


 

APRESENTAÇÃO 

Olá, futuro aprovado (a). 

Estamos chegando à reta final do tão aguardado concurso do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT). Desde a publicação do edital, trilhamos uma jornada intensa 
junto a vocês. Foram dezenas de cursos e aulas de reta final, maratonas, simulados.... Tudo 
isso para lhe deixar cada vez mais capacitado (a) para alcançar o seu tão almejado sonho! 

A essa altura do campeonato, embora o cansaço possa estar batendo, não é hora de 
desacelerar. Mais do que nunca, é preciso revisar, aparar as arestas e garantir que você estará 
100% preparado (a) no dia da sua prova. 

Para lhe ajudar nessa missão, preparamos o Ato Final TJDFT: A estratégia infalível para a 
reta final, que consiste em diversos eventos e transmissões com os melhores professores do 
Brasil, nos quais faremos o possível (e o impossível!) para que o seu nome esteja na lista de 
aprovados do concurso do TJDFT. 

Entre os dias 09 à 28 de maio, esse e-book será o seu roteiro durante o seu caminho até a 
aprovação.  

Nele, você encontrará: 

 Linha do tempo e programação de todos os eventos; 

 Link de Acesso a TODAS as nossas transmissões do Hora da Verdade, para 
acompanhar as aulas AO VIVO; 

 Apostas finais dos assuntos mais importantes para a sua prova, preparados pelos 
nossos professores; 

 

Está preparado (a)? Então vamos lá.  

 

Bons estudos e sucesso! 

Equipe Estratégia Concursos  



MANUAL DO APROVADO 

 

1 

SUMÁRIO 
 

SUMÁRIO ............................................................................... 1 

ATO FINAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS ......................................................................... 2 

01. Hora da Verdade - TJDFT ............................................................................ 3 

02. Revisando a Jurisprudência - Direitos Administrativo e Constitucional ...... 6 

03. Revisando a Jurisprudência - Direitos Penal e Processual Penal ................ 7 

04. Simulado da Premonição - TJDFT ............................................................... 8 

05. Simulado Final - TJDFT .............................................................................. 10 

06. Revisão Antecipada - TJDFT ...................................................................... 11 

07. Apostas Finais Discursivas - TJDFT ............................................................ 13 

08. Revisão de Véspera Presencial ................................................................. 14 

09. Gabarito Extraoficial TJDFT ...................................................................... 15 

 

APOSTAS FINAIS TJDFT ......................................................... 16 

 

 

 

 

  



MANUAL DO APROVADO 

 

2 

ATO FINAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS - (TJDFT): A estratégia infalível para a reta final 
 

O Ato Final TJDFT será dividido em 9 eventos principais que lhe ajudarão a trilhar 
o caminho da sua aprovação. Confira a seguir! 
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01. Hora da Verdade - TJDFT 

 SEMANA 1: 09 DE MAIO (SEGUNDA-FEIRA) 

Tá na hora, tá na hora... Tá na Hora da Verdade! 14 dias, 14 aulas. Participe da nossa já 
conhecida Hora da Verdade e revise pontos cruciais para o seu concurso. Nossos professores 
passarão os melhores bizus de suas disciplinas em 3h30 de aula.  

 

Confira a seguir a programação: 
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Para acompanhar nossas transmissões do Hora da Verdade, AO VIVO, basta acessar os links 
abaixo: 

 

Data e 
Horário Disciplina Professor Link 

09/05, 19h 

Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, Estatuto do Idoso e 

ECA (Analista sem especialidade e 
Oficial de Justiça) 

Géssica Ehle 
 

    https://youtu.be/hsqfNLH9V9U 
 

10/05, 19h Orçamento Público (Analista adm. 
e Técnico) 

Gabriela 
Zavadinack 

     https://youtu.be/cxpPo83IRA8 

11/05, 19h 
Legislação Civil Especial e Direito 

do Consumidor (Analista sem 
especialidade e Oficial de Justiça) 

Paulo Sousa       https://youtu.be/AXQcc6XLYK4 

12/05, 19h Legislação Penal (Analista sem 
especialidade e Oficial de Justiça) 

Antônio 
Pequeno 

      https://youtu.be/fZhoC4HBam4 

 

 

https://youtu.be/y43JDBSM3t0
https://youtu.be/Zb1PFqCOXNE
https://youtu.be/u2yN8w0Q0Cc
https://youtu.be/B-Q1V8w8toQ
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Data e 
Horário Disciplina Professor Link 

13/05, 19h Direito Empresarial (Analista sem 
especialidade e Oficial de Justiça) Cadu Carrilho         https://youtu.be/XsydNtRLZdI 

16/05, 19h Administração (Analista adm. e 
Técnico) 

Elisabete 
Moreira 

 
                  https://youtu.be/ZW0anQEvFyw 

17/05, 19h 
Ética no Serviço Público, 

Regimento Interno e Lei de 
Organização Judiciária 

Emerson 
Bruno 

 
          https://youtu.be/MvjQz36c2O0 

18/05, 19h 
Provimento Geral da Corregedoria 
e Provimento Judicial Aplicado ao 

Processo Judicial Eletrônico 
Tiago Zanolla 

 
                  https://youtu.be/WowhQy7kws8 

19/05, 19h Direito Penal e Processual Penal Priscila Silveira          https://youtu.be/r0nTTTlQv74 

20/05, 19h Direito Civil Paulo Sousa            https://youtu.be/LQNTcED2pw8 

23/05, 19h Língua Portuguesa Adriana 
Figueiredo 

        https://youtu.be/7kQbXEDkz_4  

24/05, 19h Direito Administrativo Thállius 
Moraes 

         https://youtu.be/JXCLB2n36MA  

25/05, 19h Direito Constitucional Adriane Fauth            https://youtu.be/DQEQvBUk3YY  

26/05, 19h Direito Processual Civil Ricardo 
Torques 

      https://youtu.be/9Os4lC08rAk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/w-5YAaLN8_Q
https://youtu.be/nd4x6P0ic4o
https://youtu.be/vluYDtXBaxc
https://youtu.be/CuOYPJuVu7I
https://youtu.be/WL9zVpDK3kQ
https://youtu.be/NiIb4aAJts0
https://youtu.be/FbL-xKOIzys
https://youtu.be/5WEO8p6NFBc
https://youtu.be/FbL-xKOIzys
https://youtu.be/FbL-xKOIzys
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02. Revisando a Jurisprudência - Direitos Administrativo e Constitucional 

 SEMANA 2: 14 DE MAIO (SÁBADO) 

No Sábado, 14/05, teremos o Revisando a Jurisprudência TJDFT: Direito Administrativo e 
Direito Constitucional.  

É a sua chance de revisar os principais pontos jurisprudenciais dessas disciplinas tão 
importantes para esse concurso, com os nossos queridos professores Herbert Almeida e 
Nelma Fontana! 

 

Acompanhe a nossa programação: 

 

 

 

Revisando a 
Jurisprudência

(14/05)

Direito 
Administrativo

Professor 
Herbert Almeida

8h30 às 12h

Direito 
Constitucional

Professora
Nelma Fontana

13h às 16h30
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03. Revisando a Jurisprudência - Direitos Penal e Processual Penal 

 SEMANA 2: 15 DE MAIO (DOMINGO) 

No Domingo, 15/05, teremos o Revisando a Jurisprudência TJDFT: Direito Penal e Direito 
Processual Penal.  

É a sua chance de revisar os principais pontos jurisprudenciais dessas disciplinas tão 
importantes para esse concurso, com os nossos queridos professores Renan Araújo e Priscila 
Silveira! 

 

Acompanhe a nossa programação: 

 

 

 

Revisando a 
Jurisprudência

(15/05)

Direito Penal

Professora
Priscila Silveira

8h30 às 12h

Direito Processual 
Penal

Professor
Renan Araújo

13h às 16h30
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04. Simulado da Premonição - TJDFT 

 SEMANA 2: 15 DE MAIO (DOMINGO) 

No Domingo, 15/05, teremos o Simulado "Premonição" para a TJDFT. É a sua chance 
de colocar os seus conhecimentos em prática em um simulado exclusivo, produzido por nossa 
equipe do SQ.  

São questões que possuem uma alta probabilidade de estarem em sua prova!  

Programação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Simulado terá 4h de duração. 
 

 Questões de múltipla escolha, cada qual 
contendo 5 (cinco) alternativas, sendo uma única 
alternativa correta. 
 

 Aplicação na parte da manhã. Correção na parte 
da tarde em nosso canal do Youtube. 
 

 Aplicação na parte da tarde. Correção na parte 
da noite em nosso canal do Youtube. 
 

SIMULADO 

PREMONIÇÃO 

Simulado 
Premonição

Técnico 
Judiciário

Início:
8h30

Analista Judiciário 
Área 

Administrativa

Início:
14h
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Para acessar o Simulado, liberaremos o link na página abaixo: 

https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/area-do-candidato-tjdft/ 

 

Não conseguiu fazer o Simulado no dia 15/05?  

Fique tranquilo! Disponibilizaremos o Simulado Completo para você na Página do Concurso 

da TJDFT!! 

 

E, falando em Sistema de Questões (SQ), que tal conferir todo o material que nossos 
professores prepararam para esse concurso? 

 

Cadernos de Questões – TJDFT: 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/cadernos-de-questoes-tjdft/ 

 

Caderno de Questões Inéditas (TJDFT): 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/questoes-ineditas-tjdft/ 

 

 

 

 

 

 

https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/area-do-candidato-tjdft/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/questoes-ineditas-tjdft/
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05. Simulado Final - TJDFT 

 SEMANA 3: 21 DE MAIO (SÁBADO) 

No sábado, 21/05, teremos o Simulado Final para a TJDFT. É a sua última chance de 
colocar os seus conhecimentos em prática!  

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

 

 

 

 

 

 

 

Teremos simulados para os seguintes cargos/áreas: 

 

 O Simulado terá 4h de duração. 
 

 Questões de múltipla escolha, cada qual 
contendo 5 (cinco) alternativas, sendo uma única 
alternativa correta. 
 

 Aplicação na parte da manhã. Correção na parte 
da tarde. 

SIMULADO 

FINAL 

Simulado Final

Técnico 
Judiciário

Área 
Administrativa

Analista 
Judiciário

Área
Judiciária

Especialidade
Administração

Analista 
Judiciário Área Judiciária

Sem Especialidade

Oficial de Justiça 
Avaliador
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06. Revisão Antecipada - TJDFT 

 SEMANA 3: 22 DE MAIO (DOMINGO) 

Que tal revisar os principais pontos de todas as disciplinas ESPECÍFICAS do seu edital antes 
da prova?  No domingo, 22/05, teremos a nossa Revisão de Antecipada TJDFT.  

Serão quase 12 horas seguidas de puro conteúdo para lhe deixar em ponto de bala para a sua 
prova! 

 

Nossa Revisão seguirá a seguinte programação: 
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07. Apostas Finais Discursivas - TJDFT 

 SEMANA 3: 27 DE MAIO (SEXTA-FEIRA) 

Na sexta-feira, 27/05, teremos as "Apostas Finais de Discursivas" para a TJDFT. É a sua 
chance de se preparar para possíveis assuntos que poderão ser abordados nas discursivas da 
prova!  

Além disso, nosso time de professores irá ensinar as Melhores Práticas de Estruturação de 
Questões Discursivas, bem como explicarão os Principais Temas de cada Disciplina, para que 
você esteja com os principais assuntos na ponta da língua! 

 

A programação será a seguinte: 
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08. Revisão de Véspera Presencial 

 SEMANA 3: 28 DE MAIO (SÁBADO) 

Para chegar na prova com o conteúdo fresquinho na cabeça, venha participar da maior e 
melhor Revisão de Véspera do Brasil. No dia 28/05, o time da Coruja trará os temas mais 
quentes e com grandes chances de serem cobrados pelo seu examinador. Simplesmente 
imperdível. 

 

Confira abaixo a programação: 
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09. Gabarito Extraoficial TJDFT 

 SEMANA 3: 29 DE MAIO (DOMINGO) 

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

 

Fique ligado (a)! 
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APOSTAS FINAIS TJDFT 
 

 

 

APOSTA 1 
Ética e Moral: 

ÉTICA: ciência que estuda os valores humanos e seu comportamento em sociedade. Cuidado, 

Ética é diferente de princípios ou valores éticos (são a exteriorização da Ética). 

MORAL: tradições e costumes de determinado grupo social. 

 

APOSTA 2 
Ética e Moral: 

 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO E CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES DO TJDFT - 
PROF. THÁLLIUS MORAES 
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APOSTA 3 
Responsabilidade do Servidor (Lei 8.112/90): 

Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor irá responder nas esferas: 

 Administrativa  

 Civil (obrigação de reparar o dano) 

 Penal (abrange crime e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade) 

Essas esferas são independentes, podendo cumular-se. Dessa forma, a absolvição ou 

condenação em uma delas, como regra geral, em nada influência nas demais.  

 Apesar da independência das esferas, caso o servidor seja absolvido criminalmente 

(negada a existência do fato ou sua autoria), a responsabilidade administrativa será 

afastada. 

 

APOSTA 4 
Código de Ética do TJDFT 

Embora seja vedado ao servidor receber presentes de qualquer natureza, de pessoa física ou 

jurídica interessada na sua atividade, não se enquadram nessa proibição os brindes: 

 Que não tenham valor comercial;  

 Distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, 

divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas. 
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APOSTA 1 
Tratados Internacionais: 

Cuidado com a hierarquia dos tratados internacionais! Para que possam valer como 

emendas, dois requisitos deverão ser observados:  

a) o assunto deve ser direitos humanos;  

b) aprovação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros. 

 

APOSTA 2 
A condenação criminal transitada em julgado provoca a suspensão dos direitos políticos 

enquanto perdurarem os efeitos da condenação, ainda que a pena não seja privativa de 

liberdade. 

 

APOSTA 3 
Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é constitucional legislação estadual 

que prevê a vedação do corte do fornecimento residencial dos serviços de energia elétrica, 

DIREITO CONSTITUCIONAL - PROF.ª NELMA FONTANA 
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em razão do inadimplemento, durante o período de pandemia causada pelo novo 

coronavírus (ADI 6588).  

APOSTA 4 
Atribuições do Presidente da República: 

O Presidente da República pode delegar algumas de suas atribuições aos Ministros de Estado, 

ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. São elas:  

 Conceder indulto e comutar penas; 

 Organizar a Administração Pública Federal, desde que não implique aumento de 

despesa e nem criação ou extinção de órgão público; 

 Extinguir funções ou cargos públicos, quando vagos; 

 Prover cargos públicos federais, na forma da lei. 
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APOSTA 1 
ORDEM SOCIAL – PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL - PROF.ª ADRIANE FAUTH 
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APOSTA 2 
CRIAÇÃO – FUSÃO – INCORPORAÇÃO – DESMEMBRAMENTO: 

 

 

APOSTA 3 
FORMA E SISTEMA DE GOVERNO: 

FORMA DE GOVERNO: 
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SISTEMA DE GOVERNO: 

 

 

 

 

APOSTA 1  
LEI PENAL NO TEMPO: 

Sobrevindo nova lei penal, algumas situações podem ocorrer: 

⇒Novatio legis incriminadora:  A nova lei passa a criminalizar conduta até então atípica (não 

prevista como crime). Nesse caso, não há retroatividade. Só produz efeitos em relação aos 

fatos futuros, pelo princípio da anterioridade da lei penal.  

⇒Novatio legis in pejus: A nova lei é mais grave que a atual. Nesse caso, não há 

retroatividade. Só produz efeitos em relação aos fatos futuros.  

⇒Novatio legis in mellius: A nova lei é mais benéfica que a atual. Nesse caso, terá eficácia 

retroativa, aplicando-se aos fatos praticados antes de sua entrada em vigor.  

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL - PROF. RENAN ARAÚJO  
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⇒Abolitio criminis: A nova lei descriminaliza a conduta. Por ser benéfica ao agente, tem 

eficácia retroativa, aplicando-se aos fatos praticados antes de sua entrada em vigor, que não 

mais poderão ser punidos (gera extinção da punibilidade). 

Ressalte-se que a nova lei, nos casos de novatio legis in mellius e abolitio criminis (reforma 

para melhor e descriminalização, respectivamente), terá eficácia retroativa, aplicando-se aos 

fatos anteriores, mesmo que já tenham sido decididos por sentença penal condenatória 

transitada em julgado, nos termos do art. 2° e seu § único do Código Penal. 

 

APOSTA 2 
Embora haja discussão doutrinária, prevalece o entendimento (inclusive na jurisprudência) 

de que não é possível combinar as leis penais para se extrair os pontos favoráveis de cada 

uma delas, pois o Juiz estaria criando uma terceira lei (Lex tertia), o que seria uma violação 

ao princípio da Separação dos Poderes, já que não cabe ao Judiciário legislar. Trata-se teoria 

da ponderação unitária ou global. 

 

APOSTA 3 
SÚMULA 711 DO STF 

 A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua 

vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 
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APOSTA 4 
INQUÉRITO POLICIAL: 

O inquérito policial é um dos procedimentos possíveis na fase de investigação criminal, sendo 

o mais comum. Trata-se de procedimento administrativo, pré-processual, de caráter 

informativo, cuja finalidade central é obter elementos de convicção mínimos para a futura 

ação penal.  

O inquérito policial possui algumas características, atreladas à sua natureza. São elas: 

⇒ Administrativo: O Inquérito Policial, por ser instaurado e conduzido por uma autoridade 

policial, possui nítido caráter administrativo, não sendo um processo judicial, nem mesmo 

fase do processo judicial.  

⇒ Inquisitivo (inquisitorialidade): A inquisitorialidade do Inquérito decorre de sua natureza 

pré-processual. Não há acusação formal no curso do IP. Há apenas um procedimento 

administrativo destinado a reunir informações para subsidiar um ato (oferecimento de 

denúncia ou queixa). No Inquérito Policial, por ser inquisitivo, não há direito ao contraditório 

pleno nem à ampla defesa. Em razão desta ausência de contraditório, o valor probatório das 

provas obtidas no IP é muito pequeno, servindo apenas para angariar elementos de 

convicção ao titular da ação penal (o MP ou o ofendido, a depender do tipo de crime) para 

que este ofereça a denúncia ou queixa.  

⇒ Oficiosidade: Em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade 

policial deve instaurar o Inquérito Policial sempre que tiver notícia da prática de um delito 

desta natureza. Ou seja, a autoridade policial deve agir “de ofício” (sem provocação) caso 

tenha conhecimento da prática de um crime de ação penal pública incondicionada.  

⇒ Oficialidade:  O IP é conduzido por um órgão oficial do Estado (autoridade policial).  
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⇒ Procedimento escrito: Todos os atos produzidos no bojo do IP deverão ser escritos, e 

reduzidos a termo aqueles que forem orais (como depoimento de testemunhas, 

interrogatório do indiciado, etc.). Essa regra encerra outra característica do IP, citada por 

alguns autores, que é a da formalidade.  

⇒ Indisponibilidade: Uma vez instaurado o IP, não pode a autoridade policial arquivá-lo. A 

autoridade policial NÃO PODE mandar arquivar autos de inquérito policial (art. 17 do CPP). 

⇒Dispensabilidade: O Inquérito Policial é dispensável, ou seja, não é obrigatório. Dado seu 

caráter informativo (busca reunir informações), caso o titular da ação penal já possua todos 

os elementos necessários ao oferecimento da ação penal, o Inquérito será dispensável. Um 

dos artigos que fundamenta isto é o art. 39, § 5° do CPP .  

⇒ Discricionariedade na sua condução: A autoridade policial pode conduzir a investigação 

da maneira que entender mais frutífera, sem necessidade de seguir um padrão pré-

estabelecido. Essa discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, não podendo o 

Delegado (que é quem preside o IP) determinar diligências meramente com a finalidade de 

perseguir o investigado, ou para prejudicá-lo.  

⇒ Sigiloso: O IP é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, por se tratar de 

mero procedimento investigatório, não havendo nenhum interesse que justifique o acesso 

liberado a qualquer do povo. Todavia, o IP não é, em regra, sigiloso em relação aos envolvidos 

(ofendido, indiciado e seus advogados), motivo pelo qual é direito do defensor ter acesso 

amplo aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito (súmula vinculante 

14). 
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APOSTA 5 
A lei 13.964/19 (chamado “pacote anticrime”) incluiu o art. 28-A e seus §§ ao CPP, criando a 

figura do “acordo de não persecução penal”, uma espécie de transação entre MP e suposto 

infrator, a fim de evitar o ajuizamento da denúncia.  

O instituto foi muito bem regulamentado, com nada menos que 14 parágrafos no art. 28-A 

do CPP. Os pressupostos para a proposição, pelo MP, do acordo de não-persecução penal, 

são: 

 Tratar-se de infração penal (crimes ou contravenções penais, portanto), sem 

violência ou grave ameaça à pessoa, e com pena MÍNIMA inferior a quatro anos 

(se for igual a 04 anos, não será cabível!); 

 O acordo deve se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção 

do crime; 

Presentes os pressupostos, será cabível o acordo, podendo ser fixadas as seguintes condições 

(cumulativamente ou alternativamente, de acordo com as circunstâncias do caso): 

 Reparação do dano à vítima (salvo impossibilidade de fazê-lo);  

 Renúncia voluntária a bens e direitos que sejam instrumentos, produtos ou 

proveitos do crime;  

 Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período 

correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços;  

 Pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do CP, a entidade pública 

ou de interesse social;  



MANUAL DO APROVADO 

 

27 

 Cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério 

Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 

 

 

 

APOSTA 1 
Não confunda narração e descrição. A característica principal da descrição é a 

simultaneidade, ou seja, não há passagem de tempo, enquanto na narração há sequência 

cronológica. 

DESCRIÇÃO: O parque era grande e havia nele um lago. 

NARRAÇÃO: Foi ao parque e mergulhou no lago. 

 

APOSTA 2 
A FGV costuma cobrar os diferentes valores semânticos da conjunção MAS. Entre os valores 

semânticos mais comuns estão: 

OPOSIÇÃO: Estudou muito, mas não aprendeu a matéria. 

ADIÇÃO: Queria visitar não só o parque, mas também o museu. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF.ª ADRIANA FIGUEIREDO 
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APOSTA 3 
Atenção à diferença entre fato e opinião do autor. Na opinião, há a presença de 

modalizadores, palavras que indicam o ponto de vista do autor. 

FATO: Não haverá aula amanhã. 

OPINIÃO: Infelizmente, não haverá aula amanhã. 

 

APOSTA 4  
Nas questões de reescritura, atente-se à mudança de referente! E lembre-se: se houver 

mudança de referente, haverá alteração no sentido. 

Ex.: Só aquela aluna estuda. → Aquela aluna é a única que estuda. 

Aquela aluna só estuda. → Estudar é a única coisa que aquela aluna faz. 

 

 

 

APOSTA 1 
Para analisar questões de inferência, saiba diferenciar os métodos de raciocínio: 

1) Dedutivo: do geral para o particular.  

Ex: Todos os médicos estudam muito. João é médico. Logo, João estuda muito.  

2) Indutivo:  do particular para o geral.  

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF. FELIPE LUCCAS 
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Ex: Meu primo é servidor público e trabalha muito. Logo, todos os servidores trabalham 

muito. 

 

APOSTA 2 
Cuidado com as questões sobre “ambiguidades”, ou seja, sobre expressões ou frases que 

permitem mais de uma leitura. Muitas vezes por haver um possível sentido metafórico, 

figurado:  

Vejam exemplos da banca:  

“Nesta padaria, os donos também metem a mão na massa” 

A expressão “Colocar a mão na massa” pode ser lida literalmente: a massa de pão; ou de 

maneira figurada: trabalhar na prática. 

 

 

 

 

APOSTA 1 
São características dos litígios estruturais serem contínuos, coletivos, complexos, 

multipolares e exigem a adoção de políticas públicas para a implementação da decisão 

judicial. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PROF. RICARDO TORQUES 
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APOSTA 2 
O devido processo legal - fundamental ao sistema processual - faz referência ao princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade e busca desenvolver o processo de modo a observar os 

ditames legais. 

 

APOSTA 3 
A teoria eclética do direito da ação exige, para regularidade procedimental, a verificação do 

interesse de agir e da legitimidade ad causam. Já a teoria da asserção, em complemento, 

trata da forma de serem evidenciadas no processo: pelas asserções da parte autora (conduz 

a sentença terminativa, se ausente) ou ao longo do procedimento (conduz a sentença 

definitiva, se ausente). 

 

APOSTA 4 
A sentença de mérito tem força de lei nos limites daquilo que foi decidido e em relação às 

questões expressamente decididas pelo juiz. Apenas fará coisa julgada material aquilo que 

constar do dispositivo da sentença. Assim, não transitam em julgado os motivos e a verdade 

dos fatos. 
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APOSTA 1 
As três fases da lavagem de capitais são: ocultação, dissimulação e integração dos bens, 
direitos ou valores à economia formal. Lembrando que, para se configurar o crime de 
lavagem, não é necessário passar por todas as fases, a passagem por uma já é o suficiente. 

 

APOSTA 2 
O tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo, de acordo com o STF e o STJ, e para 

fins de progressão de regime o condenado deverá cumprir 16% do total da pena. 

 

APOSTA 3 
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de 

delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. 

 

APOSTA 4 
Súmula 600-STJ: 

Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340/2006, 

Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. 

 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL - PROF. ANTÔNIO PEQUENO 
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APOSTA 5 
Como efeitos da condenação, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função 

pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos e a perda do cargo, do mandato ou da função 

pública, envolvendo o crime de abuso de autoridade (art.4º, II e III, c/c art;4º, §único), 

dependem de reincidência específica e deverão ser declarados motivadamente na sentença, 

ou seja, não são automáticos. 

 

APOSTA 6 
Os crimes de abuso de autoridade são crimes próprios, ou seja, tem que ser praticados por 

agentes públicos, entretanto, cabe coautoria ou participação com o particular, desde que 

este atue sabendo da condição daqueles. 

 

APOSTA 7 
Lei 12.850/2013: 

O conceito legal de organização criminosa está previsto no art.1º, §1º, da lei nº 12.850/2013, 

abaixo: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, 

com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que 

sejam de caráter transnacional. 
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APOSTA 1 
Modalidades de licitação: 

Na Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC), todas as modalidades são definidas pela 
natureza do objeto, não existindo mais modalidade “pelo valor”. A tomada de preços e 
o convite não constam na NLLC, pois serão extintas com a revogação da L8666. Por outro 
lado, foi instituída uma nova modalidade, denominada diálogo competitivo. 
Adicionalmente, o pregão passa a ser obrigatório para os bens e serviços comuns e o 
leilão passa a ser a única modalidade de licitação no caso de alienação de bens (móveis 
e imóveis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO - PROF. HERBERT ALMEIDA 
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MANUAL DO APROVADO 

 

35 

APOSTA 2 
Inexigibilidade de licitação: 

A inexigibilidade consta em rol exemplificativo na NLLC. Porém, a lista de exemplos foi 

ampliada para cinco: 

I. Fornecedor exclusivo; 

II. Profissional artístico consagrado; 

III. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com 

contratado de notória especialização (desde que não se trate de publicidade e 

divulgação); 

IV. Credenciamento; 

V. Aquisição ou locação de imóvel em virtude de características de instalações e de 

localização. 

 

APOSTA 3 
Delegação do poder de polícia: 

Segundo o STF: “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas 

jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social 

majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do 

Estado e em regime não concorrencial” (Tema 532). Nesse caso, admite-se a delegação das 

fases de consentimento, de fiscalização e de sanção de polícia. 
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APOSTA 4  
Remuneração e revisão geral anual dos servidores públicos 

O Poder Judiciário não possui competência para aumentar vencimentos ou verbas de caráter 

indenizatório de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (SV 37 + 710.293). Além 

disso, a concessão de revisão geral anual não é obrigatória, motivo pelo qual o seu não 

encaminhamento não enseja direito à indenização (RE 565.089). Consequentemente, NÃO 

cabe ao Judiciário: 

i. Determinar que o Executivo envie projeto de lei sobre revisão anual; e 

ii. Fixar o índice de correção para revisão geral anual. Por fim, ainda sobre a 

remuneração, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de 

servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (SV 42). 

 

APOSTA 5  
Processo administrativo disciplinar 

Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida 

a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face 

do poder-dever de autotutela imposto à Administração (Súmula 611 do STJ). 

 

 

 



MANUAL DO APROVADO 

 

37 

APOSTA 6  
Lei de Acesso à Informação 

A CGU é instância recursal, no âmbito do Poder Executivo federal, sobre as negativas de 

acesso à informação e reclamações sobre omissões em respostas. Cabe ainda à CGU, nos 

termos da L12527 e do D7724, promover campanha da cultura da transparência e 

treinamento para agentes públicos e entidades privadas sem fins lucrativos sobre o direito de 

acesso à informação. 

 

APOSTA 7  
Improbidade administrativa - 7 mudanças importantes com a L14230: 

i) O ato de improbidade sempre depende de dolo; 

ii) Literalmente, somente o MP poderá mover a ação de improbidade (cuidado: o 

Ministro Alexandre de Moraes concedeu cautelar determinando a interpretação 

conforme a Constituição, no art. 17, caput, para permitir que a pessoa jurídica 

interessada também possa mover a ação – trata-se de decisão posterior ao edital, 

mas sugerimos que, na prova, seja avaliado o contexto da questão, inclusive em 

eventual discursiva); 

iii) O prazo prescricional passou para oito anos, a contar do fato, aplicando-se a 

prescrição intercorrente “em cada instância”, no prazo de quatro anos; 

iv) Todas as sanções de improbidade somente se efetivam com o trânsito em julgado; 

v) A perda da função pública somente se aplica no caso de lesão ao erário ou de 

enriquecimento ilícito. Em regra, somente alcançará o vínculo de mesma 
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qualidade e natureza que o agente detinha na época do cometimento da infração, 

mas no caso de enriquecimento ilícito (somente nessa espécie) o magistrado 

poderá estender os efeitos aos demais vínculos, de forma excepcional; 

vi) As irregularidades contra licitações podem configurar lesão ao erário (se a lesão 

ao erário for efetiva) ou poderá atentar contra os princípios (se frustrar o caráter 

concorrencial, em ofensa à imparcialidade); 

vii) Os atos que atentam contra os princípios passam a constar em rol taxativo (os 

demais são exemplificativos). 

 

APOSTA 8  
Responsabilidade civil do Estado 

Para o STF, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos 

decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não 

demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada (Tema 

362). 
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APOSTA 1 
ANULAÇÃO ou INVALIDAÇÃO (controle de legalidade) 

 vícios de ilegalidade (ato ilegal) 

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

provocado) 

 Alcança atos vinculados ou discricionários 

 Efeitos: Retroativos ("ex tunc") 

 Prazo (decadencial): Atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao destinatário 

→ 5 anos (salvo comprovada má-fé) 

REVOGAÇÃO (controle de mérito) 

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

 Feita apenas pela Administração que praticou o ato 

 Alcança apenas atos discricionários 

 Efeitos: não retroativos ("ex nunc") 

 Prazo: em regra a qualquer momento, mas alguns atos não podem ser revogados 

(como os atos vinculados e os que geraram direito adquirido, por exemplo). 

DIREITO ADMINISTRATIVO - PROF. THÁLLIUS MORAES 
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APOSTA 2 
PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

1) PODER HIERÁRQUICO  Subordinação entre órgãos e agentes sempre dentro da 

estrutura da mesma pessoa jurídica.   

2) PODER DISCIPLINAR   Aplicação de penalidades a servidores e a particulares que 

possuam algum vínculo jurídico com a Administração Pública. 

3) PODER DE POLÍCIA  É o poder que possui a Administração de limitar e condicionar a 

forma pela qual os particulares irão exercer seus direitos, bens e liberdades, objetivando a 

proteção do interesse público. 

4) PODER REGULAMENTAR  Com base nesse poder a Administração irá editar atos 

normativos que irão complementar e regulamentar a lei, de modo a dar fiel execução à 

mesma. Esses atos não podem, em regra, inovar no ordenamento jurídico. 

 

APOSTA 3 
ATRIBUTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - Os atos presumem-se verdadeiros e de acordo com a lei 

até prova em contrário (o ônus da prova é do administrado). Todo ato administrativo 

possui esse atributo. 

 AUTOEXECUTORIEDADE - Possibilidade de executar o ato imediatamente sem a 

intervenção do Poder Judiciário. Exemplo: Interdição; apreensão e demolição. Esse 

atributo não está presente em todos os atos (como na multa, por exemplo). 
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 TIPICIDADE - Os atos devem corresponder aos tipos que foram previamente definidos pela 

lei como aptos para gerar determinados efeitos. 

 IMPERATIVIDADE -  impõe o cumprimento do ato independente da anuência do 

administrado. Alguns atos não possuem essa característica, como os atos negociais, os 

atos enunciativos e os atos de gestão. 

 

APOSTA 4 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 
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APOSTA 1 
LINDB: 

A Vacatio legis é o período de tempo entre a publicação e a vigência da lei. No Brasil, em 

regra, ela é de 45 dias e nos Estados Estrangeiros, 3 meses. ATENÇÃO: 3 meses é diferente 

de 90 dias, não se esqueça! Se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de 

seu texto, destinada a correção, o prazo começará a correr da nova publicação. A correção 

a texto será considerada como lei nova.  

 

APOSTA 2 
Capacidade e Personalidade: 

Todo mundo tem personalidade, a partir do nascimento com vida (Teoria Natalista). 

Capacidade vem com a idade ou com a emancipação. São absolutamente incapazes 

APENAS os menores de 16 anos. São relativamente incapazes, os maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não podem exprimir sua vontade e; os pródigos. 

ATENÇÃO! Deficiência NÃO é fator incapacitante.  

 

 

DIREITO CIVIL - PROF. PAULO SOUSA 
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APOSTA 3 
Personalidade da pessoa jurídica: 

A proteção dos direitos da personalidade aplica-se, no que couber, às pessoas jurídicas. 

Desconsidera-se a personalidade da pessoa jurídica quando houver abuso de direito OU 

confusão patrimonial. ATENÇÃO! A mera existência de grupo econômico não autoria a 

desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.  

 

APOSTA 4 
Requisitos de validade do negócio jurídico: 

Para ser válido o negócio jurídico deve: ser celebrado por agente capaz; o objeto deve ser 

lícito, possível e determinável; e sua forma deve estar prescrita ou não defesa em lei. 

ATENÇÃO! O negócio nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do 

tempo.  

 

APOSTA 5 
Prescrição e decadência: 

Prescrição (prazo sempre em anos): pode renunciar; pode ser alegada apenas pelo 

interessado; não pode modificar; admite suspensão, impedimento e interrupção. Decadência 

(anos, meses ou dias): não pode renunciar, pode o juiz conhecer de ofício (quando legal); 

pode ser modificada pelas partes; não admite suspenção, impedimento ou interrupção.  
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APOSTA 1 
Princípio da Totalidade: 

O princípio da totalidade possibilita a coexistência de vários orçamentos autônomos, mas 

que podem ser vistos de forma consolidada, permitindo-se assim uma visão ao mesmo 

tempo segregada e geral das finanças públicas. O princípio da unidade tem como finalidade 

evitar a ocorrência de múltiplos orçamentos paralelos em um mesmo ente para um dado 

período. 

APOSTA 2 
Anexo de Metas Fiscais (AMF): 

O Anexo de Metas Fiscais conterá  

I. Evolução do cumprimento das metas do ano anterior;  

II. Demonstrativo das metas anuais em comparação com 3 anos anteriores;  

III. Evolução do patrimônio líquido;  

IV. Avaliação da situação financeira e atuarial do RGPS, RPPS, FAT e demais fundos;  

V. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de 

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 

 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PROF.ª GABRIELA ZAVADINACK 
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APOSTA 3 
Despesa Pública: 

As etapas de planejamento da despesa pública são a fixação da despesa (autorização da LOA 

pelo Legislativo), a descentralização de créditos orçamentários (mantidas as classificações 

institucional, funcional, programática e econômica), a programação orçamentária e 

financeira (compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo dos recebimentos), e a 

licitação e contratação.  

A execução da despesa se dá por meio de empenho, liquidação e pagamento. 

 

APOSTA 4 
Despesa Efetiva: 

Em regra, a despesa efetiva é despesa corrente. Exceção: despesa com a aquisição de 

materiais para estoque e despesa com adiantamentos, que representam fatos permutativos. 

A despesa não efetiva, em regra, é despesa de capital. Exceção: transferências de capital, 

que causam variação patrimonial diminutiva e, por isso, classificam-se como despesa efetiva. 

 

APOSTA 5 
Ingressos Extraorçamentários: 

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o 

Estado é mero agente depositário. Não integram a LOA e, em geral, não têm reflexos no 

Patrimônio Líquido da entidade. Exemplos: depósitos em caução, fianças, operações de 
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crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO), emissão de moeda e outras entradas 

compensatórias no ativo e passivo financeiros. 

 

 

 

APOSTA 1 
Provimento n. 07/2010: 

Segundo o provimento n. 07/2010, os processos assinalados como prioritários, serão 

identificados por uma tarja verde a ser afixada horizontalmente na lombada dos autos. 

 

APOSTA 2 
Os processos judiciais, inclusive cartas precatórias e rogatórias, terão prioridade na 

tramitação nos juízos de Primeira Instância, quando o objeto da causa tenha vínculo direto 

com a própria deficiência. 

Exemplos: 

• Ter idade igual ou superior a sessenta anos. 

• Ser portadora de doença grave. 

• Indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas 

pelos programas de proteção a testemunhas. 

• Ser portadora de deficiência visual, desde que o objeto da causa tenha vínculo direto 

com a própria deficiência. 

PROV. GERAL DA CORREGEDORIA E GERAL APLICADO AO PROCESSO 
JUDICIAL ELETRÔNICO - PROF. TIAGO ZANOLLA 
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APOSTA 3 
Plantão Judiciário: 

 A respeito do plantão judiciário, temos que os pedidos de permuta entre magistrados 

somente serão apreciados pela Corregedoria se apresentados com antecedência mínima da 

data do plantão de 5 dias, segundo consta no Provimento: 

Art. 116, § 2º Os pedidos de permuta entre magistrados somente serão apreciados pela 

Corregedoria se apresentados com antecedência mínima de 5 (cinco) dias contados da data 

do plantão que será prestado. 

 

APOSTA 4 
Juiz Plantonista: 

Não é competência do Juiz decidir sobre medidas urgentes de competência da Vara de 

Execução Penal, mas sobre a Vara da Infância e Juventude: 

Art. 117, VII – decidir medidas urgentes de competência da Vara da Infância e da Juventude 

– VIJ que não tenham sido apreciadas por qualquer órgão que trata dessa matéria;   

 

APOSTA 5 
Art. 49.  A Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal – VEMSE deverá 

utilizar as seguintes cores de capa: 

I. LARANJA para medida de internação;   
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II. AMARELA para medida de semiliberdade;   

III. VERDE para medida de liberdade assistida;   

IV. AZUL para medida de prestação de serviços à comunidade;    

V. CINZA para internação provisória. 

 

 

 

APOSTA 1 
Art. 2º O Tribunal funciona:   

I - em sessões:  

a) do Tribunal Pleno;  

b) do Conselho Especial;  

c) do Conselho da Magistratura;  

d) da Câmara de Uniformização;  

e) das Câmaras especializadas;  

f) das Turmas especializadas.  

II - em reuniões das comissões permanentes ou temporárias. 

 

 

REGIMENTO INTERNO TJDFT - PROF. TIAGO ZANOLLA 



MANUAL DO APROVADO 

 

49 

APOSTA 2 
Art. 13. Compete ao Conselho Especial:  

I - processar e julgar originariamente:  

c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de 

quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-

Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa 

do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do 

Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e 

dos Governadores dos Territórios; 

 

APOSTA 3 
Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 (trinta) dias e 

de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau 

localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação do Presidente 

do Tribunal.  

Art. 64. Os juízes de direito substitutos de segundo grau integram classe especial da 

magistratura de primeiro grau e exercerão atividade exclusivamente jurisdicional no auxílio 

aos órgãos de segundo grau e na substituição de desembargadores.   
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APOSTA 4 
Art. 218. A decisão de habeas corpus será imediatamente comunicada pelo presidente do 

órgão julgador à autoridade apontada como coatora, a quem caberá tomar as providências 

necessárias para o cumprimento dela. Tão logo registrado o acórdão, a respectiva cópia 

será encaminhada à autoridade. 

 

 

 

APOSTA 1 
Composição dos Órgãos do TJDFT: 

 Tribunal Pleno: 48 Desembargadores; 

 Conselho Especial: 21 Desembargadores, sendo 11 por antiguidade e 10 por eleição do 

Tribunal Pleno; 

 Conselho da Magistratura: integrado pelos cargos de direção do Tribunal: Presidente, 1º 

Vice, 2º Vice e Corregedor; 

 Câmara de Uniformização: 17 Desembargadores (Desembargadores Cível mais antigo + 

02 Desembargadores Cíveis de cada uma das Turmas Cíveis) 

 1ª Câmara Cível: (Turmas ímpares = 1ª; 3ª; 5ª e 7ª) = 16 Desembargadores. 

 2ª Câmara Cível: (Turmas pares = 2ª, 4ª, 6ª e 8ª) = 16 Desembargadores. 

 Câmara Criminal: (Turmas Criminais = 1ª, 2ª e 3ª) = 12 Desembargadores. 

Cada Turma compõe-se de 04 Desembargadores e reunir-se-á na presença de, no mínimo, 

03. 

REGIMENTO INTERNO TJDFT - PROF. EMERSON BRUNO 
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APOSTA 1 
Tipos de Planejamento: 

 

APOSTA 2 
Missão, Visão, Valores e Negócios: 

 

 

ADMINISTRAÇÃO - PROF. STEFAN FANTINI 
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APOSTA 3 
Análise SWOT: 

 Ambiente INTERNO                   
(aspectos controláveis) 

Ambiente EXTERNO                                    
(aspectos não controláveis) 

Aspectos POSITIVOS 
(ajudam a organização) Forças Oportunidades  

Aspectos NEGATIVOS 
(atrapalham a organização) Fraquezas Ameaças 

 

APOSTA 4 
Eficiência x Eficácia x Efetividade: 

Eficiência Eficácia Efetividade 
Utilização dos recursos Alcance dos resultados Impacto causado  
Fazer de forma correta Fazer a coisa certa Gerar benefícios, transformação 
Relaciona-se aos meios Relaciona-se aos fins Relaciona-se aos benefícios gerados 
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APOSTA 5 
Tipos de Controle: 

 

APOSTA 6 
Competência: 

 

COMPETÊNCIA CONHECIMENTOS HABILIDADES ATITUDES
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APOSTA 7 
Teorias da Motivação: 
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APOSTA 8 
Administração de Recursos Humanos (ARH) x Gestão de Pessoas (GP): 

 

 

 

 

APOSTA 1 
O uso da análise SWOT por uma organização permite que ela identifique tanto elementos 

que independem de suas ações quanto outros que são passíveis de modificações. Os 

elementos que não podem ser controlados pela organização estão no ambiente externo, as 

oportunidades e ameaças. Os elementos que são controláveis são internos à organização, os 

pontos fortes e pontos fracos. 

 

Administração de Recursos Humanos
- Pessoas são "recursos" (patrimônio físico)

-Manutenção da cultura organizacional, 
introversão, isolamento, ênfase na eficiência 

interna, rotina burocratizada, e uma visão
voltada para o passado e presente.

Gestão de Pessoas
- Pessoas são "parceiras" (patimônio intelectual)
- Mudança cultural, inovação, extroversão, visão 

estratégia, ênfase na eficácia organizacional, 
administração participativa, e uma visão voltada 

para o futuro.

ADMINISTRAÇÃO - PROF.ª ELISABETE MOREIRA 
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APOSTA 2 
A administração pública patrimonial não faz distinção entre o que público e o privado e tem 

como características a corrupção, o nepotismo, a pessoalidade e lealdade das relações. A 

administração burocrática, implantada a partir do DASP, na década de 30, caracteriza-se pela 

centralização, profissionalização, carreiras estruturadas, hierarquia funcional e 

impessoalidade. A gestão por resultados foi uma das inovações que ganhou importância na 

Administração Pública brasileira com o advento da reforma gerencial. Ela apresenta como 

característica fundamental a necessidade de desenvolvimento de indicadores que 

possibilitem mensurar o impacto das ações governamentais. 

 

APOSTA 3 
A gestão estratégica de pessoas inicia-se com o envolvimento e o comprometimento das 

pessoas, pois são elas que formulam, executam, avaliam e aperfeiçoam a gestão estratégica, 

tornando-as parceiras, talentos e capital humano que agregam valor no alcance dos objetivos 

organizacionais. 

 

APOSTA 4 
As competências podem ser definidas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que o indivíduo transfere, mobiliza e aplica, de forma reiterada, dentro de um 

contexto organizacional, agregando valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo. Lembrando que a competência individual tem duas dimensões, capacidades e 

entregas; e a competência organizacional podem ser classificadas em básicas e essenciais. 
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