou uma amostra contendo 225 unidades e obteve uma média de 1.200
horas de duração, com desvio padrão de 150 horas.

Considerando-se, para um nível de confiança de 95%, z = 1,96, é correto afirmar que a
verdadeira duração média do equipamento, em horas, estará em um intervalo entre
A. 1.190,00 e 1.210,00.
B. 1.185,20 e 1.214,80.
C. 1.177,50 e 1.222,50.
D. 1.180,40 e 1.219,60.
E. 1.174,20 e 1.225,80.

CEBRASPE - ANALISTA (TJ PA) /2020

Um modelo de regressão linear simples na forma y = ax+b+ϵ, no qual ϵ representa o erro
aleatório com média nula e variância constante, foi ajustado para um conjunto de dados no
qual as médias aritméticas das variáveis y e x são, respectivamente, 𝑦 = 10 e �̅� = 5. Pelo
método dos mínimos quadrados ordinários, se a estimativa do intercepto (coeficiente b) for
igual a 20, então a estimativa do coeficiente angular a proporcionada por esse mesmo método
deverá ser igual a

A. −2.
B. 2.
C. −1.
D. 0.
E. 1.

CEBRASPE - AUDITOR (PREF ARACAJU) /2021 

85

86



44

Considere que os tempos de espera X e de atendimento Y, ambos em minutos, para
determinado serviço ambulatorial se relacionem como Y = 2X – 1. Se o desvio padrão de X for
igual a 2 minutos, então o desvio padrão de Y, em minutos, será igual a

A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

CEBRASPE - TÉCNICO (COREN SE)/2021

OBRIGADO

Prof. Jhoni Zini
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DIREITO PENAL

Profª. Priscila Silveira

EDITAL 2022- CESPE

Reta Final SEFAZ SE
Profª. Priscila Silveira

1 Infração penal: elementos, espécies. 2 Sujeito ativo e sujeito passivo da infração
penal. 3 Tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade. 4 Imputabilidade penal. 5
Excludentes de ilicitude e de culpabilidade. 6 Concurso de pessoas. 7 Crimes contra
a pessoa. 8 Crimes contra o patrimônio. 9 Crimes contra os costumes. 10 Dos
crimes contra a família. 11 Crimes contra a fé pública. 12 Crimes contra a
administração pública
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CRIME E SEUS ELEMENTOS

Profª. Priscila Silveira

Conceito de crime e seus 
elementos

Revisão de Véspera PCPB
Profª. Priscila Silveira

Fato 
Típico Ilícito Culpável Crime
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Conceito de crime e seus 
elementos

Revisão de Véspera PCPB
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

Crime Consumado

Revisão de Véspera PCPB
Profª. Priscila Silveira

CRIME CONSUMADO Quando reúnem todos os elementos de 
sua definição legal
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Tentativa

Revisão de Véspera PCPB
Profª. Priscila Silveira

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

Revisão de Véspera PCPB
Profª. Priscila Silveira

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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Revisão de Véspera PCPB
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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

Revisão de Véspera PCPB
Profª. Priscila Silveira

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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Revisão de Véspera PCPB
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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

Revisão de Véspera PCPB 
Profª. Priscila Silveira

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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Revisão de Véspera PCPB 
Profª. Priscila Silveira

Conduta

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

Conduta

Comissiva Omissiva Comissiva por 
omissão

Coação física irresistível: 
exclui a  conduta.

Revisão de Véspera PCPB 
Profª. Priscila Silveira

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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Revisão de Véspera PCPB 
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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

Revisão de Véspera PCPB 
Profª. Priscila Silveira

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

Revisão de Véspera PCPB
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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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Reta Final SEFAZ SE
Profª. Priscila Silveira

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.

Revisão de Véspera PCPB
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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.

Revisão de Véspera PCPB
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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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Reta Final SEFAZ SE
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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.

Revisão de Véspera PCPB
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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

Revisão de Véspera PCPB
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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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IMPUTABILIDADE PENAL

Profª. Priscila Silveira

Sistemas de Imputabilidade

Revisão de Véspera PCPB
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SISTEMAS

Biológico (adotado 
como exceção)

Psicológico

Biopsicológico
(adotado como 

regra)

A imputabilidade é aferida no
momento em que ocorre o
FATO.
Tempo do crime: Teoria da
atividade -> Momento da ação
ou omissão (art. 4º, CP)
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Causa de Inimputabilidade

Revisão de Véspera PCPB
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 Previstas nos artigos 26, 27 e 28 do CP

INIMPUTÁVEIS

Menor de 18 anos (critério 
biológico – art. 27, CP)

Doença mental e 
desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado 
(critério biopsicológico)

Embriaguez acidental (caso 
fortuito ou força maior) 

completa (art. 28, §1º, CP)

CONCURSO DE PESSOAS

Profª. Priscila Silveira
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Concurso de Pessoas

Revisão de Véspera PCPB
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Requisitos

Pluralidade de agentes e de condutas

Relevância causal das condutas

Liame subjetivo entre os agentes

Identidade de infração penal 

Concurso de Pessoas

Revisão de Véspera PCPB
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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.
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(In)comunicabilidade de 
elementares e circunstâncias

Revisão de Véspera PCPB
Profª. Priscila Silveira

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

É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes

Elementares Objetivas e 
Subjetivas

Comunicam-se É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes

É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes

CRIMES CONTRA A PESSOA

Profª. Priscila Silveira
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Homicídio – art. 121, CP

Revisão de Véspera PCPB
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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

Revisão de Véspera PCPB
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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.

Revisão de Véspera PCPB
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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.

Revisão de Véspera PCPB
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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

Revisão de Véspera PCPB 
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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

Lesão Corporal – Art. 129, CP
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Lesão corporal

Dolosa

Leve (caput)

Grave (§1º)

Gravíssima (§2º)

Resultado morte (§3º)

Culposa (§6º) 

Causa de aumento (§7º)

Perdão judicial (§8º)

VDMF (§9º) Causa de Aumento (§§10, 
11 e 12)

Lesão praticada por 
razões do sexo feminino 

(§13)

Conduta culposa
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Abandono de Incapaz – Art. 
133, CP

Revisão de Véspera PCPB 
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ABANDONO DE 
INCAPAZ

Simples (caput) Detenção, de 6 meses a 
3 anos.

Qualificado pela lesão 
grave (§1º) Reclusão, de 1 a 5 anos.

Qualificado pela morte 
(§2º)

Reclusão, de 4 a 12 
anos.

Aumento de pena (§3º) Aumenta-se de 1/3

OMISSÃO DE SOCORRO – Art. 
135, CP
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OMISSÃO DE SOCORRO

Simples (caput) Detenção, de 1 a 6 
meses.

Aumento de pena 
(parágrafo único) Aumenta-se de metade
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Maus-tratos – Art. 136, CP
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MAUS-TRATOS

Simples (caput) Detenção, de 2 meses a 
1 ano.

Qualificado pela lesão 
grave (§1º) Reclusão, de 1 a 4 anos.

Qualificado pela morte 
(§2º)

Reclusão, de 4 a 12 
anos.

Aumento de pena (§3º) Aumenta-se de 1/3

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

Profª. Priscila Silveira
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Furto - Art. 155, CP

Revisão de Véspera PCPB 
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Estrutura

Simples (caput)

Majorado (§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

Revisão de Véspera PCPB 
Prof.ª Priscila Silveira

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

Revisão de Véspera PCPB 
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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

Revisão de Véspera PCPB 
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Extorsão 
mediante 
sequestro

Simples (caput)

Qualificada (§1º)

Menor de 18 anos 
ou maior de 60 

anos

Dura mais de 24h

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
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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 PCPB 
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Apropriação 
Indébita

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

Majorante (§1º) Aumentada de 1/3

Estelionato – Art. 171, CP
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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
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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 

CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Profª. Priscila Silveira
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Princípio Da Insignificância X 
Crimes Contra A Administração 
Pública
Súmula nº 599 STJ - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública.

STF

SIM

(EXCEPCIONAL)

STJ

NÃO

 Conceito de funcionário público: art. 327 CP.

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.

Revisão de Véspera PCPB
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Crimes Contra a Administração 
Pública
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Peculato – Art. 312, CP

Tipos de Peculato

1.Tipo fundamental
(art. 312, caput)

Peculato-apropriação
(1ª parte)

Peculato-desvio
(2ª parte)

2. Peculato-furto (§1º)

3. Peculato culposo (§2)

Revisão de Véspera PCPB
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Peculato – Art. 312, CP
 Reparação do dano no peculato culposo – extinção da punibilidade e diminuição da

pena (art. 312, § 3º):

(Tabela – Cleber Masson)
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Concussão – ART. 316, CP

Concussão Simples (caput)

Própria

Imprópria

Revisão de Véspera PCPB
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Concussão – ART. 316, CP
 Concussão x Corrupção Passiva

CONCUSSÃO

Obter vantagem 
indevida

Exigir

CORRUPÇÃO PASSIVA

Obter vantagem 
indevida

Solicitar, receber ou 
aceitar promessa
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Concussão – ART. 316, CP
 Concussão x Extorsão

CONCUSSÃO

Exigir vantagem 
indevida

Em razão da função 
pública

EXTORSÃO

Exigir vantagem 
indevida

Violência ou grave 
ameaça

EXCESSO DE EXAÇÃO (ART. 316, 
§1º):
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Excesso de Exação

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

Qualificada (§2º) Pena – reclusão, de 
2 a 12 anos 
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Corrupção Passiva – Art. 317, CP
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Corrupção 
Passiva

Simples (caput)

Própria

Imprópria

Majorante (§1º) Aumenta-se 1/3

Privilegiada 
(§2º)

Pena –
detenção, de 3 

meses a 1 
anos 

Facilitação de Contrabando e 
Descaminho – Art. 319, CP
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Facilitação de 
Contrabando e 

Descaminho
Simples (caput) Pena – detenção, de 

3 a 8 anos
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Prevaricação – Art. 319, CP

Revisão de Véspera PCPB
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Prevaricação Simples (caput) Pena – detenção, de 
3 meses a 1 ano

.

Crimes contra a Administração 
Pública

• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu indevidamente

Concussão

• Solicitar, receber ou aceitar promessa
• Aumento de pena
• Cedendo a pedido ou influência de

outrem

Corrupção Passiva

• Retardar/ deixar de praticar ou 
praticar 

• Para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal

Prevaricação

Revisão de Véspera PCPB
Profª. Priscila Silveira

159

160



81

Condescendência Criminosa – Art. 
320, CP

Revisão de Véspera PCPB
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Condescendência 
Criminosa Simples (caput) Pena – detenção, de 

15 dias a 1 mês.

Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

Obrigada!!

@profpriscilasilveira
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Lilian 
Novakoski

Direitos Humanos e 
Estatuto do Idoso

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Direitos Elencados na DUDH
 direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal;
 proibição à escravidão e à servidão;
 proibição à tortura e ao tratamento cruel, desumano ou

degradante;
 reconhecimento da personalidade jurídica (sujeito de

direitos); direito à igualdade;
 proibição da prisão arbitrária;
 direito a justa e pública audiência perante um tribunal

independente e imparcial;
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Direitos Elencados na DUDH
 presunção de inocência;
 proteção à vida privada;
 liberdade de locomoção;
 direito de asilo (não invocável em caso de perseguição

legitimamente motivada por crime de direito comum)
 direito a nacionalidade;
 direito de contrair matrimônio e fundar uma família;
 direito de propriedade;
 direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Direitos Elencados na DUDH
 direito à liberdade de reunião e associação pacífica;
 direito de participação política (fazer parte do governo do

país);
 garantia de acesso ao serviço público do país;
 direito segurança social;
 direito ao trabalho;
 direito ao repouso e lazer;
 direito a padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-

estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis;
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Direitos Humanos
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Direitos Elencados na DUDH
 direito instrução (educação); e
 direito participar livremente da vida cultural.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Dispositivos 

G
a
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n
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s 

P
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ce
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is

 

Devido Processo Legal 

Vedação de 
prisão/detenção/exílio 

arbitrários

Igualdade Processual 

Imparcialidade do 
Julgador

Publicidade dos Atos 

Presunção de 
Inocência 

Irretroatividade da Lei 
Penal 
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(CESPE/ PRF/ 2021)
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos
primeiros instrumentos normativos gerais de direitos humanos
adotados por uma organização internacional, destacou-se pelo
fato de comportar a ideia de dignidade da pessoa humana
como ponto de convergência da ética universal e do
fundamento valorativo do sistema protetivo global dos direitos
humanos.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(CESPE/ DEPEN/ 2021)
A presunção da inocência de uma pessoa acusada de um ato
delituoso é prevista na Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(CESPE/ SERIS AL / 2021)
A presunção da inocência de uma pessoa que esteja na fase de
acusação de um crime é uma garantia prevista na Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(CESPE/ DEPEN/ 2021)
A DUDH contém disposições expressas a respeito da 
possibilidade de aplicação de pena de morte para 
autores de crimes graves, desde que seja garantido o 
julgamento justo e a imparcialidade do juízo.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Lilian 
Novakoski

Pacto San José da 
Costa Rica

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CADH

Pacto de San 
José da Costa 

Rica 

Direitos Civis e 
Políticos 

Protocolo de 
San Salvador 

Direitos 
Sociais, 

Econômicos e 
Culturais 
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Direitos Humanos
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CADH
Artigo 4º - Direito à vida
1 Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse
direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o
momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida
arbitrariamente.
2 Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta
só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em
cumprimento de sentença final de tribunal competente e em
conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada
antes de haver o delito sido cometido.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CADH
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CADH
Direito a Integridade Pessoal – art 5º 

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CADH
Artigo 6º - Proibição da escravidão e da servidão
1. Ninguém poderá ser submetido a escravidão ou servidão e tanto
estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são
proibidos em todas as suas formas.
2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou
obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena
privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta
disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o
cumprimento da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal
competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade, nem a
capacidade física e intelectual do recluso.
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Direitos Humanos
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CADH
3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os
efeitos deste artigo:
a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa
reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal
expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos
ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle
das autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem
não devem ser postos à disposição de particulares, companhias
ou pessoas jurídicas de caráter privado;

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CADH
b) serviço militar e, nos países em que se admite a isenção por
motivo de consciência, qualquer serviço nacional que a lei
estabelecer em lugar daquele;
c) o serviço exigido em casos de perigo ou de calamidade que
ameacem a existência ou o bem-estar da comunidade;
d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas
normais.
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Direitos Humanos
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CADH
Artigo 9º - Princípio da legalidade e da retroatividade
Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no
momento em que foram cometidos, não constituam delito, de
acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor
pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência
do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a
imposição de pena mais leve, o deliquente deverá dela
beneficiar-se.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CADH
Artigo 10 - Direito à indenização
Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no
caso de haver sido condenada em sentença transitada em
julgado, por erro judiciário.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CEBRASPE/PCAL/2021

A apologia ao ódio religioso que constitua incitação à
hostilidade deve ser vedada por lei.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CEBRASPE/PCAL/2021

Todos os cidadãos devem possuir o direito de participar
da direção dos assuntos públicos.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CEBRASPE/PCAL/2021

O Estado que abolir a pena de morte não poderá
restabelecê-la.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Lilian 
Novakoski

Estatuto do Idoso
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CEBRASPE/PCSE/2020

Todas as ações penais decorrentes dos crimes
previstos no Estatuto do Idoso são públicas
condicionadas.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CEBRASPE/PCSE/2018

Situação hipotética: Um empregado de uma instituição financeira,
aproveitando-se do acesso aos dados bancários e à senha de acesso à
conta de depósitos de uma pessoa idosa, desviou vultosos valores da
correntista, aplicando-lhes, em proveito próprio, destinação diversa da sua
finalidade. Assertiva: Nessa situação, o empregado incorreu no tipo penal
de furto mediante fraude previsto no Código Penal, afastando-se a
aplicação de tipo incriminador do Estatuto do Idoso, porquanto o agente
não detinha a prévia posse da res furtiva.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CRIMES

Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública 
incondicionada, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.
Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou 
por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da 
cidadania, por motivo de idade:
Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
§ 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou 
discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.
§ 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob 
os cuidados ou responsabilidade do agente.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CRIMES
§ 3º Não constitui crime a negativa de crédito motivada por 
superendividamento do idoso. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)
Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo 
sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou 
dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses 
casos, o socorro de autoridade pública:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta 
lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.
Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de 
longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades 
básicas, quando obrigado por lei ou mandado:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CRIMES
Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do 
idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou 
privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a 
fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado:
Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.
§ 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 2o Se resulta a morte:
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CRIMES
Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano e multa:
I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de 
idade;
II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho;
III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar 
assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa;
IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução 
de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;
V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura 
da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.
Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a 
execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou 
interveniente o idoso:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CRIMES
Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer 
outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua 
finalidade:
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.
Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, 
por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, 
proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com 
objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.
Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, 
informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso:
Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

CRIMES
Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar 
procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou 
outorgar procuração:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento 
de seus atos, sem a devida representação legal:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

ATÉ BREVE!

Lilian 
Novakoski
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Legislação Penal Especial

Prof. Antonio Pequeno
INSTA 
@PROF.PEQUENO

LEI 10826/2003 – ESTATUTO DO 
DESARMAMENTO

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB
01-Considerando a jurisprudência do STJ a respeito dos crimes hediondos, do tráfico
de entorpecentes, do Estatuto do Desarmamento e do ECA, assinale a opção correta.

A) A arma de fogo desmuniciada e desmontada não serve para configurar o delito de
porte ilegal de arma de fogo.

B) Não se configura o crime de corrupção de menor em relação àquele já afeito à
prática de atos infracionais.

C) Por ser crime acessório, a associação para o tráfico de drogas não pode existir sem
a prova da materialidade do crime principal.

D) Não é hediondo o crime de tráfico de entorpecentes praticado por agente primário,
de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa.

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
02-Lucas, delegado de polícia de determinado estado da Federação, em dia de folga,
colidiu seu veículo contra outro veículo que estava parado em um sinal de trânsito.
Sem motivo justo, o delegado sacou sua arma de fogo e executou um disparo para o
alto. Imediatamente, Lucas foi abordado por autoridade policial que estava próxima ao
local onde ocorrera o fato. Nessa situação hipotética, a conduta de Lucas poderá ser
enquadrada como

A) crime inafiançável.

B) contravenção penal.

C) crime, com possibilidade de aumento de pena, devido ao fato de ele ser delegado
de polícia.

D) crime insuscetível de liberdade provisória.

E) atípica, devido ao fato de ele ser delegado de polícia.
Prof. Antonio Pequeno
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PC PB
03- De acordo com as previsões da Lei de Armas (Lei nº 10.826/03), analise as
afirmativas a seguir.

I. A posse isolada de grande quantidade de munições de uso permitido, em
desacordo com as determinações legais ou regulamentares, quando
desacompanhada da apreensão de arma de fogo, não constitui crime.

II. A cessão, mesmo que gratuita, de arma de fogo de uso restrito, sem autorização
ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, configura crime,
punido com a mesma sanção penal daquele que transporta arma de fogo de
calibre permitido com numeração suprimida.

III. O crime de disparo de arma de fogo é expressamente subsidiário, somente
havendo punição do agente caso a finalidade com o disparo não seja praticar
outro crime.

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III. .

Prof. Antonio Pequeno
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LEI 11343/2006 – LEI DE DROGAS 

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
04- Com base na Lei Antidrogas (Lei n.º 11.343/2006) e no entendimento
sumulado pelo STJ, assinale a opção correta.

A) Caso um juiz considere condenar um réu que colaborou, como informante,
com uma organização voltada para o tráfico, como consequência lógica, ele
deverá condenar esse réu também pela prática de associação para o tráfico.

B) Um réu condenado por associação para o tráfico não pode ser reconhecido
como agente de tráfico privilegiado no mesmo feito, haja vista a
incompatibilidade de ordem objetiva preconizada pela Lei Antidrogas.

C) No que diz respeito a crime de tráfico internacional de drogas e conforme
entendimento sumulado de tribunal superior, o juiz, ao reconhecer, em sua
sentença, que a conduta do réu caracteriza tráfico privilegiado, não poderá impor
a esse réu pena abaixo do mínimo legal.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB
D) O juiz pode aplicar causa majorante de pena de um sexto a dois terços
quando o crime de tráfico de drogas tiver sido perpetrado com emprego
ostensivo de arma de fogo para a intimidação difusa ou coletiva. Se a arma tiver
sido utilizada em contexto diverso do de crime de tráfico, tratar-se-á de concurso
material de crimes.

E) O ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas cometido por
adolescente, por si só, conduz obrigatoriamente à imposição de medida
socioeducativa de internação do jovem, salvo na modalidade de tráfico
privilegiado.

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
05- Considerando o entendimento dos tribunais superiores acerca da Lei Antidrogas e da Lei
Maria da Penha, julgue os itens a seguir.

I A majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a efetiva transposição de
fronteiras entre dois ou mais países.

II Para a incidência da majorante da interestadualidade, é desnecessária a efetiva transposição
de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da
intenção de realizar o tráfico interestadual de drogas.

III A prática de crime mediante grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico impede
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, independentemente da
condição de primariedade do réu.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB
IV Haja vista a interpretação restritiva do direito penal, para a configuração da
violência doméstica e familiar prevista na Lei Maria da Penha é necessária a
comprovação da coabitação de autor e vítima. Estão certos apenas os itens.

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
06- Indivíduo não reincidente que semeie, para consumo pessoal, plantas
destinadas à preparação de pequena quantidade de produto capaz de causar
dependência psíquica se sujeita à penalidade imediata de

A) perda de bens e valores.

B) medida educativa de internação em unidade de tratamento.

C) advertência sobre os efeitos das drogas.

D) admoestação verbal pelo juiz.

E) prestação pecuniária.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB
07- Assinale a opção correta à luz da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas), do CP e
da jurisprudência do STF.

a) O crime de associação para o tráfico, caracterizado pela associação de duas ou
mais pessoas para a prática de alguns dos crimes previstos na Lei de Drogas, é
delito equiparado a crime hediondo.

b) O crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, está sujeito aos prazos
prescricionais do CP.

c) instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, poderá ser aplicada causa
de redução de pena se o agente for primário, tiver bons antecedentes e não se
dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
d) Quanto aos crimes previstos na Lei de Drogas, será isento de pena o agente que,
por ser dependente de drogas, for, ao tempo do fato, totalmente incapaz de
entender o caráter ilícito da ação praticada.

e) Os crimes previstos na Lei de Drogas são insuscetíveis de anistia, graça e
indulto, sendo impossível, àqueles que os praticarem, a concessão de liberdade
provisória.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB

LEI TORTURA Nº 9455/1997

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
08-À luz das disposições da Lei n.º 9.455/1997, que trata dos crimes de tortura, assinale
a opção correta.

a) O fato de o agente constranger um indivíduo mediante violência ou grave ameaça, em
razão da orientação sexual desse indivíduo, causando-lhe sofrimento físico ou mental,
caracteriza o crime de tortura na modalidade discriminação.

b) O delegado que se omite em relação à conduta de agente que lhe é subordinado, não
impedindo que este torture preso que esteja sob a sua guarda, incorre em pena mais
branda do que a aplicável ao torturador.

c) A babá que, mediante grave ameaça e como forma de punição por mau
comportamento durante uma refeição, submeter menor que esteja sob sua
responsabilidade a intenso sofrimento mental não praticará crime de tortura por falta de
tipicidade, podendo ser acusada apenas de maus tratos.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB
d) O crime de tortura admite qualquer pessoa como sujeitos ativo ou passivo; assim, pelo
fato de não exigirem qualidade especial do agente, os crimes de tortura são classificados
como crimes comuns.

e) Crimes de tortura são classificados como crimes próprios porque exigem, para a sua
prática, a qualidade especial de os agentes serem agentes públicos

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
09-Ronaldo, maior e capaz, desconfiado de suposta traição de sua companheira Sílvia,
constrangeu-a, no seu local de trabalho, mediante violência, causando-lhe grave sofrimento
mental e lesões corporais leves, com o fim de obter a confissão da relação extraconjugal e
informações acerca do suposto amante.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta no que diz respeito aos crimes
previstos na lei que dispõe sobre a tortura e aos preceitos legais estabelecidos na lei que trata
da violência doméstica e familiar, em face das disposições do CP.

a) A norma extravagante que trata da violência doméstica não pode incidir sobre os fatos
descritos, visto que estes ocorreram fora do ambiente doméstico.

b) A hipótese em questão configura crime de tortura, qualificado pela circunstância de o agente
ter praticado o fato prevalecendo-se da relação doméstica de coabitação, o que afasta, de per
si, a incidência da norma que trata da violência doméstica e familiar, sob pena de bis in idem.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB
c) A situação hipotética em apreço submete-se aos preceitos da lei que trata da violência
doméstica e familiar em concurso com os do diploma legal que dispõe sobre a tortura, por ser
o meio utilizado para a prática da infração penal.

d) Os fatos praticados por Ronaldo configuram crime de constrangimento ilegal qualificado
pela lesão corporal.

e) Há concurso aparente de normas penais, a ser solucionado com base no princípio da
especialidade, com a aplicação da lei que trata da violência doméstica e familiar, por ser norma
especial, o que afasta a incidência da norma disciplinadora do delito de tortura.

Prof. Antonio Pequeno

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

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

B) estará configurada uma causa de aumento de pena.

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

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

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

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB

LEI DOS CRIMES HEDIONDOS

LEI Nº 8072/1990

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
11- Conforme a legislação pertinente, considera-se crime hediondo

A) o favorecimento da exploração sexual de pessoas adultas.

B) o estupro de vulnerável tentado.

C) a lesão corporal dolosa de natureza grave.

D) o sequestro.

E) a extorsão simples.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB

LEI MARIA DA PENHA

LEI Nº 11340/2016

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
12-Joana vive em união estável com Augusto há três anos. O companheiro, há mais de dois
anos, reteve seu cartão bancário com a justificativa inicial de ajudá-la a gerir suas despesas,
mas nunca o devolveu. Durante o relacionamento, Joana sofreu constante vigilância de
Augusto, que exigia que ela o mantivesse informado dos locais que frequentava e das visitas
que fazia. O controle de Augusto começou sob a justificativa da violência urbana, mas
culminou em controle estrito e no afastamento de Joana de seus familiares. Determinado dia,
enfurecido porque Joana havia visitado a mãe sem avisá-lo, Augusto rasgou os documentos e
as roupas de Joana. Ao se deparar com a situação, ela registrou a ocorrência na delegacia.
Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto na Lei Maria da Penha, Augusto cometeu
contra Joana violência

A) física e moral.

B) patrimonial e de imagem.

C) social e sexual.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB

D) sexual e física.

E) patrimonial e psicológica.

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
13-A Lei Maria da Penha prevê que, comprovada a existência de risco atual ou iminente à vida
ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, o agressor
seja imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida.
Conforme a lei, esse afastamento pode ser determinado

I pela autoridade judicial.

II pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca.

III pelo policial que tiver atendido a ocorrência, quando o município não for sede de comarca e
não houver delegado disponível no momento da denúncia. Considerando o disposto na

legislação de regência, assinale a opção correta.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB
A) Apenas o item I está certo.

B) Apenas o item II está certo.

C) Apenas os itens I e III estão certos.

D) Apenas os itens II e III estão certos.

E) Todos os itens estão certos.

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
14-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
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PC PB
15-Considerando as disposições da Lei Maria da Penha — Lei n.º 11.340/2006 —, assinale a
opção correta.

A) A lei não enquadra como violência sexual a conduta de marido que mantém com sua
esposa relações sexuais sem o consentimento dela, haja vista o vínculo matrimonial.

B) Para o poder público, a referida lei inclui unicamente o dever de estabelecer medidas que
não ultrapassem a perspectiva penal.

C) Cabe ao delegado de polícia que instaurar inquérito para apuração de violência doméstica
contra mulher determinar a inclusão da vítima nos cadastros de programas assistenciais do
governo.

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
D) Os processos cíveis decorrentes da aplicação da referida lei serão ajuizados
necessariamente no domicílio da ofendida.

E) A lei permite à autoridade competente a suspensão de visitas do agressor a seus
dependentes menores de idade.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB

Lei de interceptação telefônica

Lei nº 9296/1996

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
16- A denominada interceptação telefônica lato sensu subdivide-se em três espécies distintas:
a interceptação telefônica stricto sensu, a escuta telefônica e a gravação telefônica.
Considerando-se a doutrina consolidada e a jurisprudência, é correto armar que, entre as
referidas espécies, a proteção constitucional às conversas telefônicas, para fins de prova na
investigação criminal, alcança

A) tanto a escuta telefônica quanto a gravação telefônica, que podem ser realizadas mesmo
sem autorização judicial.

B) apenas a interceptação telefônica stricto sensu.

C) apenas a escuta telefônica.

D) apenas a gravação telefônica.

E) tanto a interceptação telefônica stricto sensu quanto a escuta telefônica.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB
17-A denominada interceptação telefônica lato sensu subdivide-se em três espécies distintas: a
interceptação telefônica stricto sensu, a escuta telefônica e a gravação telefônica.
Considerando-se a doutrina consolidada e a jurisprudência, é correto afirmar que, entre as
referidas espécies, a proteção constitucional às conversas telefônicas, para fins de prova na
investigação criminal, alcança

A) tanto a escuta telefônica quanto a gravação telefônica, que podem ser realizadas mesmo
sem autorização judicial.

B) apenas a interceptação telefônica stricto sensu.

C) apenas a escuta telefônica.

D) apenas a gravação telefônica.

E) tanto a interceptação telefônica stricto sensu quanto a escuta telefônica

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
18- De acordo com a Lei n.º 9.296/1996, a interceptação de comunicações telefônicas

A) poderá ser determinada de ofício por delegado.

B) não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios disponíveis.

C) será admitida somente nos casos de crimes em que a pena mínima for igual ou superior a
dois anos de detenção.

D) será conduzida por membro do Ministério Público, com vistas ao delegado, que poderá
acompanhar os procedimentos.

E) poderá ser prorrogada a cada trinta dias, desde que respeitado o prazo máximo legal de
trezentos e sessenta dias.

Prof. Antonio Pequeno
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19- Em relação à prova obtida por meio de interceptação telefônica e ao sigilo telefônico,
assinale a opção correta, tendo como referência a Lei n.º 9.296/1996 e o entendimento
doutrinário e jurisprudencial dos tribunais superiores.

A) A prova obtida por força de interceptação telefônica judicialmente autorizada poderá, a título
de prova emprestada, subsidiar denúncia em outro feito que investigue crime apenado com
detenção.

B) A quebra do sigilo de dados telefônicos pertinentes aos dados cadastrais de assinante e aos
números das linhas chamadas e recebidas submete-se à disciplina da referida legislação.

C) A referida lei de regência condiciona a possibilidade de imposição da medida de
interceptação telefônica na fase de investigação criminal à instauração do inquérito policial
competente.

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
D) Para a determinação da interceptação telefônica, é necessário juízo de certeza a respeito
do envolvimento da pessoa a ser investigada na prática do delito em apuração.

E) Gravação telefônica realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro e
sem autorização judicial caracteriza meio ilícito de prova por violar o direito à intimidade
constitucionalmente protegido.

Prof. Antonio Pequeno
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PC PB
20- No que tange a interceptação das comunicações telefônicas e a disposições relativas a
esse meio de prova, previstas na Lei n.º 9.296/1996, assinale a opção correta.

A) A referida medida poderá ser determinada no curso da investigação criminal ou da instrução
processual destinada à apuração de infração penal punida, ao menos, com pena de detenção.

B) A existência de outros meios para obtenção da prova não impedirá o deferimento da referida
medida.

C) O deferimento da referida medida exige a clara descrição do objeto da investigação, com
indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta justificada.

D) A utilização de prova obtida a partir da referida medida para fins de investigação de fato
delituoso diverso imputado a terceiro não é admitida.

E) A decisão judicial autorizadora da referida medida não poderá exceder o prazo máximo de
quinze dias, prorrogável uma única vez pelo mesmo período.

Prof. Antonio Pequeno

PC PB
21- De acordo com a Lei n.º 9.296/1996, a interceptação de comunicações telefônicas como
meio de prova em investigação criminal deve ser

A) admitida em inquéritos instaurados para a apuração de crimes punidos com pena de
detenção ou reclusão.

B) deferida de ofício por autoridade policial, independentemente de autorização judicial.

C) deferida por autoridade judicial e conduzida por autoridade policial, que deverá dar ciência
ao Ministério Público, para que este acompanhe as diligências.

D) registrada nos próprios autos do inquérito, resguardando-se sigilo quanto aos investigados.

E) executada por técnicos especializados das concessionárias de serviço público de telefonia,
conforme determinar a autoridade policial.

Prof. Antonio Pequeno
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OBRIGADO!

Prof. Antonio Pequeno

PORTUGUÊS

Profa. Janaina Arruda
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
1. O foco do autor do texto CG1A1-I é defender a ideia de que

A a irracionalidade é uma explicação falaciosa para a violência extrema.
B a irracionalidade é elemento característico da violência extrema.
C a violência está associada a ameaças reais identificadas pela razão.
D a aplicação de mecanismos racionais transforma perigos irreais em fatos.
E a razão é paradoxalmente capaz de lidar com o antagonismo e a diversidade.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
2. Seria gramaticalmente correta e manteria os sentidos do texto
CG1A1-I a substituição de
A “Portanto” (primeiro período do segundo parágrafo) por Por conseguinte.
B “pois” (penúltimo período do segundo parágrafo) por sem embargo.
C “Ora” (terceiro período do primeiro parágrafo) por Então.
D “Em outras palavras” (terceiro período do segundo parágrafo) por
Outrossim.
E “No entanto” (último período do segundo parágrafo) por Porquanto.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
3. Com relação aos aspectos linguísticos do texto CG1A1-I, julgue
os itens a seguir.

I No quarto período do primeiro parágrafo, tanto o trecho “que reduz tudo
a um único princípio explicativo” quanto o trecho “que vê a realidade como
feita unicamente de elementos antagônicos e irreconciliáveis” consistem
em orações explicativas.

II Caso o trecho “É a razão que” (segundo período do segundo parágrafo)
fosse substituído por A razão, seria mantida a correção gramatical do texto.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
III No trecho “É, pois, o caráter aparentemente absurdo dessa dramaturgia
que confere à violência o status de irracionalidade”, o termo “que” é uma
forma pronominal cujo referente é “dramaturgia”.

IV No trecho “O que mais espanta na violência, quando ela é razão de
espanto, é a sua dramaturgia, a exposição da crueldade ao estado puro”, o
termo “que” introduz oração adverbial comparativa.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
Estão certos apenas os itens

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

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
4. Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de
reescrita do trecho “Ora, se a violência é irracional, não é por ser
obra de um ser desprovido de razão, mas por ser, paradoxalmente, o
produto de uma razão perigosamente racional.”, do texto CG1A1-I. Assinale
a opção em que a proposta apresentada mantém a correção gramatical e a
coerência do texto.
A Ora, se a violência é irracional, isso ocorre porque é, paradoxalmente,
resultado da ação de quem baseia-se de forma perigosa, no contraste entre
o racional e o irracional.
B Ora, se a violência é irracional paradoxalmente, não é por susceder de
feitos realizados por alguém destituido de razão, mas sim por ser fruto de
uma razão perigosamente racional.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB

C Ora, se a violência é irracional, é por estar enraizada em conduta de ser
irracional que atua de forma paradoxalmente atrelada a razão.
D Ora, se a violência é irracional, não é que se tenha fundamento no que
um ser irracional cometeu, mas por se originar paradoxalmente em uma
razão que está estranhamente baseada no perigo.
E Ora, se a violência é irracional, não é por resultar de ações de um ser
irracional, e, sim, por ser, paradoxalmente, fruto do exercício de uma razão
cuja racionalidade é perigosa.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
5. Quanto à tipologia textual, o texto CG1A1-II é predominantemente
A dissertativo-argumentativo, sendo voltado a convencer o leitor do valor
dos livros sombrios.
B narrativo, por apresentar detalhes sobre a obra de Norman Mailer.
C descritivo, por ser marcado pela impessoalidade na linguagem e por exibir
um ponto de vista de modo imparcial.
D injuntivo, por buscar convencer o leitor da contribuição dos livros
agressivos para a intensificação da humanidade.
E expositivo, apresentando linguagem objetiva, com foco na definição de
conceitos e na apresentação de exemplos.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
6. No trecho “As boas e as ruins. As dignas e as indignas. As que comovem e as que
perturbam.”, do texto CG1A1-II,

A o emprego reiterado da flexão de plural caracteriza aliteração.
B o emprego dos verbos comover e perturbar caracteriza pleonasmo.
C os adjetivos “boas” e “dignas” são sinônimos.
D opõem-se palavras de sentido contrário.
E a sequência de adjetivos segue uma gradação ascendente de ideias

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
7. De acordo com o texto CG3A1-I,

A. cabe exclusivamente ao Estado prover a cada cidadão a segurança
necessária para ele viver em sociedade.
B. em um Estado democrático, as preferências do povo devem ser
ignoradas por seus representantes.
C. é dispensável o envolvimento do cidadão nos assuntos públicos.
D. deve-se buscar garantir a participação de cada indivíduo e da sociedade
em geral nas decisões políticas.
E. é dever da ONU manter a paz e a segurança das pessoas de todos os
países do mundo.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
8. Conforme o texto CG3A1-I, a paz

A. é um estado de espírito.
B. induz conflitos entre os povos.
C. deve submeter-se à soberania de um Estado ou de uma nação.
D. deve ser uma preocupação exclusiva dos governantes.
E. pertence a todos os membros de um Estado ou de uma nação.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
9. Compreende-se do texto CG3A1-I que os entraves à democracia estão
mais relacionados

A. à existência de conflitos entre os povos.
B. às diferenças culturais e religiosas entre os povos.
C. ao interesse de políticos em se manter no poder.
D. à falta de convergência entre interesses públicos e privados.
E. ao fato de isso ser um fenômeno novo para muitas nações do mundo.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
10. No texto CG3A1-I, o sujeito elíptico das formas verbais “levemos” (R.5) e
“Devemos” (R.7) corresponde a

A. eu.
B. você.
C. eles.
D. nós.
E. vós.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
11. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita do
seguinte trecho do texto CG3A1-I: “que dão ao Estado ou à nação a sua
riqueza e o seu caráter” (R. 8 e 9).
Assinale a opção que apresenta proposta que preserva a correção
gramatical e os sentidos originais do texto.

A. que permitem, ao Estado ou à nação, a sua riqueza e carácter
B. que dão sua riqueza e caráter ao Estado ou nação
C. que fornecem ao Estado ou à nação a sua riqueza, assim como o seu
caráter
D. que presenteiam o Estado ou à nação com sua riqueza e carácter
E. que oferece ao Estado ou à nação sua riqueza e o seu caráter
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
12. Considerando a linguagem empregada no texto acima, assinale a opção
correta.

A. Nos sintagmas nominais plurais, há apenas uma marca de plural.
B. Em “espaia”, “navaia”, “faia”, “bataia”, “atrapaia”, há vocalização de diferentes

fonemas.
C. A redução do ditongo, verificada em “bera” é típica da linguagem oral rural, não

ocorrendo nas variedades linguísticas urbanas padronizadas.
D. A estruturação sintática dos períodos do texto é exclusivamente coordenada.
E. A grafia das palavras revela o registro de um estilo monitorado da língua

portuguesa oral urbana.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB

13. Com relação ao trecho “incendiar-me a fantasia” (ℓ.10), do texto
1A9AAA, é correto interpretar a partícula “me” como o

A. agente da ação de “incendiar”.
B. paciente da ação de “incendiar”.
C. prejudicado pela ação de “incendiar”.
D. possuidor de “fantasia”
E. destinatário de “fantasia”.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
14. Na terceira estrofe do texto 10A1BBB, os vocábulos “cá” e “lá” são
elementos

A. catafóricos.
B. pronominais.
C. determinantes.
D. dêiticos.
E. anafóricos.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
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Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
15. De acordo com o texto A crítica da razão indolente:...,

A. a nova racionalidade científica desenvolveu-se ao longo de três séculos.
B. a principal característica da nova racionalidade científica consiste na

ruptura com os paradigmas precedentes.
C. o conhecimento científico baseia-se no senso comum e em estudos

humanísticos.
D. a nova racionalidade científica é um modelo global, que se aplica às

ciências naturais e sociais.
E. todas as formas de conhecimento que não se pautam pela nova

racionalidade científica são irracionais

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
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REVISÃO DE VÉSPERA PC PB
16. Em relação à tipologia, às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima,
assinale a opção correta.
A. A oração “que pode ser utilizada na produção de energia” (l.2-3) tem caráter

explicativo, por isso emprega-se a vírgula imediatamente após “florestais” (l.2).
B. Em “para transporte” (l.4), a preposição “para” estabelece relação sintática

entre “transporte” e “energia” (l.3).
C. Seria mantida a correção gramatical do texto se a expressão “em caldeiras”

(l.11-12) fosse deslocada para imediatamente após “queimar” (l.11).
D. O texto classifica-se como dissertativo-argumentativo.
E. Conclui-se do texto que, dada a “alta demanda de energia” (l.9-10) necessária

para processar a cana-de-açúcar, a produção de etanol é ecologicamente
inviável.

OBRIGADA

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina 
ArrudaJanaina Arruda
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Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof.: Brunno Lima

Raciocínio Lógico

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

RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e
conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional); Proposições simples e compostas; Tabelas verdade;
Equivalências; Leis de Morgan; Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e
probabilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos,
geométricos e matriciais.

Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Estatística, Noções de Direito Constitucional e Noções de Direito
Administrativo.

EDITAL:
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
CEBRASPE

Prof. Brunno Lima

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

(CEBRASPE / ADAPAR / 2021) 
Considere as seguintes construções.

• P: “Vacinação é uma medida efetiva para controle de doenças”.

• Q: “Faça o que o veterinário mandou”.

• R: “A sede da ADAPAR está localizada em União da Vitória”.

No que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta, considerando
as construções apresentadas.
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REVISÃO DE VÉSPERA – AGENTE E ESCRIVÃO – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(A) Apenas P é uma proposição.

(B) Apenas R é uma proposição.

(C) Apenas Q e R são proposições.

(D) Apenas P e R são proposições.

(E) P, Q e R são proposições.

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

GABARITO:
(D) Apenas P e R são proposições.
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REVISÃO DE VÉSPERA – AGENTE E ESCRIVÃO – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

Assinale a opção que apresenta uma proposição que seja logicamente equivalente à
seguinte proposição: “Se uma pessoa gosta de nadar e está de férias, ela vai ao
clube”.
(A) “Se uma pessoa vai ao clube, ela gosta de nadar e está de férias”.
(B) “Se uma pessoa não vai ao clube, ela não gosta de nadar ou não está de férias”.
(C) “Se uma pessoa gosta de nadar, ela está de férias e vai ao clube”.
(D) “Se uma pessoa não gosta de nadar e não está de férias, ela não vai ao clube”.
(E) “Se uma pessoa não gosta de nadar ou não está de férias, ela não vai ao clube”.

(CEBRASPE / PC – PB / 2022)

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

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

GABARITO:
(B) “Se uma pessoa não vai ao clube, ela não gosta de nadar ou não está de férias”.

Considere a seguinte proposição.

“Se fazemos chamadas telefônicas, não entrevistamos presencialmente nas
ruas.”

Assinale a opção que expressa corretamente uma negação dessa
proposição.

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

(CEBRASPE / IBGE / 2021) 
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(A) “Se não fazemos chamadas telefônicas, entrevistamos presencialmente
nas ruas.”

(B) “Fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente nas
ruas.”

(C) “Não fazemos chamadas telefônicas ou não entrevistamos
presencialmente nas ruas.”

(D) “Se não entrevistamos presencialmente nas ruas, fazemos chamadas
telefônicas.”

(E) “Não fazemos chamadas telefônicas e não entrevistamos
presencialmente nas ruas.”

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

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

279

280



141

(B) “Fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente nas
ruas.”

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

GABARITO:

Se a informação “Todas as casas das ruas A e B foram visitadas.” é falsa, então

(A) todas as casas da rua A não foram visitadas ou todas as casas da rua B não foram
visitadas.

(B) alguma casa da rua A não foi visitada ou alguma casa da rua B não foi visitada.

(C) pelo menos uma casa da rua A não foi visitada e pelo menos uma casa da rua B
não foi visitada.

(D) nenhuma casa da rua A foi visitada e nenhuma casa da rua B foi visitada.

(E) todas as casas da rua A não foram visitadas ou todas as casas da rua B não foram
visitadas.

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

(CEBRASPE / IBGE / 2021) 
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REVISÃO DE VÉSPERA – AGENTE E ESCRIVÃO – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B

(B) alguma casa da rua A não foi visitada ou alguma casa da rua B não foi
visitada.

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

GABARITO:
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REVISÃO DE VÉSPERA – AGENTE E ESCRIVÃO – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / AL – CE / 2021) 
Em um escritório com 100 funcionários, 80% deles possuem veículos de passeio
e 60% possuem bicicletas. Entre os funcionários que têm veículos de passeio,
70% deles também têm bicicleta. Nessa situação, o percentual de funcionários
que não possuem veículo de passeio nem bicicleta é igual a

(A) 4%.

(B) 8%.

(C) 16%.

(D) 56%.

(E) 24%.

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

GABARITO:
(C) 16%.
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REVISÃO DE VÉSPERA – AGENTE E ESCRIVÃO – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / PC – PB / 2022) 
Dez agentes da polícia civil serão distribuídos em duas equipes de mesmo número de
pessoas para a realização de uma operação. Nesse caso, será possível distribuir os
policiais nas equipes de
(A) 100 formas distintas.
(B) 5 formas distintas.
(C) 252 formas distintas.
(D) 2 formas distintas.
(E) 120 formas distintas.

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

GABARITO:
(C) 252 formas distintas.
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REVISÃO DE VÉSPERA – AGENTE E ESCRIVÃO – PC PB – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / PC – PB / 2022) 
Considere que, no conjunto 𝐷 de todos os detentos, em dado momento, 𝐷 seja o
conjunto de todos os condenados pelo cometimento de, pelo menos, um crime, 𝐷

seja o conjunto dos condenados de, pelo menos dois crimes, e assim por diante.
Nessa situação, o conjunto dos detentos condenados pelo cometimento de
exatamente 4 crimes é:
(A) 𝐷 ∩ 𝐷 ∩ 𝐷 ∩ 𝐷 .
(B) 𝐷 ∪ 𝐷 ∪ 𝐷 ∪ 𝐷 .
(C) 𝐷 − 𝐷 .
(D) 𝐷 .
(E) 𝐷 − 𝐷 .

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

GABARITO:
(C) 𝐷 − 𝐷 .
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Considere as seguintes proposições para responder à próxima questão.
P1: Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há
punição de criminosos.
P2: Se há punição de criminosos, os níveis de violência não tendem a aumentar.
P3: Se os níveis de violência não tendem a aumentar, a população não faz justiça
com as próprias mãos.

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

(CEBRASPE / POLÍCIA CIENTÍFICA – PE / 2016)

Pretende-se acrescentar ao conjunto de proposições P1, P2 e P3 uma nova
proposição, P0, de modo que o argumento formado pelas premissas P0, P1, P2 e
P3, juntamente com a conclusão “A população não faz justiça com as próprias
mãos” constitua um argumento válido. Assinale a opção que apresenta uma
proposta correta de proposição P0.
(A) Há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito.
(B) Não há investigação ou o suspeito não é flagrado cometendo delito.
(C) Não há investigação e o suspeito não é flagrado cometendo delito.
(D) Se o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.
(E) Se há investigação, então há punição de criminosos.

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

Prof. Brunno Lima

INFORMÁTICA

Prof. Rani Passos
@RANIFPASSOS

T.ME/PROFRANIPASSOS

WWW.RANIPASSOS.COM.BR
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Prof. Rani Passos

PROGRAMAS MALICIOSOS

1. Assinale a alternativa que indica corretamente dois tipos de aplicativos
maliciosos capazes de se propagar automaticamente, explorando
vulnerabilidades existentes ou falhas na configuração de softwares
instalados em um computador.

a) Bot e Worm

b) Vírus e Worm

c) Keylogger e Bot

d) Cavalo de Troia (trojan) e Keylogger

e) Cavalo de Troia (trojan) e Vírus

PROGRAMAS MALICIOSOS
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2. Os programas antivírus são capazes de proteger os computadores de
uma série de ameaças à sua segurança, dentre as quais podemos citar:

a) worms e spam.

b) port scans e rootkits.

c) bots e phishing scams.

d) spyware e cavalos de Troia.

e) ataques de negação de serviço e backdoors.

PROGRAMAS MALICIOSOS

Prof. Rani Passos

WINDOWS 10
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- Sequential Mode: Alternar entre modo de uso para PC e Tablete

- Cortana: Ferramenta assistente de comandos por voz.

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

- Windows Hello: Reconhecimento facial para logar no sistema

- Novo Navegador padrão: Microsoft Edge

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

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

WINDOWS 10

1. O sistema operacional Windows 10 possui um recurso que auxilia na
proteção do computador, por meio de avaliações periódicas no disco do
computador, na tentativa de encontrar programas indesejáveis. Esse recurso
é o

a) Firewall do Windows.

b) Norton Utilities.

c) Windows Defender.

d) Windows AntiSpyware.

e) Windows Update.

WINDOWS 10
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2. Assinale a alternativa que apresenta o nome de ferramenta
disponibilizada pela Microsoft no Microsoft Windows 10 para criptografar as
unidades de disco rígido no computador para fornecer proteção avançada
contra roubo ou exposição de dados nos computadores e nas unidades
removíveis perdidas ou roubadas.

a) DisckLocker

b) DataLocker

c) BitLocker

d) HardLock

e) UltraLock

WINDOWS 10

WINDOWS 10
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Prof. Rani Passos

NAVEGADORES DE INTERNET

1. Em navegadores web como o Google Chrome, Mozilla Firefox ou
Microsoft Edge há a opção de abrir as páginas de interesse em um modo de
navegação conhecido como privativo ou anônimo, que tem como uma de
suas características

a) ter um tempo máximo de exibição de cada página visitada.

b) não salvar o histórico de navegação das páginas visitadas.

c) exigir o cadastro do usuário a cada página visitada.

d) ser exclusivo de dispositivos móveis, como os smartphones.

e) exigir a solicitação da digitação de uma senha a cada página visitada.

NAVEGADORES DE INTERNET
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2. Durante a navegação na Internet usando o Google Chrome versão 70,
um usuário fez o download de um arquivo com extensão PDF. Depois de
alguns dias, o usuário não se lembrava mais dessa operação e, por isso,
decidiu verificar o histórico dos downloads realizados. Para obter o histórico
dos downloads, ele pressionou as teclas

a) CTRL+H

b) CTRL+D

c) CTRL+A

d) CTRL+N

e) CTRL+J

NAVEGADORES DE INTERNET

3. Assinale a alternativa que apresenta o recurso do navegador de internet
Google Chrome, em sua configuração padrão, que permite administrar
(incluir, organizar em pastas, remover) endereços de sites usados com
frequência, para facilitar a navegação no dia a dia.

a) Downloads.

b) Histórico.

c) Páginas.

d) Abas.

e) Favoritos.

NAVEGADORES DE INTERNET
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NAVEGADORES DE INTERNET

Prof. Rani Passos

REDE DE COMPUTADORES
E REDES DE COMUNICAÇÃO
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1. Rede que tem como principal característica a possibilidade de acesso
somente dentro da empresa, sem acesso via internet:

a) Intranet.

b) Extranet.

c) Networking.

d) MAN.

e) DWAN.

REDE E INTERNET

2. Considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador
de Internet típico:

http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal
Com relação a esse URL, é correto afirmar que
a) permite acesso exclusivo à Intranet, e apenas aos funcionários da polícia civil
do Estado de São Paulo.
b) o tipo de serviço identificado pelo URL é para a transferência de arquivos
entre o usuário e o servidor Internet.
c) a forma de acesso ao site identificado pelo URL só pode ser executada por
meio de tablets.
d) a transferência de informação entre o navegador e o servidor Internet não é
criptografada.
e) é um site cujo domínio é do tipo comercial, ou seja, para a realização de
transações e negócios.

REDE E INTERNET
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3. Assinale a opção que apresenta o protocolo de transporte a ser utilizado
para a publicação de um serviço não orientado a conexões, mas que seja
acessível a todos os usuários de uma rede local.
A) IP (Internet protocol)
B) UDP (user datagram protocol)
C) TCP (transmission control protocol)
D) DHCP (dynamic host configuration protocol)
E) RPC (remote procedure call)

REDE E INTERNET

4. A camada de rede do TCP/IP suporta o IP, que, por sua vez, faz uso de
protocolos auxiliares. O protocolo auxiliar responsável por fazer a associação
entre o endereço lógico e o endereço físico é o
A) RARP (Reverse Address Resolution Protocol).
B) ARP (Address Resolution Protocol).
C) ICMP (Internet Control Message Protocol).
D) IGMP (Internet Group Message Protocol).

REDE E INTERNET
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5. Assinale a opção que apresenta as camadas que são comuns aos modelos
de referência OSI (open systems interconection) e TCP/IP de redes de
computadores.
A) aplicação e transporte
B) aplicação e física
C) apresentação e transporte
D) apresentação e física
E) transporte e física

REDE E INTERNET

Prof. Rani Passos

COMPUTAÇÃO EM NUVEM
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CARACTERÍSTICAS

- Utilização de sistemas computacionais descentralizado

- Armazenamento, processamento, segurança...

- É realizada uma contratação de serviço

- É necessário conexão com a Internet na máquina de uso

MODELOS

- SAAS: Programas e armazenamento em nuvem

- PAAS: Plataforma de programação

- IAAS: Contratação de infraestrutura computacional completa

CLOUD COMPUTING

TIPOS

- NUVEM PÚBLICA

- Qualquer pessoa pode contratar o serviço

- NUVEM PRIVADA

- Serviço restrito a uma organização

- Instalado localmente na empresa ou não (dedicado)

- NUVEM HIBRIDA

- Nuvem pública e privada ao mesmo tempo

CLOUD COMPUTING
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TIPOS

- NUVEM COMUNITÁRIA

- Várias organizações compartilham o mesmo recurso

- É criada e gerenciada pelo grupo ou por pessoa designada

- As organizações devem compartilhar do mesmo interesse

CLOUD COMPUTING

Prof. Rani Passos

BANCO DE DADOS
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1. No modelo entidade-relacionamento, as propriedades particulares que
descrevem uma entidade são denominadas
A) valores.
B) atributos.
C) chaves primárias.
D) relacionamentos.
E) instâncias.

BANCO DE DADOS

Prof. Rani Passos

PROGRAMAÇÃO
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1. Observe os seguintes comandos em Python:

Ao término da execução da última linha, o programa deverá imprimir
A) [2, 9, 1, 0]
B) [2, 9, 0, 5]
C) [2, 0, 1, 5]
D) [0, 9, 1, 5]

PROGRAMAÇÃO

@RANIFPASSOS

T.ME/PROFRANIPASSOS
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ATUALIDADES

Prof. Rodolfo Gracioli

Prof. Rodolfo Gracioli

@profrodolfogracioli

https://t.me/rodolfogracioli
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TEMAS “METALINGUÍSTICOS”

Papel da polícia civil...

DIREITOS

CIDADANIA
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Abordagem jurídica 

X 

“Juridiquês”

 Conditio sine qua non
 Periculum in mora
 Habeas corpus
 Erga omnes
 A priori
 A posteriori
 Data venia
 Modus operandi
 Amicus curiae
 In dubio pro reu
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Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através
dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais,
exceto as militares.

 Código Penal
 Constituição Federal
 Declaração Universal dos Direitos Humanos
 Estatuto do Idoso
 Estatuto da Igualdade Racial
 Estatuto da Criança e do Adolescente
 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
 Lei do Feminicídio
 Regras de Mandela
 Lei de Execução Penal
 Estatuto do Índio
 Estatuto da Juventude
 Código de Defesa do Consumidor
 Lei Geral de Proteção de Dados
 Marco Civil da Internet
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TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA
1) Invisibilidade social da violência contra o idoso

2) Persistência da violência contra a mulher em tempos de pandemia

3) Vulnerabilidade da comunidade LGBTQIA+ em discussão

4) Crise no sistema prisional: ressocialização e colapso dos estabelecimentos penais

5) Violência urbana e a sociedade do medo

6) Tráfico de animais em debate e os crimes ambientais

7) Crimes cibernéticos em pauta no contexto brasileiro e a vulnerabilidade do ciberespaço

8) Reconhecimento facial na área da segurança: proteção ou imprecisão?

9) Uso de câmeras em uniformes policiais: segurança ou violação?

10) Megassaltos e a interiorização da violência

TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA
1) Invisibilidade do tráfico de pessoas na contemporaneidade

2) Saúde mental no contexto da segurança pública em tempos de pandemia

3) Redução da maioridade penal em discussão

4) Flexibilização do porte de armas: garantia da segurança ou violência cíclica?

5) Violência contra criança e o adolescente em tempos de pandemia

6) Racismo e injúria racial: como interromper a violência contra a população negra?

7) Papel dos agentes de segurança na garantia dos direitos humanos

8) Atuação policial, democracia e a garantia da cidadania

9) Violência e letalidade policial em pauta no Brasil: a realidade da segurança pública

10) Inteligência policial, ações integradas e a descapitalização do crime organizado
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Missão
“Investigar infrações penais e solucionar conflitos de forma efetiva, prestando
atendimento de excelência à sociedade, para a proteção de direitos e pacificação social
”

Visão
“Ser reconhecida pela sociedade como instituição de excelência em investigação
policial e solução de conflitos, imprescindível à efetivação do direito à segurança.”

Relações 
sociais

Princípios institucionais

I – respeito ao Estado Democrático de Direito;
II – garantia e promoção dos direitos e da dignidade da pessoa humana;
III – obediência à hierarquia e à disciplina;
IV – unidade de doutrina e uniformidade de procedimentos técnico-científicos,
aplicados à investigação policial;
V – participação comunitária;
VI – integração, com reciprocidade, com os demais órgãos e agentes públicos que
compõem o sistema de segurança pública.
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 Em 2020, coletamos 122 casos. São 71 registros de suicídios consumados, 26 de tentativas
de suicídio, 14 de homicídios seguidos de suicídio (H/S) e casos denominados por “outros”.
Desse total, 90 ocorreram em unidades da Polícia Militar, 12 na Polícia Civil, 8 no Corpo de
Bombeiros Militar, 4 na Polícia Penal, 3 nas Forças Armadas, 3 na Polícia Rodoviária
Federal, 1 na Polícia Federal e 1 em uma Guarda Municipal.

Número de suicídios na Polícia Civil de SP é três vezes maior do 
que o de mortes em serviço, aponta estudo

Nos primeiros 8 meses de 2021, foram 6 suicídios, dentre eles o de uma policial mulher de 36
anos em Campinas. Polícia diz que saúde dos policiais é prioridade e que disponibiliza
atendimento psicológico.

Por Tahiane Stochero, g1 SP — São Paulo
05/10/2021
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Dois policiais civis abandonam carreira por dia no estado de SP, 
diz associação

Levantamento foi realizado pela Associação dos Delegados de Polícia do estado com base na
Lei de Acesso à Informação e mostra redução do efetivo da categoria. Atualmente, há déficit
de 15 mil agentes no estado, diz entidade de delegados.

Por Tahiane Stochero, g1 SP
11/11/2021

Países como o Brasil deixam de diagnosticar e tratar 70% dos 
casos de depressão

Relatório internacional aponta descaso dos países com doença e pede engajamento da
sociedade para enfrentamento

Folha de S.Paulo
15/02/2022
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 A depressão afeta 5% da população adulta, é considerada uma das doenças mais
incapacitantes, mas metade dos casos ainda é negligenciada nos países desenvolvidos. Em
países de baixa ou média renda, como o Brasil, a falta de diagnóstico e tratamento atinge
mais de 70% das pessoas com o problema.

 Os dados constam em um relatório da Associação Mundial de Psiquiatria sobre Depressão
e da revista científica The Lancet, que será divulgado em um seminário internacional nesta
quarta-feira (16).

 O documento reforça ainda que a depressão tem um custo social e econômico enorme e
ainda pouco reconhecido. Mesmo antes da pandemia da Covid-19, a perda de
produtividade econômica global ligada à depressão era cerca de US$ 1 trilhão por ano.

 "Não há outra condição de saúde que seja tão comum, tão onerosa, tão universal ou tão
tratável quanto a depressão, mas que recebe pouca atenção e recursos nas políticas", diz
Kieling.

 De acordo com o relatório, na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio.
Estudos indicam que cerca de metade das pessoas que se matam em países de baixa e
média renda sofre de doenças mentais, das quais a depressão é a causa mais comum —
nos países de alta renda, a taxa chega a 80%.

 Lutar contra o estigma que ainda envolve a doença é um outro desafio. Uma das
estratégias tem sido "empoderar" as pessoas que vivem com depressão, trazendo-as para
uma posição mais ativa no debate. "A gente aprendeu que a biologização excessiva pode
trazer um certo fatalismo, tipo eu tenho uma predisposição genética e não há nada que eu
possa fazer."
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Câmara Criminal do Tribunal de Justiça julgou 5.295 processos 
no ano de 2021

TJ-PB
25/01/2022

Forças de Segurança apreendem mais de 4,6 toneladas de 
entorpecentes em 2021

Governo do Estado da Paraíba
21/12/2021
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 O dado que aponta um aumento de 62% nas apreensões de drogas em comparação com o
mesmo período do ano passado foi divulgado nesta segunda-feira (20) pelo secretário
Jean Nunes, no programa Conversa com o Governador, transmitido pela rádio Tabajara.

 Os números são do Núcleo de Análise Criminal e Estatística (Nace) e demonstram
melhoria em frentes de combate ao crime, a exemplo da apreensão de armas de fogo. De
janeiro a novembro deste ano, foram 3.323 armas retiradas de circulação e mais de 9,1
mil Operações de Prevenção e Repressão Qualificadas além de 3.666 veículos
recuperados, em toda a Paraíba.

 Ações de prevenção da violência contra a mulher também demonstram resultados
positivos. Nos 11 meses de 2021, foi contabilizada uma redução de 11% em Crimes
Violentos, Letais e Intencionais (CVLI) e dos 223 municípios paraibanos, em 57 não houve
registro de casos dessa violência.

 Jean Nunes ressaltou que o resultado colhido só é possível graças a uma gestão que
entende a importância da segurança pública e investe no bem-estar da população. “Somos
o 5º estado com maior participação da Segurança Pública no total de despesas realizadas
pelo Estado, com percentual de 13,6%, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública. O reflexo é percebido pelos cidadãos e por todos nós, que fazemos esse trabalho.
As estatísticas estão aí, apontando o que estamos fazendo de certo e nos mostrando onde
é necessário melhorar”", afirmou Jean Nunes.
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 Tecnologia - Jean Nunes fez um balanço das ações da Segurança Pública e apresentou o
balanço dos investimentos em recursos humanos e infraestrutura dos 35 meses da gestão
estadual. “Estão sendo aplicados mais de R$ 122 milhões em obras, equipamentos e
tecnologia para monitoramento em toda a Paraíba, no que se configura como o maior
investimento em tecnologia da história”, frisou.

 As forças de segurança continuam empenhadas em aprimorar os números já conquistados
como a redução de 80% nos ataques a Bancos; o total de 53.133 pessoas presas sendo
8.250 por crimes graves, numa média de 50 prisões por dia; total de 26.186 Operações de
Prevenção e Repressão Qualificadas realizada (25 operações por dia) e mais 9.7 mil
pessoas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em Acidentes de Trânsito entre janeiro de
2019 e novembro de 2021”, informou Jean Nunes.

Paraíba tem a menor taxa de mortes por confronto policial do 
Norte e Nordeste

Paraíba.gov
26/07/2021
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 A Paraíba tem a 4ª menor taxa de mortes por confronto policial do país e a menor do
Norte e Nordeste, de acordo com os dados do Anuário 2021 do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP), que contém os resultados alcançados pelo Estado em 2020.

 O Anuário do FBSP aponta ainda que a Paraíba vem se destacando também em outros
indicadores na região Nordeste: menor taxa de roubos totais, menor taxa de roubos e
furtos de veículos e maior taxa de apreensão de armas de fogo.
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TJ derruba lei que exigia que mulheres vítimas de violência 
fossem atendidas por policiais do sexo feminino na Paraíba

Governo da Paraíba foi o autor do pedido de inconstitucionalidade. Pesquisadora da
UFPB critica a decisão e diz que derrubada da lei perpetua a agressão.

Por Phelipe Caldas, g1 PB
29/09/2021

A desembargadora chamou a lei de “determinação irrazoável”, já que exigiria “a
necessidade de reorganização administrativa sumária” das delegacias do estado.

Apesar dos argumentos da desembargadora, que foram acompanhados pelos pares do
TJPB, a decisão causou a reação de entidades e pesquisadores ligadas às questões da
mulher.
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Caso Márcia Barbosa: condenação internacional do Brasil é 
marco na luta contra a impunidade de feminicídios, diz 

representante da família
Acusado do crime foi o então deputado estadual Aércio Pereira de Lima, que só foi condenado nove anos após o crime.

Por Luana Silva, g1 PB
29/11/2021

Coordenadoria da Mulher cria Selo de apoio ao enfrentamento 
da violência doméstica

TJ-PB
01/02/2022
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Coordenadora da Mulher traça metas para enfrentamento da 
violência doméstica em 2022

TJ-PB
10/01/2022
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 A coordenadora explicou, ainda, que o acervo da Meta 8 foi renovado pelo CNJ, com
idêntico objetivo dos anos anteriores, como sendo o de priorizar o julgamento dos
processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as
mulheres. Segundo pontuou, cada unidade judiciária, com competência na matéria, deve
identificar e julgar, até 31/12/2022, 50% dos casos de feminicídio distribuídos até
31/12/2020 e 50% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos
até 31/12/2020.

 A juíza Anna Carla realçou, do mesmo modo, que, dentro do plano de trabalho está a
monitorização da evolução das taxas de cumprimento da meta de cada vara com
competência em violência doméstica, detectando inconsistências e auxiliando-as no que
precisarem para atendimento da demanda. “Há, também, o planejamento para a atuação
durante as semanas da Justiça Pela Paz em Casa, as quais ocorrerão nos períodos de 07 a
11 de março, 15 a 19 de agosto e 21 a 25 de novembro deste ano”, informou.

Pioneira, Casa da Baixa Costura acolhe e capacita pessoas trans, 
travestis e não-binárias

Organização se mostra como uma potência artística dentro do estado através da promoção oficinas de dança, eventos 
independentes e produção musical.

Por Lara Brito*, g1 PB
18/12/2021
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 Existe uma grande subnotificação de dados referentes à população LGBTQIAP+. Segundo a
Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (Antra) contribuem para o acesso
aos dados. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (Antra), de
2017 a 2020, houve 641 assassinatos de pessoas trans no Brasil.

 Já na Paraíba, no mesmo período, foram 25 assassinatos, configurando como 8º estado
onde mais se mata pessoas trans no Brasil. Nesse contexto de subnotificação, o Projeto de
Lei 4271/2021, do senador Paulo Rocha (PT), propõe a coleta de dados sobre a violência
contra pessoas LGBTI+ pelo poder público. O projeto tramita no Senado Federal.

Núcleo de Custódia de JP realizou 1.226 audiências no ano 
passado, com 713 prisões preventivas

TJ-PB
18/01/2022
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 Os números ainda mostram que da totalidade das sessões, também foram constatadas
513 situações de liberdade provisória, além de 36 situações de investigação de tortura e
42 encaminhamentos sociais.

 As audiências de custódia são de competência privativa da Vara de Execução de Penas
Alternativas (Vepa). De acordo com o juiz titular da unidade judiciária da Capital,
Salvador de Oliveira Vasconcelos, as audiências têm demonstrado a efetividade do
Instituto, hoje incorporado à Legislação Processual Penal, no artigo 310, do Código de
Processo Penal (CPP).

 Lançadas em 2015, as audiências de custódia consistem na rápida apresentação da
pessoa que foi presa a um juiz, em uma audiência onde também são ouvidos Ministério
Público, Defensoria Pública ou advogado do preso. Na oportunidade, o juiz analisa a
prisão sob o aspecto da legalidade e a regularidade do flagrante, da necessidade e da
adequação da continuidade da prisão, de se aplicar alguma medida cautelar e qual seria
cabível, ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras
medidas cautelares. A análise avalia, ainda, eventuais ocorrências de tortura ou de maus-
tratos, entre outras irregularidades.

 A implementação das audiências de custódia está prevista em pactos e tratados
internacionais de direitos humanos internalizados pelo Brasil, como o Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Além disso, a
realização das audiências de custódia foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
ao julgar, em 2015, a ADI 5240 e a ADPF 347.
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Crianças Quilombolas e de Povos Indígenas da PB vítimas de 
violência têm direito a depoimento especial

TJ-SP
11/02/2022
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 Esse aparato legal envolve os normativos que tratam da escuta protegida e reconhecem
a necessidade de se garantir condições especiais para o depoimento especial das crianças
e adolescentes oriundas de povos e comunidades tradicionais.

 A conselheira do CNJ, Flávia Pessoa, informou que o objetivo do protocolo é “dar
visibilidade a esses povos como sujeito de direito, defendendo as questões culturais e sua
proteção”. Foi ela que coordenou os trabalhos de elaboração do protocolo. Além da
apresentação do Manual Prático, durante o evento foram debatidos o fenômeno da
violência contra crianças de comunidades tradicionais, as diretrizes para o atendimento
desse público e uma perícia antropológica do tema.

Taxa de assassinatos de indígenas aumenta 21,6% em dez anos 
enquanto de homicídios em geral cai, diz Atlas da Violência

Mais de 2 mil indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019. Em cinco estados, taxa de
mortes violentas de indígenas é maior do que a taxa do estado.

Por Cíntia Acayaba e Léo Arcoverde, G1 SP e GloboNews — São Paulo
31/08/2021
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Magistrados podem se inscrever em curso internacional 
voltado ao combate do crime organizado

TJ-PB
01/02/2022

 A programação explorará a sociologia do crime organizado e da corrupção; direito penal
internacional: crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro, evasão de divisas,
offshore, cybercriminalidade, tráfico de drogas, tráfico de mulheres e de crianças; a
experiência italiana e a experiência brasileira no combate ao crime organizado;
estratégias de enfrentamento das forças paramilitares e milícias; liberdade de imprensa
e o combate ao crime organizado transnacional (caso Panama Papers, Swiss Leaks, entre
outros); cooperação internacional: proteção de dados, cooperação policial, provas,
persecução penal e recuperação de ativos.
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Perfil no Instagram recebe denúncias de violência contra mulher 
na Paraíba

Iniciativa é da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar do TJPB.

Jornal da Paraíba
Fevereiro de 2022

Relações 
sociais

Digitais, genética forense e laudos: Como o IGP identificou 19 
pessoas na cena do assalto ao banco de Criciúma

Ação criminosa começou por volta das 23h50 de 30 de novembro do ano passado e
terminou duas horas depois, já na madrugada de 1º de dezembro.
Por Caroline Borges, g1 SC
01/12/2021

377

378



190

Relações 
sociais

Dos identificados, 15 foram por meio do chamado 'confronto papiloscópico', que
coleta impressões digitais nas cenas dos crimes, segundo o IGP.

A perícia também chegou ao nome de outros quatro envolvidos após realizar exames
de 'genética forense', que compara vestígios e objetos deixados na cena do crime com
os dados do Banco Nacional de Perfis Genéticos. No dia do assalto, os peritos
também recolheram sangue encontrado no carro abandonado pelos
assaltantes em Nova Veneza, na mesma região.

A Polícia Civil, no entanto, que indiciou 18 pessoas após o roubo, informou que o total
de identificados pelo IGP pode não corresponder ao número de envolvidos no crime.

Relações 
sociais

Banco Nacional de Perfis Genéticos já auxiliou em mais de 3 mil 
investigações criminais

Com o material coletado em todo o país é possível identificar a autoria de crimes sem
solução

Governo Federal
13/01/2022
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Com cerca de 102 mil perfis genéticos de criminosos condenados e de vestígios
colhidos nos locais de crimes, o Banco Nacional de Perfis Genéticos já auxiliou em
mais de 3,4 mil investigações criminais no Brasil. O banco é coordenado pelo
Ministério da Justiça e teve os investimentos reforçados, somando R$ 150 milhões
desde 2019.

Relações 
sociais

A maior parte dos perfis de criminosos armazenados é ligada a pessoas envolvidas em
casos violentos e de abuso sexual. Essa semana, o autor do assassinato da menina
Beatriz Angélica Mota, ocorrido em 2015, em Pernambuco, foi identificado com a
ajuda do material genético armazenado no banco. O homem está preso por outros
crimes, por isso suas informações já contavam no banco de dados do Banco Estadual
de Perfis Genéticos.
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Todas as 27 unidades da federação contam com laboratório de genética forense em
suas instituições de perícia oficial. Cada estado faz a adesão à rede para alimentar o
banco de perfis genéticos nacional. Atualmente, 22 laboratórios alimentam
rotineiramente o banco nacional. Por meio desse repositório central, todas as
instituições de perícia conseguem compartilhar e comparar perfis genéticos obtidos
em diferentes regiões do país.

Relações 
sociais
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Integrante do 'novo cangaço', suspeito de roubos a bancos e 
carros-fortes na Paraíba é preso em MS

O suspeito, de 35 anos, é suspeito de integrar perigosa organização criminosa na
Paraíba, conforme a Polícia Civil.

Por g1 MS
07/02/2022
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Governo cria delegacia especializada em crimes cibernéticos, 
na Paraíba

Sede da delegacia será em João Pessoa e circunscrição de atuação em todo território
do Estado da Paraíba.
Por G1 PB
11/06/2021
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Paraíba passa a ter centro de acolhimento para vítimas de 
xenofobia

Portaria instituiu atendimento à população estrangeira, migrante, refugiada ou
apátrida que for vítima de racismo, intolerância religiosa ou xenofobia.

Por g1 PB
05/02/2022

Relações 
sociais

A nova portaria instituiu, oficialmente, o atendimento à população estrangeira,
migrante, refugiada e/ou apátrida que for vítima de racismo, intolerância religiosa
e/ou xenofobia.

Conforme dados do Sis Migra, operacionalizado pela Polícia Federal, o fluxo migratório
da população estrangeira, migrante de refugiada na Paraíba chegou a cerca de 10 mil
pessoas, com registro nacional oficializado nos últimos 10 anos.

O Centro João Balula está localizado na Rua Rodrigues de Aquino, número 220, no
Centro de João Pessoa. É possível entrar em contato através dos números (83) 3221-
6328 - (83) 99340-3946. Lá é oferecido acolhimento, assessoria jurídica, suporte
psicológico e atendimento da assistência social.
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Governador da Paraíba cria delegacia especializada de 
combate à corrupção

Sede da delegacia será em João Pessoa, mas terá circunscrição legal em todo
território da Paraíba.
Por G1 PB
28/08/2019

Relações 
sociais

Estupro de vulnerável: 329 meninas com idades até 14 anos 
engravidaram na Paraíba em 2021

De acordo com a Lei, manter relações sexuais com menores de 14 anos é
considerado estupro de vulnerável.

Por Lua Lacerda*
23/01/2022
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De acordo com o Código Penal, manter relações sexuais com adolescentes de até 14
anos se configura como estupro de vulnerável e pode resultar em pena de 8 a 15
anos de prisão.

A delegada Joana D’Arc, da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Infância e a
Juventude de João Pessoa, explicou que quando o estuprador é maior de idade, ele
responde por crime de estupro de vulnerável e paga com pena prisional. Quando
menor de idade, ele responde por ato infracional e é inserido em medidas sócio-
educativas.

Relações 
sociais

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
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Cerca de 100 crianças e adolescentes de até 14 anos são 
estupradas por dia no Brasil

Cerca de 100 crianças e adolescentes de até 14 anos são estupradas por dia no
Brasil, segundo levantamento inédito feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública em parceria com a Unicef, divulgado em outubro de 2021.

Relações 
sociais

A cada hora, um caso de violência contra pessoa com 
deficiência é registrado no Brasil, diz Atlas; maioria ocorre em 

casa e com mulheres

As taxas de notificações de violências contra mulheres são mais de duas vezes
superiores às de homens. O tipo de violência mais notificado contra pessoas com
deficiência é a física, presente em 53% dos casos, seguida de violência psicológica
(31%) e negligência/abandono (29%).

Por Cíntia Acayaba e Léo Arcoverde, G1 SP e GloboNews
31/08/2021
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Disque Denúncia: idosos são principais vítimas de violação de 
direitos, em João Pessoa

Entre janeiro e outubro de 2021, o canal recebeu mais de cem ligações, com 76
denúncias formalizadas. Pelo Disque Denúncia é possível denunciar qualquer tipo de
violência contra crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, público
LGBTQIA+ e pessoas em situação de rua. O serviço é gratuito e o denunciante não
precisa se identificar. O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h.

Por g1 PB
09/11/2021
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

CONTABILIDADE GERAL

Prof. Silvio Sande

t.me/profsilviosande
/silvio.sande.5
@prof.silviosande
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Prof. Silvio Sande

01. (CEBRASPE/CAGE-RS/2018)
Em relação à teoria da contabilidade, analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s).

I. O objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para a tomada de decisões.

II. O valor registrado no patrimônio líquido de uma entidade não pode ser superior ao valor
total de seus ativos.

III. As aplicações de recursos representam o ativo da entidade, enquanto os recursos de
terceiros representam o seu passivo, origens de recursos.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

a) I, II e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas II e III.

d) Apenas II.

e) Apenas III.
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02. (CEBRASPE/SEFAZ-RS/2018)
Na equação patrimonial ativo = passivo + patrimônio líquido,

a) o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo.

b) o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo.

c) o ativo está inversamente relacionado ao passivo.

d) o ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido.

e) o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido.

Contabilidade
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03. (FGV/PC-PA/2021)
A referência à riqueza líquida de uma entidade pode ser associada:
a) à sua capacidade de liquidez imediata;
b) ao montante de ativos realizáveis no exercício financeiro;
c) aos valores liquidados com capital próprio;
d) ao montante dos ativos deduzido dos passivos;
e) ao capital social liquidado pelos proprietários.
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04. (CEBRASPE/TRE-PA/2007)
Considerando os conceitos de variações patrimoniais e fatos contábeis, assinale a opção
correta.

a) A compra de imóvel de uso, parte à vista, parte financiada, constitui variação
quantitativa aumentativa.
b) A venda de mercadorias com prejuízo se caracteriza como fato modificativo diminutivo.
c) A substituição de uma dívida vencida por outra, acrescida de encargos, é classificada

como variação mista diminutiva.
d) A utilização de lucros acumulados para a constituição de reservas é considerada um fato

quantitativo.
e) A baixa de um bem imobilizado por ter-se tornado inservível é classificada como uma

variação qualitativa.
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05. (CEBRASPE/MPE-RR/2002)
Uma mercadoria com o preço normal no valor de R$ 30.000,00 foi comprada à vista pelo 
valor de R$ 25.000,00, com desconto de R$ 5.000,00, portanto. Essa transação, isolada, 
corresponde a um fato contábil

a) modificativo.

b) permutativo.

c) misto.

d) de valor remanescente devedor.

e) de equivalência patrimonial.
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06. (CEBRASPE/CAGE-RS/2018)
Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem o efeito de

a) aumentar os ativos e reduzir os passivos.

b) aumentar tanto os ativos como os passivos.

c) reduzir tanto os ativos como os passivos.

d) neutralidade: não altera nem os ativos nem os passivos.

e) reduzir os ativos e aumentar os passivos.

Contabilidade
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07. (CEBRASPE/CAGE-RS/2018)
A respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção correta.

a) As contas de receitas e despesas são contas de resultado, também denominadas de contas
temporárias, pois seus saldos são encerrados para a apuração do resultado da entidade.
b) As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são encerradas no
final do período para a apuração do resultado.
c) Despesa corresponde à entrada de elementos para o ativo, sob a forma de dinheiro ou
de direitos a receber.
d) Receitas representam o reconhecimento de um passivo, com o aumento de obrigações a
serem cumpridas para com clientes.
e) As contas de despesas são de natureza credora, e as contas de receita são de natureza
devedora.
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08. (CEBRASPE/TRE-BA/2017)
Assinale a opção que apresenta apenas contas patrimoniais de natureza credora.

a) duplicatas descontadas, adiantamento de sócios, reserva estatutária
b) provisão para férias, capital a integralizar, reservas para contingências
c) adiantamento a fornecedores, reserva legal, ICMS a recolher
d) depreciação acumulada, ações em tesouraria, salários a pagar
e) empréstimos bancários, provisão para créditos de liquidação duvidosa, adiantamento a

empregados

Contabilidade
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09. (FGV/PC-RN/2021)
A elaboração de um plano de contas para uma entidade requer a definição de elementos
considerados essenciais para a definição da conta, tais como nome, função, funcionamento e
natureza.

Quanto à natureza, um exemplo de conta devedora é:
a) fornecedores;
b) estoque;
c) capital social;
d) impostos a pagar;
e) financiamentos.
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10. (CEBRASPE/TRE-BA/2017)
A tabela a seguir mostra os dados extraídos do livro-razão da empresa Beta, ao final do
exercício, necessários para a elaboração do balancete de verificação.

Contabilidade
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Nessa situação, o montante dos saldos devedores, em reais, foi
a) inferior a 330.000.
b) superior a 330.000 e inferior a 340.000.
c) superior a 340.000 e inferior a 350.000.
d) superior a 350.000 e inferior a 360.000.
e) superior a 360.000.
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11. (CEBRASPE/TCE-TO/2009)
Julgue os itens a seguir.
I Os elementos essenciais da conta são: título, data da operação, histórico da ocorrência,
valor do débito, valor do crédito e saldo (diferença entre débito e crédito).
II O princípio fundamental do método das partidas dobradas é o de que não há devedor
sem credor e vice-versa.
III Nas contas de resultado, são registradas as variações aumentativas e diminutivas do
patrimônio, que geram resultado positivo ou negativo, aumentando ou diminuindo a
substância líquida patrimonial.
IV Plano de contas é o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela
contabilidade dentro de determinada empresa, considerado indispensável para os registros
de todos os fatos contábeis.
V Em qualquer sistema de codificação adotado para o plano de contas, a inclusão de contas
novas não deve afetar a numeração das demais.
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A quantidade de itens certos é igual a

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.
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12. (FUNDATEC/2019)
No que se refere às contas da contabilidade, ao plano de contas, à função e ao
funcionamento das contas, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A função da conta Caixa é a de registrar a movimentação de dinheiro, inclusive o saldo

disponível.
b) A natureza dos saldos das contas de despesa é devedora; a das contas de receita,

credora.
c) O elenco de contas é parte indispensável de todo plano de contas.
d) Os saldos de todas as contas de resultado devem ser zerados ao final do exercício.
e) Todas as contas classificadas no Ativo possuem sempre saldo devedor

Contabilidade
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13. (CEBRASPE/TCE-MG/2018)
As tabelas a seguir apresentam as movimentações patrimoniais relativas aos meses de 
dezembro de 2017 e janeiro de 2018 de uma sociedade empresária que utiliza o regime de 
competência contábil. 
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Desconsiderados eventuais tributos incidentes e encargos financeiros incorridos, as transações
constantes das tabelas precedentes indicam que, no mês de dezembro de 2017, houve

a) prejuízo superior a R$ 25.000 e inferior a R$ 40.000.

b) lucro superior a R$ 10.000 e inferior a R$ 20.000.

c) lucro superior a R$ 20.000 e inferior a R$ 30.000.

d) prejuízo inferior a R$ 10.000.

e) prejuízo superior a R$ 10.000 e inferior a R$ 25.000.

Contabilidade
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14. (CESPE / AFRTM-Aracaju / 2021)
Considerando que determinada revista especializada em esportes receba uma quantia em
dinheiro de seus clientes pela venda de assinaturas pelos próximos três anos, assinale a
opção que apresenta o registro contábil a ser feito pela revista no momento da venda das
referidas assinaturas.

A) débito de uma conta do patrimônio líquido e crédito de caixa.
B) débito de caixa e crédito de uma conta de receita.
C) débito de uma conta de receita antecipada e crédito de caixa.
D) débito de caixa e crédito de uma conta de resultados de exercícios futuros.
E) débito de caixa e crédito de uma conta de passivo.
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15. (CESPE/ SEFAZ- RR / 2021)
Considerando que uma sociedade empresária tenha pagado, em dinheiro, um título vencido,
no valor de R$ 3.500, com juros moratórios de R$ 37, assinale a opção que apresenta o
correto lançamento contábil desse evento.
a) Caixa

a Títulos a pagar
a Despesas financeiras

b) Títulos a pagar
Despesas financeiras
a Caixa

b) Títulos a pagar
Juros passivos a transcorrer
a Caixa

Contabilidade
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d) Juros passivos a transcorrer
Caixa
a Títulos a pagar

e) Caixa
despesas financeiras
a Títulos a pagar
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16. (Instituto AOCP)
A empresa Laranja Free S/A contratou uma dívida em moeda estrangeira no montante igual
a US$ 80.000,00 no dia 20/09/2013, quando a taxa de câmbio era de US$ 1,00 igual a
R$ 2,10. No término do exercício social em 31/12/2013, a empresa procedeu ao
reconhecimento da obrigação em moeda estrangeira e verificou que a taxa de câmbio
estava US$ 1,00 igual a R$ 2,30.
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Assinale a alternativa que representa corretamente o lançamento da variação cambial. 

a) D- Variações cambiais passivas 16.000,00 
C- Empréstimos em moeda estrangeira 16.000,00 

b) D- Empréstimos em moeda estrangeira 16.000,00 
C- Variações cambiais ativas 16.000,00 

c) D- Empréstimos em moeda estrangeira 16.000,00 
C- Banco c/ movimento 16.000,00 

d) D- Variações cambiais a transcorrer 16.000,00 
C- Variações cambiais ativas 16.000,00 

e) D- Variações cambiais ativas 16.000,00 
D- Banco c/ movimento 16.000,00 

423

424



213

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

17. (FGV / PC-RN / 2021)
Cia. Beta adquiriu um veículo em 01/01/2016 pelo valor de  R$ 60.000,00. A Cia. Beta 
pretende usar o veículo por 5 anos e  aliená-lo após esse período por 20% do valor de 
aquisição, que representa o valor residual. 
O lançamento contábil da depreciação desse veículodeve ser feito a partir das seguintes contas: 
(A) D – Ajustes patrimoniais 
C – Veículos 
(B) D – Depreciação acumulada 
C – Despesa com depreciação 
(C) D – Despesa com depreciação 
C – Depreciação acumulada 
(D) D – Despesa com depreciação 
C – Veículos 
(E) D – Veículos 
C – Ajustes patrimoniais 
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18. (FGV / PC-RN / 2021)
Ao final do primeiro ano de uso, o valor contábil do veículo  adquirido pela Cia. Beta 
representa: 

(A) R$ 50.400,00; 
(B) R$ 48.000,00; 
(C) R$ 38.400,00; 
(D) R$ 12.000,00; 
(E) R$ 9.600,00. 
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19. (CEBRASPE/TRE-BA/2017)
No que se refere à contabilização da baixa de bens do ativo não circulante, o lançamento
contábil composto por um débito na conta
a) depreciação e por um crédito na conta depreciação acumulada é representativo da

apuração do valor contábil por ocasião da venda de bens do ativo não circulante.
b) depreciação acumulada e por um crédito na conta veículos é representativo da efetiva

baixa do referido bem, por ocasião de sua venda.
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c) caixa/bancos e por um crédito na conta depreciação acumulada é representativo da
apuração do ganho ou da perda na venda de bens do ativo não circulante.
d) ganho ou perdas de capital e por um crédito na conta caixa/bancos é representativo da

apuração do ganho ou perda na venda de bens do ativo não circulante.
e) depreciação acumulada e por um crédito na conta veículos é representativo da apuração

do valor contábil do referido bem, por ocasião de sua venda.
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20. (INSTITUTO AOCP / 2020)
Uma sociedade comercial adquiriu, a prazo, 80 unidades de mercadorias para
comercialização no seu estabelecimento, ao valor de R$ 300,00 cada unidade. Sabe-se
que a operação teve a incidência de ICMS de 18% e IPI a 6%. Com base nas informações
apresentadas, a sociedade comercial apurou um custo de aquisição de mercadorias no
valor de
a) R$ 25.440,00.
b) R$ 23.120.00.
c) R$ 24.000,00.
d) R$ 21.120,00.
e) R$ 20.860,80.
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21. (VUNESP/FITO/2020)
A Cia. Industrial Morro Branco adquiriu 1 000 unidades de uma matéria prima por R$
300.000,00, com incidência de 10% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
perfazendo a nota fiscal de compra o valor total de R$ 330.000,00. Sobre a operação,
incidiu também o Imposto sobre Circulação de Mercadorias à alíquota de 18%. A companhia,
sendo contribuinte do IPI e do ICMS, deve escriturar o valor do estoque de matérias-primas,
em R$, por:
a) 246.000,00.
b) 270.600,00.
c) 276.000,00.
d) 300.000,00.
e) 330.000,00.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

22. (CEBRASPE/TRE-BA/2017)
A respeito do balancete de verificação, julgue os itens a seguir.
I O balancete de verificação não é obrigatório pela legislação comercial e societária; no

entanto, com periodicidade de elaboração recomendada como mensal, ele é amplamente
utilizado para verificação dos saldos das contas constantes do livro-razão.

II Os modelos de balancetes de verificação utilizados incluem o de oito colunas, que
demonstra os saldos anteriores, o movimento, os saldos do período e os saldos atuais.
III O balancete de verificação é, na prática, uma relação de contas patrimoniais, de

resultado e de compensação, com seus respectivos saldos, extraídos dos registros contábeis
em determinada época.
IV O balancete de verificação, procedimento dispensável para a apuração do resultado do

exercício, destina-se com exclusividade aos usuários externos à entidade.

Contabilidade
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Estão certos apenas os itens
a) I e II.
b) II e III.
c) I e IV.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
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Prof. Silvio Sande

23. (FGV / PC-RN / 2021)
Na apresentação da Demonstração de Resultado de Exercício (DRE), o Resultado Bruto é
apurado pela subtração entre:

(A) receita bruta e custo das mercadorias vendidas;

(B) receita bruta e deduções da receita;

(C) receita bruta e despesas operacionais;

(D) receita líquida e custo das mercadorias vendidas;

(E) receita líquida e despesas operacionais.

Contabilidade
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24. (CESPE / TCE-TO / 2009)
Considere que uma empresa comercial concede e obtém descontos comerciais. Nesse caso, 
um desconto comercial

a) de compra obtido reduz a receita líquida.

b) de venda obtido reduz a receita líquida.

c) de venda concedido aumenta a receita líquida.

d) de venda concedido reduz a receita líquida.

e) de compra concedido aumenta a receita líquida.
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25. (CESPE / TCE-MG/ 2018)
A tabela seguinte apresenta dados, em reais, retirados da demonstração do resultado do
exercício de uma companhia no período de 20XX.

Contabilidade
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Considerando-se essa tabela, o valor da receita líquida relativo ao período em questão 
é igual a

a) R$ 560.000.
b) R$ 200.000.
c) R$ 550.000.
d) R$ 160.000.
e) R$ 510.000.
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Contabilidade
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26. (CESPE/TRE/TO/2017)
Adiantamentos recebidos de clientes, ajustes de avaliação patrimonial, despesas
antecipadas, obrigações em moeda estrangeira e ações em tesouraria são itens que
devem ser classificados, respectivamente, como
a) receita operacional, patrimônio líquido, passivo, passivo e ativo.
b) ativo, patrimônio líquido, ativo, passivo e ativo.
c) passivo, patrimônio líquido, despesa operacional, passivo e patrimônio líquido.
d) ativo, receita operacional, despesa operacional, passivo e patrimônio líquido.
e) passivo, patrimônio líquido, ativo, passivo e patrimônio líquido.

Contabilidade
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27. (FGV / PC-RN / 2021)
No Balanço Patrimonial, as contas do Ativo são organizadas em dois grandes grupos, de
acordo com o prazo de realização destas no ciclo operacional da entidade.
Em geral, itens adquiridos para estoque com o objetivo de comercialização devem ser
classificados como:

(A) ativo circulante;
(B) ativo realizável a longo prazo;

(C) custo das mercadorias vendidas;

(D) despesas antecipadas;

(E) investimentos.
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28. (CPCON/2019)
Em relação à Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, julgue as assertivas abaixo como
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

I- DFC é uma demonstração de apresentação obrigatória para todas as empresas pela Lei
das Sociedades por Ações.
II- DFC deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades
operacionais, de investimento e de financiamento.
III- DFC deve apresentar os fluxos de caixa das atividades de investimento, usando
alternativamente o método direto ou o método indireto.
IV- DFC deve apresentar informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade úteis para
proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis, uma base para avaliar a
capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades
da entidade de utilização desses fluxos de caixa.

Contabilidade
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A sequência CORRETA é:

a) V, V, V e V.

b) V, F, V e F.

c) F, F, F e F.

d) F, V, F e V.

e) F, F, V e V.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

29. (FUNDATEC/2019)
Em relação à Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), assinale a alternativa INCORRETA,
de acordo com a legislação vigente.
a) A elaboração e publicação da DFC é obrigatória para todas as sociedades por ação.
b) A legislação permite que a DFC seja elaborada tanto pelo Método Direto quanto pelo

Método Indireto.
c) Entre os Fluxos de Financiamentos pode ser incluída a amortização de um empréstimo.
d) O método indireto de elaboração da DFC parte do resultado líquido (lucro ou prejuízo)

do exercício, ao qual são adicionados e do qual são deduzidos os fluxos financeiros.
e) O pagamento relativo à compra de um imobilizado classifica-se entre os Fluxos de

Investimentos.

Contabilidade
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30. (FGV/IMBEL/2021)
Uma empresa adquiriu suas próprias ações por R$ 200.000, com o objetivo de mantê-las em
tesouraria. Assinale a opção que indica a evidenciação do fato na Demonstração dos Fluxos
de Caixa.

a) Consumo de caixa pela atividade operacional.

b) Consumo de caixa pela atividade de investimento.

c) Consumo de caixa pela atividade de financiamento.

d) Geração de caixa pela atividade de investimento.

e) Geração de caixa pela atividade operacional.
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31. (UFES/2017)
A empresa Rio Madeira S.A. apresentou, no exercício de 2014, em sua Demonstração dos
Fluxos de Caixa (DFC), uma variação positiva no saldo de caixa e equivalentes a caixa no
valor de R$ 9.000,00. Sabendo-se que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de
R$ 36.000,00 e que o caixa consumido pelas atividades de financiamento foi de R$
21.000,00, as atividades de investimento dessa empresa
a) consumiram um caixa de R$ 6.000,00.
b) consumiram um caixa de R$ 48.000,00.
c) geraram um caixa de R$ 6.000,00.
d) geraram um caixa de R$ 66.000,00.
e) consumiram um caixa de R$ 24.000,00.

Contabilidade
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32. (CESPE/TJ-PA/2020)
Uma empresa contratou seguros no valor de R$ 210,00, em 1.º/9/2019, e apresentou as 
seguintes informações em 30/9/2019.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Consoante essas informações, assinale a opção que indica o montante que deve ter sido
evidenciado na demonstração do fluxo do disponível a título de pagamento de seguros no
mês de setembro de 2019.

a) R$ 80,00

b) R$ 160,00

c) R$ 190,00

d) R$ 210,00

e) R$ 270,00

Contabilidade
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As Normas são identificadas conforme segue:
I - a Norma Brasileira de Contabilidade é identificada pela sigla NBC, seguida das letras,
numeração específica em cada agrupamento, seguido de hífen e denominação. Por exemplo:
NBC PA 290 - "Denominação"; NBC TG 01 - "Denominação";
II - a Interpretação Técnica é identificada pela sigla IT, seguida da letra ou letras e
numeração do grupo a que pertence conforme disposto nos arts. 3º e 4º, seguida de hífen e
denominação. Por exemplo: ITG 01 - "Denominação"; ITSP 01 - "Denominação".
III - o Comunicado Técnico é identificado pela sigla CT, seguida da letra ou letras e
numeração do grupo a que pertence conforme disposto nos arts. 3º e 4º, seguido de hífen e
denominação. Por exemplo: CTG 01 - "Denominação"; CTSP 01 - "Denominação".
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Resolução 1.328/2011
Art. 8º - As Normas Brasileiras de Contabilidade, com exceção dos Comunicados Técnicos,
devem ser submetidas à audiência pública com duração mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 5o A Interpretação Técnica tem por objetivo esclarecer a aplicação das Normas
Brasileiras de Contabilidade, definindo regras e procedimentos a serem aplicados em
situações, transações ou atividades específicas, sem alterar a substância dessas normas.

Art. 6o O Comunicado Técnico tem por objetivo esclarecer assuntos de natureza contábil, com
a definição de procedimentos a serem observados, considerando os interesses da profissão e
as demandas da sociedade.

Contabilidade
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NBC PG – Todos os profissionais
NBC PA - Auditor Independente
NBC PI - Auditor Interno
NBC PP - Perito

NBC TG - Geral;
NBC TA - Auditoria Independente
NBC TI - Auditoria Interna
NBC TP - Perícia
NBC TSP - Setor Público
NBC TR - Revisão de Informação
NBC TO - Asseguração de Informação
NBC TSC - Serviço Correlato
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Prof. Silvio Sande
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Arquivologia 

Prof. Ricardo Campanario

EDITAL – Prova 20/02/22 - CEBRASPE

ESCRIVÃO DE POLÍCIA

ARQUIVOLOGIA:
ARQUIVOLOGIA: 1 Arquivística. 1.1 Princípios e conceitos. 2 Políticas públicas de arquivo, legislação
arquivística. 3 Normas nacionais e internacionais de arquivo. 4 Sistemas e redes de arquivo. 5 Gestão de
documentos; implementação de programas de gestão de documentos. 6 Diagnóstico da situação arquivística e
realidade arquivística brasileira. 7 Protocolo. 7.1 Recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição
de documentos. 8 Funções arquivísticas. 8.1 Criação de documentos. 8.2 Aquisição de documentos. 8.3
Classificação de documentos. 8.4 Avaliação de documentos. 8.5 Difusão de documentos. 8.6 Descrição de
documentos. 8.7 Preservação de documentos. 9 Análise tipológica dos documentos de arquivo. 10 Políticas de
acesso aos documentos de arquivo. 11 Sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. 11.1
Documentos digitais. 11.2 Requisitos. 11.3 Metadados. 12 Microfilmagem de documentos de arquivo.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario
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Questão Comentada
01. (CEBRASPE/Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) O princípio arquivístico
aplicado para fazer as divisões de fundos de arquivo, definidos pelo princípio da proveniência, é
denominado princípio da
a) Ordem Original
b) Territorialidade
c) Reversibilidade
d) Pertinência
e) Gestão

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

O princípio da proveniência (ou princípio de respeito aos fundos), é considerado o “Princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo
produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras”, de acordo com o
DBTA. Possui duas vertentes/dois graus:

1. Respeito aos Fundos: a distinção e indivisibilidade do fundo de um arquivo, isolando e circunscrevendo a entidade que constitui o
fundo.

2. Respeito à ordem original e estrutura de um fundo: respeitando ou restabelecendo a ordem interna do fundo. Conservar o arranjo
dado pela entidade produtora ou o fluxo orgânico no qual os documentos foram produzidos.

 Ordem Material – ordem de organização física dos documentos.
 Ordem Intelectual – sequência lógica de produção dos documentos.

Lembre-se!

Respeito aos Fundos – ordem externa, garante integridade.

Respeito à Ordem Original – ordem interna, conserva arranjo.

Princípio da Proveniência
Dois Graus: Ordem Interna x Ordem Externa
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Questão Comentada
01. (CEBRASPE/Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) O princípio arquivístico
aplicado para fazer as divisões de fundos de arquivo, definidos pelo princípio da proveniência, é
denominado princípio da
a) Ordem Original
b) Territorialidade
c) Reversibilidade
d) Pertinência
e) Gestão
GABARITO - A

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Arquivologia para Concursos
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a) Territorialidade (ou Proveniência Territorial): documento fica próximo de onde foi produzido.

b) Pertinência (ou Pertinência Temática ou Temático): reclassifica o documento de acordo com o assunto. Nega Proveniência.

c) Pertinência Territorial: documento deve ser transferido em função do conteúdo (local com que se relaciona).

d) Proveniência / Respeito aos Fundos: manutenção no respectivo fundo. Relação orgânica-estrutural.

e) Ordem Original (estrutura interna): arquivo deve conservar o arranjo original.

f) Organicidade: Relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora. Espelham a
estrutura, funções e atividades.

g) Reversibilidade: procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido, se necessário.

h) da Autenticidade: não sofreu alteração. Não se relaciona com o conteúdo.

i) da Confiabilidade (ou Veracidade): é real, independentemente da forma. Foco no conteúdo.

j) da Naturalidade (ou Cumulatividade): acumulação progressiva, natural e orgânica.

Alguns Princípios de Arquivística
Cobrados recentemente pelo CEBRASPE
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Questão Comentada
02. (CEBRASPE/MPE AP/Técnico Ministerial/2021) O princípio arquivístico básico que
fundamenta as principais funções arquivísticas é o:
a) princípio da proveniência.
b) princípio da ordem original.
c) princípio da territorialidade.
d) princípio da pertinência.
e) princípio da reversibilidade.

 Geralmente é o princípio mais cobrado!

 Arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos
de outras entidades produtoras.

 Respeito a sua origem, sem mistura com outros fundos.

 Fundo = conjunto de documentos de uma mesma proveniência.

 Conhecido por Princípio do Respeito aos Fundos ou do Método Histórico.

Arquivologia para Concursos
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Princípio da Proveniência
É sempre o mais cobrado em provas
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Questão Comentada
02. (CEBRASPE/MPE AP/Técnico Ministerial/2021) O princípio arquivístico básico que
fundamenta as principais funções arquivísticas é o:
a) princípio da proveniência.
b) princípio da ordem original.
c) princípio da territorialidade.
d) princípio da pertinência.
e) princípio da reversibilidade.
GABARITO - A

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
03. (CESBRASPE/PGDF/Técnico Jurídico/2021) Acerca dos princípios e conceitos da
arquivística, bem como da legislação que a regula, julgue o item que se segue. O
princípio da proveniência determina que, ao serem organizados, os documentos sejam
mantidos na mesma disposição em que foram acumulados originalmente.
a) Certo
b) Errado
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 Arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o
produziu. Foco interno.

 Alocação no lugar original, respeitando o fundo de onde provém.

 Respeito ao fluxo natural orgânico.

 Ligado ao Arranjo, nos arquivos permanentes.

 Também conhecido por Princípio da Ordem Primitiva ou da “Santidade” da Ordem Original.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Princípio do Respeito a Ordem Original
Conservação do arranjo interno

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
03. (CESBRASPE/PGDF/Técnico Jurídico/2021) Acerca dos princípios e conceitos da
arquivística, bem como da legislação que a regula, julgue o item que se segue. O
princípio da proveniência determina que, ao serem organizados, os documentos sejam
mantidos na mesma disposição em que foram acumulados originalmente.
a) Certo
b) Errado
GABARITO - ERRADO

461

462



232

Questão Comentada
04. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) O Conselho Nacional de
Arquivos tem como finalidade
a) Implementar as políticas públicas de arquivo
b) Garantir acesso aos documentos permanentes
c) Definir a política nacional dos arquivos públicos e privados
d) Elaborar o cadastro nacional de arquivos
e) Possibilitar a capacitação dos técnicos de arquivos

Arquivologia para Concursos
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Organismos Arquivísticos
Quem “reporta” a quem e quem “faz” o que

Ministério da Justiça

Arquivo Nacional

Conarq

SINAR

SIGA

OC

OC

V*

V Vinculado

Órgão Central

OC

* “colegiado e instituído no âmbito” – Dec. 10.148/2019

Define a política 
nacional de arquivos 
públicos e privados 

Implementa a política 
nacional de arquivos públicos 
e privados 
Art. 10º (Dec 4073/2002): O 
SINAR tem como órgão central 
o CONARQ. 
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Questão Comentada
04. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) O Conselho Nacional de
Arquivos tem como finalidade
a) Implementar as políticas públicas de arquivo
b) Garantir acesso aos documentos permanentes
c) Definir a política nacional dos arquivos públicos e privados
d) Elaborar o cadastro nacional de arquivos
e) Possibilitar a capacitação dos técnicos de arquivos
GABARITO - C

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
05. (CEBRASPE/TRE-MS/Técnico Judiciário/2013) A lei de arquivos — Lei n.º 8.159/1991 —
dispõe que
a) os documentos privados não podem ser considerados de interesse público.
b) a administração pública deve definir os custos relativos à consulta aos documentos

públicos.
c) o Arquivo Nacional do Poder Executivo, os arquivos do Poder Legislativo, do Poder

Judiciário e aqueles dos ministérios da Marinha, das Relações Exteriores, do Exército
e da Aeronáutica são considerados arquivos federais.

d) os registros civis de arquivos de entidades religiosas não podem ser identificados
como de interesse público e social.

e) os arquivos privados são os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos
exclusivamente por pessoas físicas.

Arquivologia para Concursos
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Lei 8.159/1991
Art. 5o - A Administração Pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma desta Lei.

Art. 11o - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas 
ou jurídicas, em decorrência de suas atividades.

Art. 12o - Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de interesse público e social, 
desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico 
nacional.

Art. 16o - Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código Civil 
ficam identificados como de interesse público e social.

Art. 17o - A administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas 
federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais.

§ 1º - São Arquivos Federais o Arquivo Nacional os do Poder Executivo, e os arquivos do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário. São considerados, também, do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das 
Relações Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica.

Questão Comentada
05. (CEBRASPE/TRE-MS/Técnico Judiciário/2013) A lei de arquivos — Lei n.º 8.159/1991 —
dispõe que
a) os documentos privados não podem ser considerados de interesse público.
b) a administração pública deve definir os custos relativos à consulta aos documentos

públicos.
c) o Arquivo Nacional do Poder Executivo, os arquivos do Poder Legislativo, do Poder

Judiciário e aqueles dos ministérios da Marinha, das Relações Exteriores, do Exército
e da Aeronáutica são considerados arquivos federais.

d) os registros civis de arquivos de entidades religiosas não podem ser identificados
como de interesse público e social.

e) os arquivos privados são os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos
exclusivamente por pessoas físicas.

GABARITO - C

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
06. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Assistente Administrativo/2020) Os arquivos
municipais do Poder Executivo integram o
a) Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos.
b) Sistema Nacional de Arquivos.
c) Sistema de Serviços Gerais.
d) Sistema de Informações Organizacionais.
e) Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
06. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Assistente Administrativo/2020) Os arquivos
municipais do Poder Executivo integram o
a) Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos.
b) Sistema Nacional de Arquivos.
c) Sistema de Serviços Gerais.
d) Sistema de Informações Organizacionais.
e) Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.
GABARITO - B

Arquivologia para Concursos
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Art. 12. Integram o SINAR (Decreto 4.073/2002)
I - o Arquivo Nacional;
II - os arquivos do Poder Executivo Federal;
III - os arquivos do Poder Legislativo Federal;
IV - os arquivos do Poder Judiciário Federal;
V - os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
VI - os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
VII - os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo.
§ 1o Os arquivos referidos nos incisos II a VII, quando organizados sistemicamente, passam a integrar o SINAR por intermédio de seus órgãos centrais.
§ 2o As pessoas físicas e jurídicas de direito privado, detentoras de arquivos, podem integrar o SINAR mediante acordo ou ajuste com o órgão central.
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Questão Comentada
07. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Assistente Administrativo/2020) Assinale a opção que
indica o tipo de arquivo onde ficam localizados documentos históricos que, embora não
possuam valor administrativo, comprovam a evolução político-administrativa de um município,
de acordo com a classificação dos arquivos segundo os estágios de sua evolução.
a) Arquivo público municipal
b) Arquivo público estadual
c) Arquivo permanente
d) Arquivo corrente
e) Arquivo intermediário

Arquivologia para Concursos
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Teoria 3 Idades - Definições
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Questão Comentada
07. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Assistente Administrativo/2020) Assinale a opção que
indica o tipo de arquivo onde ficam localizados documentos históricos que, embora não
possuam valor administrativo, comprovam a evolução político-administrativa de um município,
de acordo com a classificação dos arquivos segundo os estágios de sua evolução.
a) Arquivo público municipal
b) Arquivo público estadual
c) Arquivo permanente
d) Arquivo corrente
e) Arquivo intermediário
GABARITO - C
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Questão Comentada
08. (CEBRASPE/MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) Os documentos de arquivo recebidos
pela instituição devem ser entregues ao setor de protocolo, onde é efetuada a separação entre a
correspondência particular e a oficial. Em seguida, são identificadas as correspondências
ostensivas e as sigilosas. A primeira etapa que inicia a sequência de procedimentos a serem
realizados no protocolo é
a) a expedição
b) o registro
c) a tramitação
d) a distribuição
e) a avaliação
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Atividades Típicas de Protocolo

PROTOCOLO

Atividades Típicas 

(Portaria IM 1.677/2015) 

Recebimento Classificação Registro Distribuição Controle de 
Tramitação Expedição Autuação

Questão Comentada
08. (CEBRASPE/MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) Os documentos de arquivo recebidos
pela instituição devem ser entregues ao setor de protocolo, onde é efetuada a separação entre a
correspondência particular e a oficial. Em seguida, são identificadas as correspondências
ostensivas e as sigilosas. A primeira etapa que inicia a sequência de procedimentos a serem
realizados no protocolo é
a) a expedição
b) o registro
c) a tramitação
d) a distribuição
e) a avaliação
GABARITO - B
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Questão Comentada
09. (CEBRASPE/PGDF/Analista Jurídico/2021) A respeito de protocolo, julgue o item a seguir.
Correspondências de caráter sigiloso e particular recebidas pelo protocolo devem ser devolvidas
ao remetente.
a) Certo.
b) Errado.
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Questão Comentada
09. (CEBRASPE/PGDF/Analista Jurídico/2021) A respeito de protocolo, julgue o item a seguir.
Correspondências de caráter sigiloso e particular recebidas pelo protocolo devem ser devolvidas
ao remetente.
a) Certo.
b) Errado.
GABARITO - ERRADO

Documentos sigilosos devem ser encaminhados diretamente ao respectivo destinatário. Profa. Marilena Leite
Paes lista da forma abaixo as primeiras ações do protocolo ao receber um documento:
 Receber a correspondência
 Separar a correspondência oficial da particular
 Distribuir a correspondência particular
 Separar a correspondência oficial de caráter ostensivo da de caráter sigiloso
 Encaminhar a correspondência sigilosa aos respectivos destinatários
 Abrir a correspondência ostensiva [...]
 Tomar conhecimento da correspondência pela leitura, verificando a existência de antecedentes
 Requisitar ao arquivo os antecedentes [...]
 Interpretar e classificar a correspondência [...]
 Apor carimbo de protocolo
 Anotar abaixo do número e da data a primeira distribuição e o código de assunto, se for o caso
 Elaborar o resumo do assunto a ser lançado na ficha de protocolo
 Encaminhar os papéis ao setor de registro e movimentação
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Questão Comentada
10. (CEBRASPE/TCE-PB/Agente Documentação/2018) Na tramitação de documentos,
a) a unidade protocolizadora responsável pelo trâmite é dispensada de cadastro prévio.
b) o controle da tramitação é desnecessário para o caso de documentos digitais, uma vez que não

existe movimentação física de documentos.
c) o registro da movimentação do documento, que facilita investigação posterior em caso de

extravio, é facultativo, desde que sejam criados mecanismos de recuperação das informações.
d) a unidade protocolizadora do órgão destinatário deverá manter registro que permita a

identificação do órgão remetente quando ocorrer trâmite externo.
e) a movimentação do documento deverá ser registrada desde a sua produção ou recepção até o

cumprimento de sua função administrativa.
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Questão Comentada
10. (CEBRASPE/TCE-PB/Agente Documentação/2018) Na tramitação de documentos,
a) a unidade protocolizadora responsável pelo trâmite é dispensada de cadastro prévio.
b) o controle da tramitação é desnecessário para o caso de documentos digitais, uma vez que não

existe movimentação física de documentos.
c) o registro da movimentação do documento, que facilita investigação posterior em caso de

extravio, é facultativo, desde que sejam criados mecanismos de recuperação das informações.
d) a unidade protocolizadora do órgão destinatário deverá manter registro que permita a

identificação do órgão remetente quando ocorrer trâmite externo.
e) a movimentação do documento deverá ser registrada desde a sua produção ou recepção até o

cumprimento de sua função administrativa.
GABARITO - E
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SÓ NO CEBRASPE!!

Pelas principais referências bibliográficas e com base na doutrina, movimentação e tramitação são sinônimos 
porém o CEBRASPE já diferenciou os 2 termos.

Neste caso, para o CEBRASPE, o fluxo do documento dentro de um mesmo setor foi chamado de 
movimentação e quando ocorrido entre os setores decisórios, aí sim foi chamado de tramitação.
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Questão Comentada
11. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) Com relação à classificação de documentos e
aos instrumentos de gestão arquivística, assinale a opção correta.
a) A classificação de documentos é exclusivamente uma organização física do acervo, enquanto a eliminação é

uma organização intelectual.
b) O código de classificação de documentos apresenta a identificação dos prazos de guarda dos documentos.
c) A listagem de eliminação de documentos é suficiente para que a documentação selecionada seja

descartada, sem a necessidade de autorização.
d) O código de classificação de documentos estabelece critérios para a microfilmagem de documentos e para o

recolhimento de documentos.
e) A classificação de documentos é uma atividade que deve retratar a vida das instituições, sendo fiel às suas

estruturas e funções.
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 Existem alguns métodos de classificação, que devem ser conhecidos. São os métodos de
classificação de Schellenberg. De acordo com o estudioso, há três elementos principais que
devem ser considerados nesse processo de classificação (resultando nos três métodos de
classificação): a ação a que os documentos se referem (funcional), a estrutura do órgão que os
produz (organizacional) e os assuntos dos documentos (por assuntos) .
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Classificação de Documentos
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Questão Comentada
11. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) Com relação à classificação de documentos e
aos instrumentos de gestão arquivística, assinale a opção correta.
a) A classificação de documentos é exclusivamente uma organização física do acervo, enquanto a eliminação é

uma organização intelectual.
b) O código de classificação de documentos apresenta a identificação dos prazos de guarda dos documentos.
c) A listagem de eliminação de documentos é suficiente para que a documentação selecionada seja

descartada, sem a necessidade de autorização.
d) O código de classificação de documentos estabelece critérios para a microfilmagem de documentos e para o

recolhimento de documentos.
e) A classificação de documentos é uma atividade que deve retratar a vida das instituições, sendo fiel às suas

estruturas e funções.
GABARITO - E
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Questão Comentada
12. (CEBRASPE/ MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) A classificação de
documentos de arquivo é determinada
a) Pelo tema do documento
b) Pelo assunto do documento
c) Pelas funções e atividades da instituição
d) Pelo ato de recebimento ou pela expedição
e) Pela pertinência do conjunto documental
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Questão Comentada
12. (CEBRASPE/ MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) A classificação de
documentos de arquivo é determinada
a) Pelo tema do documento
b) Pelo assunto do documento
c) Pelas funções e atividades da instituição
d) Pelo ato de recebimento ou pela expedição
e) Pela pertinência do conjunto documental
GABARITO - C
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Questão Comentada
13. (CEBRASPE/MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) O modo como o usuário consulta os documentos de
arquivo gera indicações acerca da melhor forma de organizá-los. Não ocorrendo tal orientação, o modo-padrão
de ordená-los é
a) Numericamente
b) Alfabeticamente
c) Geograficamente
d) Cronologicamente
e) Tematicamente
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Questão Comentada
13. (CEBRASPE/MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) O modo como o usuário consulta os documentos de
arquivo gera indicações acerca da melhor forma de organizá-los. Não ocorrendo tal orientação, o modo-padrão
de ordená-los é
a) Numericamente
b) Alfabeticamente
c) Geograficamente
d) Cronologicamente
e) Tematicamente
GABARITO - D
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SÓ O CEBRASPE!!!

O CEBRASPE cita o método cronológico como o modo-padrão de 
ordenação dos documentos.

“Essa modalidade é adotada em quase todas as repartições públicas” –
Profa. Marilena Leite Paes

Questão Comentada
14. (CEBRASPE/MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) A tabela de temporalidade controla o acúmulo dos
documentos, permitindo a eliminação daqueles que não são mais necessários às atividades da instituição e a
preservação dos considerados de valor permanente. A fase arquivística que inicia a aplicação da tabela de
temporalidade é a do arquivo
a) Permanente
b) Inativo
c) Intermediário
d) Semiativo
e) Corrente
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Tabela de Temporalidade

Questão Comentada
14. (CEBRASPE/MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) A tabela de temporalidade controla o acúmulo dos
documentos, permitindo a eliminação daqueles que não são mais necessários às atividades da instituição e a
preservação dos considerados de valor permanente. A fase arquivística que inicia a aplicação da tabela de
temporalidade é a do arquivo
a) Permanente
b) Inativo
c) Intermediário
d) Semiativo
e) Corrente
GABARITO - E

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

489

490



246

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
15. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) A legislação brasileira reconhece a gestão de documentos de
arquivo como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e
como elemento de prova e informação. Acerca da arquivologia, julgue o item que se seguem.
Nos arquivos correntes e intermediários dos documentos de arquivo indicados na tabela de 
temporalidade, os prazos de guarda são estabelecidos em anos ou, quando não é possível definir 
com exatidão o tempo, por uma ação (por exemplo “até a prestação de contas”).
a) Certo.
b) Errado.
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Tabela de Temporalidade
Um exemplo
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Tabela de Temporalidade
Outros exemplos
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Questão Comentada
15. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) A legislação brasileira reconhece a gestão de documentos de
arquivo como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e
como elemento de prova e informação. Acerca da arquivologia, julgue o item que se seguem.
Nos arquivos correntes e intermediários dos documentos de arquivo indicados na tabela de 
temporalidade, os prazos de guarda são estabelecidos em anos ou, quando não é possível definir 
com exatidão o tempo, por uma ação (por exemplo “até a prestação de contas”).
a) Certo.
b) Errado.
GABARITO - CERTO
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Questão Comentada
16. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) Sobre as políticas de conservação, restauração e acesso aos
acervos arquivísticos, assinale a opção correta.
a) Mensagem de correio eletrônico não é parte do programa de gestão arquivística das instituições, por não ser considerada

documento arquivístico.
b) A política de acesso ao acervo deve estabelecer com clareza as situações de restrição de acesso.
c) Em um arquivo, o acesso físico à área de armazenamento é livre, porém o contato com os documentos é limitado.
d) Para tratar de documentos recém- danificados por água, deve ser criado um grupo de trabalho com o fim de organizar as

atividades de restauração do acervo, que deve iniciar-se pela exposição dos documentos à luz solar, para secagem.
e) Por ser invisível, a radiação ultravioleta não interfere na conservação de documentos.
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Questão Comentada
16. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) Sobre as políticas de conservação, restauração e acesso aos
acervos arquivísticos, assinale a opção correta.
a) Mensagem de correio eletrônico não é parte do programa de gestão arquivística das instituições, por não ser considerada

documento arquivístico.
b) A política de acesso ao acervo deve estabelecer com clareza as situações de restrição de acesso.
c) Em um arquivo, o acesso físico à área de armazenamento é livre, porém o contato com os documentos é limitado.
d) Para tratar de documentos recém- danificados por água, deve ser criado um grupo de trabalho com o fim de organizar as

atividades de restauração do acervo, que deve iniciar-se pela exposição dos documentos à luz solar, para secagem.
e) Por ser invisível, a radiação ultravioleta não interfere na conservação de documentos.
GABARITO - B
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PRINCÍPIOS DE ACESSO AOS ARQUIVOS – CIA (Conselho Internacional de Arquivos)

1. O público tem o direito de acesso aos arquivos de órgãos públicos. Entidades públicas e privadas devem abrir seus arquivos o mais
amplamente possível.

2. Instituições custodiadoras de arquivos tornam pública a existência dos arquivos, inclusive a de documentos fechados ao acesso, e
divulgam as restrições que afetam os arquivos.

3. Instituições custodiadoras de arquivos adotam uma abordagem proativa para acesso.

...
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