


 

APRESENTAÇÃO 

Olá, futuro aprovado (a). 

Estamos chegando à reta final do tão aguardado concurso da Polícia Civil do Estado de São 
Paulo (PC-SP). 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 Sprint Final PC-SP: A estratégia infalível para os 
últimos 20 dias, 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 da PC SP. 

Entre os dias 04 à 21 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 
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SPRINT FINAL: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
(PC-SP): A estratégia infalível para os últimos 20 dias 

 

O Sprint Final PC-SP será dividido em 8 eventos principais que lhe ajudarão a 

trilhar o caminho da sua aprovação. Confira a seguir! 
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01. Hora da Verdade - PC SP 

 SEMANA 1: 04 DE MAIO (QUARTA-FEIRA) 

Tá na hora, tá na hora... Tá na Hora da Verdade! 12 dias, 12 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 

04/05, 19h Noções de Criminologia 
Alexandre 
Herculano 

 
    https://youtu.be/y43JDBSM3t0 

 

05/05, 19h 
Legislação Especial e Lei 

Orgânica da Polícia do Estado 
de São Paulo 

Antônio 
Pequeno 

     https://youtu.be/Zb1PFqCOXNE 

06/05, 19h 
Código de Defesa do 
Consumidor e LGPD 

Paulo Sousa       https://youtu.be/u2yN8w0Q0Cc 

09/05, 19h Direito Penal Renan Araújo       https://youtu.be/B-Q1V8w8toQ 

 

 

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 

10/05, 19h 
Estatuto dos Funcionários 

Públicos e Civis de SP 
Herbert Almeida          https://youtu.be/5WEO8p6NFBc 

11/05, 19h Direito Processual Penal Priscila Silveira 
 

                    https://youtu.be/w-5YAaLN8_Q 

12/05, 19h Noções de Informática 
Emannuelle 

Gouveia 

 
       https://youtu.be/nd4x6P0ic4o 

13/05, 19h Direitos Humanos Lilian Novakoski 
 

                    https://youtu.be/vluYDtXBaxc 

16/05, 19h Noções de Lógica Carlos Henrique          https://youtu.be/CuOYPJuVu7I 

17/05, 19h Direito Constitucional e CE SP Adriane Fauth            https://youtu.be/WL9zVpDK3kQ 

18/05, 19h Direito administrativo Thállius Moraes       https://youtu.be/NiIb4aAJts0 

19/05, 19h Língua Portuguesa 
Adriana 

Figueiredo 
       https://youtu.be/FbL-xKOIzys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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02. Aulão Especial - Noções de Criminologia 

 SEMANA 1: 07 DE MAIO (SÁBADO) 

No Sábado, 07/05, teremos o Aulão Especial PC SP: Noções de Criminologia.  

É a sua chance de revisar os principais pontos dessa disciplina tão importante para esse 

concurso, com a nossa querida professora Priscila Silveira! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulão Especial
Noções de 

Criminologia

Professora 
Priscila Silveira

07/05/2022

Às 8h30
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03. Simulado da Premonição - PC SP 

 SEMANA 1: 08 DE MAIO (DOMINGO) 

No Domingo, 08/05, teremos o Simulado "Premonição" para a PC SP. 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!  

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

14h00.  

 

 

 

 

 

 

 

Para acessar o Simulado, liberaremos o link na página abaixo: 

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

 

Não conseguiu fazer o Simulado no dia 08/05?  

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

da PC-SP!! 

 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 

PREMONIÇÃO 

https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/area-do-candidato-pc-sp/
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E, falando em Sistema de Questões (SQ), que tal conferir todo o material que nossos 

professores prepararam para esse concurso? 

 

Simulado PC-SP (Investigador): 

https://concursos.estrategia.com/cadernos-e-simulados/simulados/89602c5f-5dae-4d8c-9a52-fd7446315d0b 

 

Simulado PC-SP (Escrivão): 

https://concursos.estrategia.com/cadernos-e-simulados/simulados/fb08fa9c-03a8-46bc-921c-ece341bd3704 

 

Caderno de Provas Anteriores – PC-SP: 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/cadernos-de-questoes-pc-sp-2/ 

 

Caderno de Questões Inéditas (PC-SP): 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/questoes-ineditas-policia-civil-sp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concursos.estrategia.com/cadernos-e-simulados/simulados/89602c5f-5dae-4d8c-9a52-fd7446315d0b
https://concursos.estrategia.com/cadernos-e-simulados/simulados/fb08fa9c-03a8-46bc-921c-ece341bd3704
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/cadernos-de-questoes-pc-sp-2/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/questoes-ineditas-policia-civil-sp/
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04. Simulado Final - PC SP 

 SEMANA 2: 14 DE MAIO (SÁBADO) 

No sábado, 14/05, teremos o Simulado Final para a PC SP. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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05. Revisão Antecipada - PC SP 

 SEMANA 3: 15 DE MAIO (DOMINGO) 

Que tal revisar os principais pontos de todas as disciplinas ESPECÍFICAS do seu edital antes 

da prova?  No domingo, 15/03, teremos a nossa Revisão de Antecipada PC SP.  

Serão quase 11 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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06. Apostas Finais Discursivas - PC SP 

 SEMANA 3: 20 DE MAIO (SEXTA-FEIRA) 

Na sexta-feira, 20/05, teremos as "Apostas Finais de Discursivas" para a PC SP. 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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07. Revisão de Véspera Presencial 

 SEMANA 3: 21 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 21/05, 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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08. Gabarito Extraoficial PC SP 

 SEMANA 3: 22 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 PC SP 
 

 

 

 

APOSTA 1 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, nos seguintes casos: 

 A de dois cargos de professor;   

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

 A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

Essa proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

 

APOSTA 2 

ANULAÇÃO ou INVALIDAÇÃO (controle de legalidade) 

 vícios de ilegalidade (ato ilegal) 

DIREITO ADMINISTRATIVO - PROF. THÁLLIUS MORAES 
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 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). 

 

APOSTA 3 

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

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

da mesma pessoa jurídica.   
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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 4 

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). 

 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. 
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APOSTA 5 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
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APOSTA 1 

ORDEM SOCIAL – PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

APOSTA 2 

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 

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

das polícias civis. 

COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO – CAPACETE DE PM 

C= civil  

A= agrário 

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONST. ESTADUAL - PROF.ª ADRIANE FAUTH 
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P= penal 

A= aeronáutico 

C= comercial 

E= eleitoral 

T= trabalho 

E= espacial 

DE = Desapropriação 

P= processual 

M= marítimo 

 

COMPETÊNCIA CONCORRENTE – PUTO FE 

P -  Penitenciário 

U – Urbanístico 

T – Tributário 

O -  Orçamentário 

F -  Financeiro 

E – Econômico  
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APOSTA 3 

CRIAÇÃO – FUSÃO – INCORPORAÇÃO – DESMEMBRAMENTO 

 

APOSTA 4 

FORMA E SISTEMA DE GOVERNO 

FORMA DE GOVERNO: 
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SISTEMA DE GOVERNO: 

 

POEMA PARA MEMORIZAÇÃO: 

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

O Estado FEDE – FORMA DE ESTADO = Federação. 

A República é FOGO – FORMA DE GOVERNO = República. 

O Presidente é SISTEMÁTICO – SISTEMA DE GOVERNO = Presidencialismo. 

Regime é DEMOCRÁTICO – REGIME POLÍTICO DEMOCRÁTICO = democracia semidireta. 
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APOSTA 5 

ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL X POLÍCIA CIVIL 
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 Logo, é competência da polícia civil apurar aquelas infrações penais em detrimento de 

bens, serviços e interesses de sociedade de economia mista. 

 A polícia civil é polícia judiciária dos estados. 

 A Polícia civil tem competência para investigar crimes que envolvam o tráfico de drogas 

interestadual, desde que não se exija repressão uniforme. 

 

 

 

APOSTA 1  

TABELAS – VERDADE 

NÃO 

Se uma proposição P assumir valor lógico V, sua negação, a proposição ~𝑷, assumirá valor 

lógico F e se uma proposição P assumir valor lógico F, sua negação, a proposição ~𝑷, assumirá 

valor lógico V. 

 

 

NOÇÕES DE LÓGICA - PROF. BRUNNO LIMA 
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“E”, “MAS” 

Uma proposição com conectivo “e” é verdadeira apenas quando todas as proposições 

simples integrantes assumem valor lógico V. Se, ao contrário, a proposição com conectivo 

“e” possuir pelo menos uma parte falsa, isso será suficiente para garantir que a proposição 

será necessariamente F. 

 

Dica do professor! 

Como forma de memorizar, lembre-se de que o conectivo “e” é exigente. Digo que ele é 

exigente porque a sentença será verdadeira somente se a proposição for composta apenas 

de verdades. O exigente não admite mentiras! 
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“OU” 

Uma proposição com conectivo “ou” é verdadeira quando pelo menos uma das proposições 

simples integrantes possuir valor lógico V. Se, ao contrário, todas as proposições simples 

integrantes assumirem valor lógico F, a proposição com conectivo “ou” assumirá valor lógico 

F. 

 

Dica do professor! 

Como forma de memorizar lembre-se de que o conectivo “ou” é “abOUbalhado”. Digo que 

ele é um pouco “bobinho” porque para esse conectivo basta que seja dita uma verdade para 

que ele aceite a frase como toda verdadeira. Mesmo que tenhamos mentiras, se pelo menos 

uma parte for verdade, ele acredita nessa verdade, “finge que não vê as mentiras” e torna a 

sentença toda verdadeira. Portanto, a única chance de irritar o “abOUbalhado” (tornar falsa 

toda a sentença) é contar mentiras o tempo todo, ou seja, apresentar uma proposição 

composta apenas por partes falsas. 
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“OU...OU...” 

Uma proposição com conectivo “ou... ou...” é verdadeira quando uma e somente uma das 

proposições simples integrantes assumir valor lógico V. 

 

Dica do professor! 

Como forma de memorizar lembre-se de que o conectivo “ou... ou...” gosta de exclusividade. 

E quem gosta de exclusividade não gosta de coisas repetidas. Quem gosta de exclusividade 

quer algo que seja único. Assim, numa proposição com o conectivo da exclusividade só 

podemos ter uma única verdade. Observe que na 1ª e na 4ª linha da tabela temos 

combinações que apresentam dois valores lógicos iguais, ou seja, isso não agrada ao 

conectivo “ou...ou...” Afinal coisas iguais não marcam a ideia de exclusividade. 
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“SE....ENTÃO...” 

Uma proposição com conectivo “se.… então..." terá valor lógico F apenas se a 1ª parte 

(antecedente) assumir valor lógico V e a 2ª parte (consequente) assumir valor lógico F. Em 

todas as outras combinações a proposição condicional assume valor lógico V. 

 

Dica do professor! 

Como forma de memorizar lembre-se da famosa e fantástica atriz Vera Fischer e use o 

mnemônico “Vera Fischer Fantástica”. Para entender melhor observe que a segunda linha da 

tabela do conectivo “se... então...” Perceba que é a única que apresenta valor lógico F (V → 

F = F). Dessa forma destacamos a única exceção da tabela. Todas as outras combinações na 

tabela desse conectivo terão valor lógico V. 
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“SE E SOMENTE SE” 

Uma proposição com conectivo “se e somente se” assume valor lógico verdadeiro quando as 

proposições simples integrantes possuírem valores lógicos iguais. Nos demais casos a 

bicondicional será falsa. 

 

Dica do professor! 

Como forma de memorizar lembre-se de que o nome da operação lógica associada ao 

conectivo “se e somente se” é BIcondicional. O prefixo BI remete à ideia de “dois”, “duplo”, 

“duas vezes”. Guarde que na tabela desse conectivo sempre devemos ter DOIS valores iguais 

para que a proposição seja verdadeira. Duas partes verdadeiras ou duas partes falsas, mas, 

na bicondicional, sempre em dupla. Ah! Outro detalhe: o símbolo desse conectivo também 

é uma seta o quê? Seta DUPLA! 

 

 

 



MANUAL DO APROVADO 

 

29 

 

 

 

APOSTA 1 

COMPLEMENTO NOMINAL: 

1- Completa o sentido de substantivos abstratos, adjetivos e advérbios; 

2- Sempre apresenta preposição 

3- Sua ausência fará falta à compreensão da ideia; 

4- Apresenta ideia de passividade. 

Exemplo: O desenvolvimento da economia é fundamental a minha empresa.  

Nesse caso, percebe-se que a economia recebe a ação de ser desenvolvida, logo, apresenta 

ideia de passividade, ou seja, é um complemento nominal.  

 

APOSTA 2 

ADJUNTO ADNOMINAL: 

1- Completa o sentido de substantivos concretos e abstratos; 

2- Nem sempre apresenta preposição, mas, quando essa aparece, é a preposição DE;  

3- Sua ausência não fará falta à compreensão da ideia; 

4- Apresenta ideia de atividade, daquele que realiza a ação;  

LÍNGUA PORTUGUESA - PROF.ª JANAÍNA ARRUDA 
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Exemplo: A pintura do índio cobria todas as paredes da caverna.  

Com exemplos desse tipo ocorre muita confusão, pois temos um substantivo abstrato 

seguido da preposição DE, o que pode ocorrer tanto com o complemento, quanto com o 

adjunto. Para solucionar é preciso usar a última regra. Note que DO ÍNDIO exerce a função 

ativa, pois quem realizou a pintura foi o índio, assim, temos um adjunto adnominal.  

 

APOSTA 3 

COMPREENSÃO DE TEXTO: 

A compreensão está no texto, são as informações fornecidas por ele. Um maior cuidado deve 

ser tomado para não ultrapassar os limites dos enunciados. Será frequente o uso de 

comandos do tipo: De acordo com o texto; Conforme o texto; De acordo com as ideias do 

texto.  

Detenha-se ao que o enunciado pede, ao recorte estipulado pela banca e não busque 

“interpretar” quando só é preciso compreender. A interpretação é uma etapa mais 

aprofundada da leitura; para a compreensão basta ficar atento aos limites sugeridos pela 

banca. 
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APOSTA 1 

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS (UNIVERSALIDADE): 

 

 

APOSTA 2 

DECLARAÇÃO UMIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS: 

Os tratados internacionais são reconhecidos juridicamente como obrigatórios, pois se 

consubstanciam num conjunto de normas cogentes e vinculantes daqueles que o assinam.  

DIREITOS HUMANOS - PROF. RICARDO TORQUES 



MANUAL DO APROVADO 

 

32 

As resoluções, por sua vez, constituem meras recomendações, documentos de caráter 

diretivo, sem força jurídica vinculante. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, conforme ensina Flávia Piovesan1, foi adotada 

sob a forma de resolução, o que levou muitos estudiosos a afirmarem que o documento 

constituía mera carta de recomendações.  

Contudo, outra corrente de pensamento, majoritária no Brasil e, hoje, de maior expressão 

na comunidade internacional, compreende que A DECLARAÇÃO POSSUI CARÁTER 

JURÍDICO. Para tanto, são vários os argumentos utilizados. Para nós interessa dois deles: 

 

Em relação ao primeiro argumento, note que há referência a alguns artigos da Carta das 

Nações Unidas. O art. 1º estabelece que um dos propósitos da ONU é promover e estimular 

a proteção aos direitos humanos, de forma que se outorgou poderes à Assembleia-Geral 

para editar normas de caráter vinculante.  

Do mesmo modo, ao fazer referência ao art. 55 temos que os membros das Nações Unidas 

favorecerão a atuação no órgão em relação ao respeito universal e efetivo dos direitos 
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humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 

religião.   

 

APOSTA 3 

PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA: 

O Pacto de San José da Costa Rica previu apenas direitos de primeira dimensão, ou seja, 

direitos civis e políticos.  

Em relação aos direitos de segunda dimensão – direitos sociais, econômicos e culturais – há 

menção no artigo 26, dispondo que os Estados devem se comprometer a adotar providências, 

mediante cooperação internacional, tendo em vista a necessidade de atingir 

progressivamente a efetividade dos direitos decorrentes de normas econômicas, sociais de 

educação, ciência e cultura. Logo: 
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Os direitos sociais, econômicos e culturais somente foram disciplinados no denominado 

Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos, conhecido como Protocolo de 

San Salvador: 
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APOSTA 1 

(Lei nº 12.850/13 – Organizações Criminosas): 

Você não pode confundir Associação Criminosa de Organização Criminosa! Muito cobrado 

em provas: 

 ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

PREVISÃO LEGAL Código Penal (art.288) Lei n° 12.850/2013 

QUANTIDADE DE INTEGRANTES 3 ou mais pessoas 4 ou mais pessoas 

Outras características 

 

A associação deve ter a 
finalidade específica de cometer 

crimes. 

 

-Estrutura ordenada 

-Divisão de tarefas, ainda que 

informalmente. 

-Objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem 

mediante a prática de crimes 
com penas máximas superiores a 

4 anos, OU que sejam de caráter 
transnacional. 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL - PROF. MARCOS GIRÃO 
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APOSTA 2 

(Lei nº 11.343/06 – Lei Antidrogas): 

É crime equiparado ao de tráfico ilícito de drogas e entorpecentes, portanto hediondo e 

insuscetível de fiança, graça, indulto e anistia, a conduta de vender ou entregar drogas ou 

matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem 

autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial 

disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal 

preexistente.  

 

APOSTA 3 

(Lei nº 8.072/90 – Lei de Crimes Hediondos): 

Não é mais considerado crime hediondo a posse ou o porte de arma de fogo, acessório ou 

munição de arma de fogo de uso restrito. Nos dias atuais, são hediondas as condutas de posse 

ou de porte de arma de fogo, acessório ou munição de arma de fogo de uso proibido. 

 

APOSTA 4 

(Lei nº 13.869/19 – Abuso de Autoridade): 

TODO crime de abuso de autoridade: 

 Requer a prova de uma das seguintes finalidades específicas: prejudicar outrem ou 

beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação 

pessoal; 

 É crime próprio (pois o sujeito ativo é, regra geral, agente público); 
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 Tem DUPLA subjetividade passiva: um sujeito passivo principal, ou imediato, que é a 

pessoa física ou jurídica vítima do abuso; e um sujeito passivo secundário, ou mediato, 

o Estado; 

 É de ação penal pública incondicionada à representação da vítima, admitindo-se a 

ação penal privada subsidiária da pública; 

 Prevê a detenção como pena privativa de liberdade. 

 

APOSTA 5 

(Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha): 

Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física OU 

PSICOLÓGICA da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus 

dependentes, o agressor será IMEDIATAMENTE AFASTADO do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida: 
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APOSTA 1 

(Lei Orgânica da PC SP – Lei nº 207/79): 

A posse deverá verificar-se no prazo de 15 DIAS, contados da publicação do ato de 

provimento, no órgão oficial, podendo o prazo ser prorrogado por MAIS 15 DIAS, a 

requerimento do interessado. Já o exercício terá início dentro de 15 dias contados da data da 

posse ou da data da publicação do ato, no caso de remoção. 

 

APOSTA 2 

(Lei Orgânica da PC SP – Lei nº 1.151/11): 

O INGRESSO nas carreiras policiais civis, precedido de aprovação em CONCURSO PÚBLICO 

DE PROVAS E TÍTULOS, dar-se-á na 3ª CLASSE, mediante nomeação em caráter de ESTÁGIO 

PROBATÓRIO, pelo exercício de 03 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO, obrigatoriamente em 

unidade territorial de polícia judiciária e da polícia técnico-científica, salvo autorização do 

Secretário da Segurança Pública, mediante representação do Delegado Geral de Polícia. 

 

 

 

LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA DE SP - PROF. MARCOS GIRÃO 
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APOSTA 3 

(Lei Orgânica da PC SP – Lei nº 922/02): 

A punibilidade por cometimento de transgressão disciplinar por policial civil se4rá extinta pela 

PRESCRIÇÃO:  

 

 

 

 

APOSTA 1 

REGIME JURÍDICOS ÚNICO: 

O Regime Jurídico Único para os servidores públicos do Estado de São Paulo consta na Lei 

10.261, de 28 outubro de 1968. Tal norma, por expressa previsão do art. 1º, parágrafo único, 

aplica, se aos servidores públicos:  

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CIVIS DE SP - PROF. HERBERT ALMEIDA 
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a) dos três Poderes do Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário); 

b) dos Tribunal de Contas do Estado. 

Por outro lado, dispõe o art. 2º que as disposições da Lei 10.261/1968 não se aplicam aos 

empregados das autarquias, entidades paraestatais e serviços públicos de natureza 

industrial, ressalvada a situação daqueles que, por lei anterior, já tenham a qualidade de 

funcionário público. 

ATENÇÃO: 

Na prova, teremos que analisar o contexto da questão. Se a questão utilizar genericamente 

a expressão “servidor público” ou “funcionário público” das autarquias, devemos saber que 

a eles aplica-se a Lei 10.261/68. 

Por outro lado, se a questão utilizar a expressão “empregados públicos” ou “empregados 

das autarquias”, devemos lembrar que excepcionalmente podemos ter esse tipo de agente 

em tais entidades, aos quais não se aplicam as disposições da Lei 10.261/1968, inclusive por 

disposição expressa do art. 2º do Estatuto. 

 

APOSTA 2 

VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO: 

O vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, 

correspondente ao valor do respectivo padrão fixado em lei, mais as vantagens a ele 

incorporadas para todos os efeitos legais (art. 108). Portanto, o vencimento é formado pelo 

valor padrão, somado das vantagens a ele incorporadas.  
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Por outro lado, a remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do 

cargo, correspondente a 2/3 (dois terços) do respectivo padrão, mais as quotas ou 

porcentagens que, por lei, lhe tenham sido atribuídas e as vantagens pecuniárias a ela 

incorporadas (art. 109). 

 

APOSTA 3 

PENALIDADES DISCIPLINARES: 

As competências para aplicação das penalidades disciplinares estão previstas no art. 260 da 

Lei 10.261/1968, da seguinte forma: 
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Frisamos, no entanto, que havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a 

competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. 

 

APOSTA 1 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA VITIMOLOGIA: 

NOÇÕES DE CRIMINOLOGIA - PROF. ALEXANDRE HERCULANO 
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Cuidado: para alguns, Hans Von Henting teria sido o verdadeiro pai da Vitimologia, todavia, 

tal posição não é adotada pelas bancas de concursos públicos, em concursos fique com a 

posição mais segura: o pai da Vitimologia foi Benjamin Mendelsohn. 

 

APOSTA 2 

TEORIAS SOCIOLÓGICAS DA CRIMINOLOGIA: 

MACROSSOCIOLOGIA CRIMINAL: 

Teorias do Conflito: 

 Toda a sociedade está sujeita a mudanças contínuas, sendo que cada indivíduo 

poderá cooperar para a sua dissolução.  

 A pacificação é fruto de imposição.  

 Ligadas à movimentos revolucionários (de esquerda)  

 Exemplos: Labelling Approach e Teoria Crítica. 

Teorias do Consenso: 

 Os objetivos da sociedade só podem ser atingidos quando há concordância por 

todos sobre as regras de convivência.  

 Estão ligadas a movimentos de direita e ao conservadorismo.  

 Para o bom funcionamento, toda a sociedade deve se encontrar integrada 

(Integração).  

 A estrutura da sociedade se baseia no consenso entre os cidadãos sobre os 

diversos valores dominantes (consenso).  
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 Cada um é responsável pela função que lhe é conferida, de modo a contribuir para 

a manutenção do corpo social (Funcionalismo).  

 Exemplos: Escola de Chicago; Teoria da Associação Diferencial; Teoria da Anomia; 

Teoria da Desorganização Social, Teoria da Neutralização e Teoria da Subcultura 

Delinquente. 

 

APOSTA 3 

O PAPEL DA CRIMINOLOGIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 
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APOSTA 1 

WORD: 

Nesse concurso do TJ o candidato precisa estar preparado para identificar visualmente efeitos 

de texto, conheça alguns dos mais importantes. 

 Efeito Tachado, coloca uma linha no meio da palavra ou texto dando ideia de erro ou 

negação 

 Efeito Tachado duplo, coloca uma linha no meio da palavra ou texto dando ideia de 

erro ou negação 

 Efeito Sobrescrito, coloca o texto na metade superior da linha (parte de cima da linha) 

 Efeito Subscrito, coloca o texto na metade superior da linha (parte de cima da linha) 

 Efeito VERSALETE, coloca o texto com a caixa alta, com formato de letra maiúscula mas 

diferenciando as maiúsculas e minúsculas pelo tamanho. 

 

APOSTA 2 

EXCEL: 

O candidato que vai prestar a prova para o TJ SP precisa distinguir as funções máximo() e 

maior() no Excel, assim como mínimo() e menor(). 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA - PROF. RENATO DA COSTA 
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A função máximo sempre retorna o maior de todos os valores dentre os argumentos 

especificados na função. A função maior implica que se especifique a posição e assim 

possibilita retornar o segundo, terceiro, o enésimo maior número dentre o intervalo 

especificado. O mesmo se aplica à diferença entre as funções mínimo() e menor(). 

 

APOSTA 3 

INTERNET: 

Lembre-se que uma URL é o endereço exclusivo de um recurso na rede e que sua sintaxe 

simplificada é: 

protocolo://domínio/caminho/recurso  

Há diversos protocolos que podem ser utilizados em uma URL, os mais comuns são HTTP, 

HTTPS e FTP. O domínio é o nome do computador hospedeiro e é importante também 

identificar o tipo de domínio de primeiro nível, .org para não governamental, .gov para 

governamental etc. O caminho é a estrutura de diretórios no servidor para encontrar o 

arquivo que é o recurso propriamente dito. 

Um exemplo de URL é:  

https://www.tjsp.jus.br/concursos/edital.pdf 

 

 

 

https://www.tjsp.jus.br/concursos/edital.pdf
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APOSTA 4 

CORREIO ELETRÔNICO: 

Em relação ao serviço de e-mail é importante lembrar o conceito do CCO (cópia carbono 

oculta) onde um destinatário ao responder uma mensagem para “todos” não inclui os demais 

destinatários do campo CCO da mensagem original, pois estes estão ocultos. Perceba 

também o campo assunto, pois qualquer e-mail nele contido não é um destinatário.  

Para fecharmos a dica é importante destacar que ao responder uma mensagem os anexos 

NÃO são inseridos automaticamente e ao contrário, ao encaminhar uma mensagem os 

anexos SÃO inseridos automaticamente. 

 

 

 

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.  

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - PROF.ª PRISCILA SILVEIRA 
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⇒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.  

⇒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.  
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⇒ Oficialidade:  O IP é conduzido por um órgão oficial do Estado (autoridade policial).  

⇒ 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 

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: 

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;  
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 Cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério 

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