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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES FGV

Prof. Brunno Lima

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

EDITAL:
Estruturas Lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas Lógicos. Trigonometria.
Matrizes Determinantes e Solução de Sistemas Lineares. Álgebra.
Probabilidades. Combinações, Arranjos e Permutação. Geometria Básica.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEMSA / 2022) 
Considere a sentença: “Paulo é torcedor do Nacional ou Débora não é torcedora
do Fast”. A negação lógica dessa sentença é

(A) Paulo não é torcedor do Nacional ou Débora não é torcedora do Fast.

(B) Paulo não é torcedor do Nacional ou Débora é torcedora do Fast.

(C) Paulo não é torcedor do Nacional e Débora não é torcedora do Fast.

(D) Paulo não é torcedor do Nacional e Débora é torcedora do Fast.

(E) Paulo é torcedor do Nacional ou Débora é torcedora do Fast.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) Paulo não é torcedor do Nacional e Débora é torcedora do Fast.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEFAZ – BA / 2022) 
Sabe-se que a sentença

“Se João não é vascaíno, então Júlia é tricolor ou Marcela não é botafoguense.”

é falsa. É correto concluir que

(A) João é vascaíno e Júlia não é tricolor.

(B) Se Marcela é botafoguense, então Júlia é tricolor.

(C) João é vascaíno ou Marcela não é botafoguense.

(D) Se Júlia não é tricolor, então Marcela é botafoguense.

(E) João não é vascaíno, Júlia não é tricolor e Marcela não é botafoguense.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) Se Júlia não é tricolor, então Marcela é botafoguense.
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Considere a afirmação:

“À noite, todos os gatos são pretos.” 

Se essa frase é falsa, é correto concluir que

(A) De dia, todos os gatos são pretos.

(B) À noite, todos os gatos são brancos.

(C) De dia há gatos que não são pretos.

(D) À noite há, pelo menos, um gato que não é preto.

(E) À noite nenhum gato é preto.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEFAZ – BA / 2022) 

(D) À noite há, pelo menos, um gato que não é preto.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
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Considere a sentença:

“Se todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha”.

A negação lógica dessa sentença é

(A) Se todo sapo é amarelo, então nenhuma perereca é vermelha.

(B) Todo sapo é amarelo e nenhuma perereca é vermelha.

(C) Se nem todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha.

(D) Se nenhum sapo é amarelo, então toda perereca é vermelha.

(E) Nem todo sapo é amarelo ou alguma perereca é vermelha.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / IMBEL / 2021) 

(B) Todo sapo é amarelo e nenhuma perereca é vermelha.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / MP – GO / 2022) 
Considere a frase popular:

“Quem não deve, não teme”

Uma frase logicamente equivalente é

(A) Quem não teme não deve.

(B) Quem deve, teme.

(C) Quem teme, deve.

(D) Alguém deve e não teme.

(E) Alguém teme ou deve.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) Quem teme, deve.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / IMBEL / 2021) 
Considere verdadeira a afirmação:

“Todo vegetal verde é saudável.”

É correto concluir que:

(A) Todo vegetal saudável é verde.

(B) Todo vegetal que não é saudável não é verde.

(C) Todo vegetal que não é verde não é saudável.

(D) Alguns vegetais verdes não são saudáveis.

(E) Alguns vegetais que não são saudáveis são verdes.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) Todo vegetal que não é saudável não é verde.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / SSP – AM / 2022) 
Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

Se biba é bala então não é bola.

Se biba não é bala então é babalu.

É correto concluir que

(A) se biba é bola então é babalu.

(B) se biba é babalu então é bola.

(C) se biba não é bola então é babalu.

(D) se biba não é babalu então é bola.

(E) se biba é bola então não é babalu.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) se biba é bola então é babalu.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

(FGV / MP – GO / 2022) 
Em uma urna há 3 bolas brancas, 4 amarelas, 5 vermelhas e 6 pretas. São
retiradas ao acaso dessa urna N bolas. Se há certeza de que, entre as bolas
retiradas há, pelo menos, uma bola amarela ou uma bola preta, o menor valor
possível de N é

(A) 8.

(B) 9.

(C) 10.

(D) 11.

(E) 12.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) 9.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES FGV
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEFAZ – AM / 2022) 
Um grupo formado por 2 homens e 3 mulheres formará uma fila. Essa fila deverá
começar por um homem ou terminar por um homem.

O número de filas distintas possíveis é:

(A) 36.

(B) 48.

(C) 84.

(D) 96.

(E) 120.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES FGV
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) 84.
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REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

(FGV / SEMSA / 2022) 
Em uma disputa de pênaltis, quando um time acerta uma cobrança de pênalti, a
probabilidade de que esse time acerte a cobrança seguinte é de 70% e, quando um
time perde uma cobrança de pênalti, a probabilidade de que esse time também perca a
próxima cobrança é de 80%. Se o time A acertou a primeira cobrança, a probabilidade
de que esse time perca a sua terceira cobrança é

(A) 45%.

(B) 50%.

(C) 55%.

(D) 60%.

(E) 70%.

REVISÃO DE VÉSPERA - SEFAZ AM 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(A) 45%.
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Sabendo que x pertence ao segundo quadrante e que cos x = –0,80, pode-se
afirmar que
(A) cossec x = –1,666...
(B) tg x = –0,75
(C) sec x = –1,20
(D) cotg x = 0,75
(E) sen x = –0,6

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES FGV
Prof. Brunno Lima

(FGV / FGV / 2015)

(B) tg x = –0,75

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES FGV
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
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Considere a matriz quadrada 𝐴 = (𝑎 ) × , com 𝑎 =
(−1)  𝑠𝑒𝑛 𝑥, 𝑠𝑒 𝑖 = 𝑗

cos 𝑥, 𝑠𝑒 𝑖 ≠ 𝑗

Sendo x um número real, o determinante da matriz 𝐴 é
(A) Igual a 1.
(B) Igual a -1.
(C) Igual a cos 2x.

(D) Positivo se x pertence ao intervalo , .

(E) Positivo se x pertence ao intervalo [0, 𝜋].

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES FGV
Prof. Brunno Lima

(FGV / FGV / 2020)

(B) Igual a -1.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES FGV
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
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OBRIGADO

Prof. Brunno Lima

LÍNGUA PORTUGUESA

Prof. Felipe Luccas
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@professorfelipeluccas Professor felipe luccas

t.me/professorfelipeluccas @professorfelip6

REVISÃO FGV MP SC

FGV
Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas
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TIPOLOGIA TEXTUAL

FGV
Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

Tipos Textuais X Gêneros Textuais
Tipo Textual

(Modo de Organização)

Gênero Textual
(textos com características próprias 

específicas para situações específicas)

Manual, Receita, 
Tutorial

Artigo, Tese, 
Crítica... 

Verbetes, Bulas, 
Classificados

Crônicas, Fábulas, 
Contos...

Injunção

Dissertação

Descrição

Narração
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FGV / 2022
Assinale a frase que pode ser inserida entre os textos narrativos.

(A) Você não pode fazer uma cesta de três pontos debaixo da tabela.

(B) O cérebro é o órgão com que pensamos que pensamos.

(C) O boxe exige grande generosidade: dar sempre, sem receber.

(D) Comecei uma dieta, cortei a bebida e alguns pratos e, em quatorze dias, perdi duas semanas.

(E) Não amar e não tomar banho todos os dias podem levar à perdição.

Gabarito letra D 

FGV / 2022
Os textos podem pertencer a diferentes tipos ou gêneros; a opção abaixo que mostra um texto
predominantemente expositivo é

A “Depois desses dias na juventude, meu amigo desapareceu de minha vida e eu só tornei a
encontrá-lo na semana passada, em um restaurante”.

B “Defendo a ideia de que as pessoas podem dizer tudo o que querem, e, quando isso trouxer
qualquer prejuízo a alguém, que esse alguém as processe”.

C “O barco atracou ontem no Rio de Janeiro, com muitas turistas a bordo, o que certamente vai
trazer a alegria para muitos comerciantes”.

D “O rio estava transbordando, em função das fortes chuvas, com as margens derrubadas pela
força das águas e muitos detritos levados pela correnteza”.

E “O deputado fez o seu discurso, foi ovacionado, agradeceu os aplausos e dirigiu-se a seu
gabinete”.

Gabarito letra C 
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INFERÊNCIAS / RELAÇÕES
LÓGICAS

FGV
Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

Inferências: dedução, indução, conclusão
FGV: EXEMPLOS DE RELAÇÕES LÓGICAS (DEDUÇÃO, INDUÇÃO, CAUSALIDADE, EXPLICAÇÃO,
EXEMPLIFICAÇÃO, ANALOGIA)

DEDUÇÃO:

Todos os dias o metrô está cheio; hoje deve estar também;

Após as chuvas, as ruas ficam alagadas; hoje deve ter chovido durante toda a noite;

A torcida do Corinthians está presente em todos os jogos; domingo não deve ser diferente;

Os carros brasileiros ainda mostram deficiências; o meu automóvel enguiçou ontem.

INDUÇÃO:

“O livro de Laurentino Gomes sobre a escravidão é de dimensão agradável e de preço acessível, por isso
deve vender bastante."

O hospital Getúlio Vargas atendeu ontem um número excessivo de emergências e enfrentou as
dificuldades oriundas da falta de pessoal, mas, na verdade, os hospitais públicos, em todas as grandes
cidades, estão passando por isso;
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Inferências: dedução, indução, conclusão
CAUSALIDADE:

A Polícia Militar chegou e o bandido ficou com medo

“Atentados contra cristãos matam 44 no Egito e país decreta emergência”.

“O sentimento de vingança é tão agradável, que muitas vezes o homem deseja ser ofendido para poder
se vingar”

“Se reforma for adiada, direitos serão perdidos”

Inferências: dedução, indução, conclusão
EXPLICAÇÃO:

A inteligência é como ferro: sem usar, enferruja.

“As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de trazer informações desnecessárias e
assustadoras, vêm carregadas de advertências confusas...

EXEMPLIFICAÇÃO:

“Certos gêneros de filmes (os filmes de terror ou de ficção científica, por exemplo) criam um grande
estresse no espectador.”

ANALOGIA:

“Se o átomo fosse do tamanho de uma bola de futebol e seu núcleo estivesse no Cristo Redentor, no Rio
de Janeiro, os elétrons estariam em órbita em Salvador. Por isso somos formados por espaços vazios.”
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FGV / 2022
Leia o julgamento equivocado sobre alguns profissionais médicos, a seguir.

“O clínico é aquele sujeito que sabe tudo e não resolve nada. O cirurgião não sabe nada e resolve
tudo. O psiquiatra não sabe nada e não resolve nada.”

Esse julgamento mostra erro grave, já que apoia sua argumentação em

A uma generalização excessiva.

B testemunhos de autoridade.

C analogias indevidas.

D um conjunto de opiniões alheias.

E uma pesquisa não identificada.

Gabarito letra A 

FGV / 2021
Texto 1 – O tribunal do júri

“São pagos todos os que compõem o tribunal do júri. O presidente, o procurador da justiça, os
advogados, os porteiros, possivelmente as testemunhas; a que título só os jurados, que deixam
seus negócios, hão de trabalhar de graça?” (Machado de Assis)

Na argumentação de Machado de Assis (texto 1) foi utilizado um processo de raciocínio que:

A parte do geral para o particular, caracterizando o que se denomina método dedutivo;

B cita um depoimento de autoridade incontestável para, em seguida, propor obediência a esse
depoimento;

C demonstra historicamente uma verdade para mostrar o que questiona como um absurdo;

D indica uma situação particular, generalizando-a, o que se denomina método indutivo;

E cria uma situação absurda para opor-se a ela.
Gabarito letra A 
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FGV / 2021
Um pequeno adorno doméstico traz estas palavras: “Uma casa com cachorro é um lar
feliz”. Deduz-se dessa frase que:

A uma casa sem cachorro é um lar infeliz;

B a causa da felicidade de um lar é a presença de um cão;

C os cães são os melhores amigos do homem;

D um cachorro traz felicidade aos casais sem filhos;

E seria conveniente que todos tivéssemos cachorros.

Gabarito letra E. 

FGV / 2022
“Um homem acusado de tentativa de feminicídio foi preso, neste sábado (13/11), por policiais civis
da 48ª DP (Seropédica).

O acusado já possuía dois registros de agressões contra a vítima. De acordo com agentes, no dia 06
de novembro, ele voltou a agredir a companheira e tentou matá-la.

O criminoso foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.”

Considerando a estrutura geral do texto 1, o último período tem a função de:

A exemplificar moralmente o resultado de má conduta;

B indicar a consequência provisória da tentativa de homicídio;

C mostrar a pena aplicada ao criminoso reincidente;

D destacar um procedimento legal em casos semelhantes;

E apontar a causa de o criminoso ter sido detido.
Gabarito letra B 
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FGV / 2021
“PMs do Ceará aceitam proposta e encerram motim”

Essa manchete é composta de duas orações; a relação lógica que se estabelece entre
elas é:

A a segunda oração indica a causa da primeira;

B a primeira oração é confirmada pela segunda;

C a segunda oração ocorre após a primeira;

D a segunda oração é uma explicação da primeira;

E as duas orações são cronologicamente simultâneas.

Gabarito letra C. 

FGV / 2022
De cada uma das manchetes abaixo, sugerimos uma inferência. A inferência é adequada em:
A O governo pretende arrecadar mais em impostos / o governo pretende combater a sonegação;
B As chuvas deste verão serão intensas / os turistas vão aumentar a procura pelo inverno europeu;
C Houve mais um assalto a banco em São Paulo / os bancos vão abrir mais agências no interior do
estado;
D Os viadutos da cidade estão sofrendo corrosão / é urgente a construção de novos viadutos;
E As aulas vão chegar ao fim em dezembro / a educação no país vai de ruim a péssima.

Gabarito letra A. 
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FGV / 2022
Numa noite friorenta, um casal recebe um casal de amigos para jantar; sentam-se inicialmente na
sala de visitas, onde as janelas estão abertas e a mulher recém-chegada diz: “Os jornais dizem que
hoje vai ser a noite mais fria do ano!”
Nesse caso, a frase tem uma função manifesta e uma função real, que correspondem,
respectivamente, a:
A uma informação e um pedido;
B uma declaração e uma ordem;
C uma manifestação afetiva e uma informação;
D uma constatação e uma explicação;
E uma explicação e uma solicitação.

Gabarito letra A. 

FGV / 2022
“Em certa ocasião, George Bernard Shaw (dramaturgo) enviou a Winston Churchill (primeiro
ministro inglês) dois ingressos para a estreia de uma de suas peças, a ocorrer nesse mesmo dia,
com a seguinte mensagem: ‘Traga um amigo, se você tiver um’.

Churchill respondeu com uma nota dizendo que não poderia comparecer naquela noite. ‘Mas’,
acrescentou, ‘ficarei honrado de comparecer a uma segunda apresentação, se houver uma.”

Sobre a significação e a estruturação desse pequeno texto, assinale a única afirmativa correta.

A Trata-se de um pequeno texto descritivo de uma situação humorística.

B Com a resposta, Churchill aludia ao possível fracasso da peça apresentada.

C A nota de Bernard Shaw fazia uma homenagem a Churchill, que não foi bem interpretada.

D O emprego de aspas simples dentro do texto marca a existência de um diálogo.

E As notas dos dois personagens foram escritas em rigoroso paralelismo.
Gabarito letra B 
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FGV / 2022
“O médico contempla o homem em toda a sua fraqueza; o advogado, em toda a sua maldade; e o
sacerdote, em toda a sua estupidez.” Schopenhauer
Sobre a estruturação e o significado desse pensamento, assinale a observação inadequada.
A Há certo paralelismo na construção das orações.
B As vírgulas mostram que uma forma verbal foi omitida.
C Fraqueza, maldade e estupidez são defeitos morais do homem.
D A conjunção e mostra valor de adição.
E As formas do possessivo sua se referem ao homem.

Gabarito letra C. 

FGV / 2021
A frase abaixo que NÃO apresenta ambiguidade é:
A A demissão do Secretário foi surpreendente;
B Pagar o IPVA agora traz economia;
C A criação do Ministério resolveu o impasse;
D A descrição de Camões foi bem feita;
E Conheço uma professora inglesa de Literatura.

Gabarito letra E. 
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@professorfelipeluccas Professor felipe luccas

t.me/professorfelipeluccas @professorfelip6

OBRIGADO

Prof. Felipe Luccas
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DIREITO ADMINISTRATIVO

Prof. Herbert Almeida

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Desconcentração

Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização

Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva (direito 
privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva

Empresas estatais e subsidiárias

Autorização em
lei específica

Autorização em lei genérica

Não precisa de 
autorização em lei

Criação de
EP / SEM

Criação de
EP / SEM

Extinção de 
EP / SEM

Extinção de 
EP / SEM

Criação de 
Subsidiária
Criação de 
Subsidiária

Alienação de 
Subsidiária

Alienação de 
Subsidiária
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Diferenças entre EP e SEM

Capital Forma jurídica Foro (entidades 
federais)

Empresa 
pública Público Qualquer Justiça federal

Sociedade de 
economia mista

Público / 
Privado S.A. (sempre) Justiça estadual

Autarquização das estatais
 Aplicação às empresas estatais (prestadoras de serviços públicos / regime não

concorrencial) das mesmas regras aplicáveis às autarquias

 Exemplos:

 Delegação do poder de polícia;

 Regime de precatórios

 Imunidade tributária recíproca
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Regime jurídico-administrativo
 Expressos

 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade

 Intranscendência subjetiva das sanções

Prof.

PODERES ADMINISTRATIVOS
Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção
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Requisitos

Delegação por lei

PJ de direito privado: integrante da Administração Pública

Capital: majoritariamente público

Atividade exclusiva
Prestadora de serviço público

Regime não concorrencial

Prof.

ATOS ADMINISTRATIVOS
Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Cassação, caducidade, contraposição

Convalidação: competência / forma (sanáveis)
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RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não

usuários)

Objetiva: risco administrativo, independe de dolo culpa

Requisitos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade

Excludentes: caso fortuito e força maior / culpa exclusiva vítima / ato
terceiros

Omissão: subjetiva (culpa do serviço) / exceto dever específico de cuidado

Regresso: se houver dolo ou culpa do agente

RESP. CIVIL DO ESTADO
Dupla garantia

Responsabilidade subsidiária do Estado (danos causados a candidatos em
concurso organizado por PJ de direito privado)

Notários e oficiais de registro: responsabilidade primária e objetiva do Estado

Morte ou lesão do preso: risco administrativo / admite excludentes

Foragido: nexo causal com a fuga

Profissional de imprensa: objetiva do Estado / admite excludentes

65

66



IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
 Dolo

 Agente público (político, servidor público, quem exerce função nas entidades)

 Particular (PF / PJ) -> parceria

 Terceiro (induz ou concorre) com dolo

 Não pode acumular: LIA + LAC

 Espécies de atos de improbidade (EI, LE e AP)

 Novos atos que AP: nepotismo e promoção pessoal

 Prescrição: 8 anos

 Ação: MP (LIA) + PJInt (STF)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Perda dos bens Perda da função Suspensão dos d. 

políticos
Multa Proibição de contratar / 

receber benef.

EI X X Até 14 anos Equiv. acréscimo Até 14 anos

LE Se concorrer X Até 12 anos Equiv. ao dano Até 12 anos

AP - - - Até 24x remun. Até 4 anos

Obs.: ressarcimento será aplicável sempre que houver “dano efetivo”

 Trânsito em julgado

 Perda da função: somente mesmo vínculo (pode estender no EI)

 Multa: pode ser o dobro (condição econômica)

 Proibição de contratar: mesmo ente (salvo motivos relevantes)
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Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS
Concessão

 Licitação (concorrência ou diálogo competitivo)

 Pessoa jurídica ou consórcio de empresas

 Sem precariedade (não admite revogação)

 Natureza contratual

Permissão

 Licitação (sem definir modalidade)

 Pessoa física ou jurídica

 Título precário (admite revogação)

 Natureza contratual / contrato de adesão

Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS
 Advento do termo contratual

 Encampação

 Caducidade

 Anulação

 Rescisão

 Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou
incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Revisão
Prof. Herbert Almeida

≠ Intervenção
 Decreto / 30 dias para instaurar 

PA / 180 dias para concluir
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Modalidades:

Pregão (obrigatório para bens e serviços comuns)

Concorrência (obras, serviços de engenharia, especiais)

Concurso (trabalho técnico, científico ou artístico)

Leilão (alienação de bens móveis e imóveis)

Diálogo competitivo (inovação / fase de diálogos / fase competitiva)

LICITAÇÕES PÚBLICAS

Inexigibilidade (inviabilidade de competição)

fornecedor exclusivo

serviço técnico + notória especialização

artista consagrado

credenciamento

compra / locação de imóvel (características / localização)
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Dispensável (discricionariedade):

baixo valor (- 108.040,82 / - 54.020,41)

deserta / fracassada (1 ano / mesmas condições)

guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave
perturbação da ordem;

emergência ou calamidade (contrato de até 1 ano a contar da situação)

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Decisão coordenada:

3 ou mais setores

Justificável pela relevância / discordância que prejudique a celeridade;

Não exclui a responsabilidade de cada órgão

Não se aplica:

 Licitação

 Poder Sancionador

 Poderes distintos
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OBRIGADO

Prof. Herbert Almeida

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Prof. Tiago Zanolla
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NATUREZA DO MP

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

CABE AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Direito Individual Disponível – Somente se for homogêneo (atinge mais de uma pessoa e tem

relevância social. Ex. Mensalidade Escolar, Direito do Consumidor etc.)

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

Súmula 601 STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da
prestação de serviço público.

STF: O Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses
individuais homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social, como sucede com o
direito de petição e o direito de obtenção de certidão em repartições públicas. [RE 472.489 AgR, rel.
min. Celso de Mello, j. 29-4-2008, 2ª T, DJE de 29-8-2008.]
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PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

DA AUTONOMIA DO MP

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla
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AUTONOMIA FINANCEIRA

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

AUTONOMIA FINANCEIRA
[Constituição Federal]

Art. 130-A. § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da

atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres

funcionais de seus membros, cabendo lhe:

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla
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GARANTIAS

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

ESTRUTURA 
MPE-SC

ADMINISTRAÇÃO 
SUPERIOR

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

EXECUÇÃO

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

AUXILIARES

SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO 
PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORES DE JUSTIÇA

PROCURADORES DE JUSTIÇA

CENTROS DE APOIO OPERACIONAL

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

COMISSÃO DE CONCURSO

ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

ESTAGIÁRIOS

COORDENADORIAS DE RECURSOS
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DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
A procuradoria geral de justiça, obviamente, é dirigida pelo Procurador-Geral de Justiça.

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

PGJ NOMEAÇÃO

MEMBRO 

MANDATO

CHEFE DO EXECUTIVO 
(GOVERNADOR)

DE CARREIRA DO 
RESPECTIVO MP

02 ANOS

PERMITIDA UMA VEZRECONDUÇÃO

TODOS OS MEMBROS ATIVOS VOTAM

ESCOLHA
LISTA TRÍPLICE

VOTO PLURINOMINAL

15 DIAS PARA 
NOMEAR

DO CONTRÁRIO SERÁ 
INVESTIDO O + VOTADO

QUALQUER NÍVEL DE CARREIRA C/ 
+10ANOS DE CARREIRA

NECESSÁRIO O MESMO RITO 
(INTEGRAR A LISTA TRÍPLICE + 

NOMEAÇÃO PELO GOVERNADOR

DA DESTITUIÇÃO DO PGJ

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

E N
C

ER
R

A
D

A
A

IN
ST

R
U

Ç
Ã

O
, N

O

P
R

A
ZO

D
E

D
IA

S
SE

R
Á

M
A

R
C

A
D

A

85

86



Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO
O Colégio de Procuradores de Justiça contará com Órgão Especial, composto

pelo Procurador-Geral de Justiça, que o presidirá, pelo Corregedor-Geral do

Ministério Público e, ainda, por 22 (vinte e dois) Procuradores de Justiça,

sendo metade representada pelos 11 (onze) mais antigos e, os demais, eleitos por

voto direto, obrigatório, secreto e plurinominal dos integrantes do Colégio de

Procuradores de Justiça.

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla
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DO CONSELHO SUPERIOR DO MP
O Conselho Superior do Ministério Público, órgão da Administração Superior e de

Execução do Ministério Público

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

TURMA DO CSMP

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla
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DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP
A Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão da Administração Superior do

Ministério Público encarregado da orientação e fiscalização das atividades funcionais e

da conduta dos membros do Ministério Público.

Revisão MP-SC
Prof. Tiago Zanolla

ESTATUTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE

SANTA CATARINA
- LEI N. 6.745/1985 -

Prof. Tiago Zanolla

91

92



Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Lei n. 6.745/85

Funcionário
Pessoa investida em cargo público com vencimentos ou remunerações

percebidos dos cofres públicos estaduais.

Cargo

Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura

organizacional cometidas a funcionário, identificado pelas características

de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento

pelos cofres públicos.

Função

Conjunto de atribuições vinculadas a determinadas habilitações para o

desempenho de tarefas distintas em grau de responsabilidade e de

complexidade e será atribuída por ato do Presidente do Tribunal de

Justiça.

Art. 7° - São requisitos básicos para a inscrição em concurso, além dos

constantes das instruções especiais, a comprovação relativa a:

I – nacionalidade brasileira;

II – gozo dos direitos políticos;

III – quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV – idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Do Concurso
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Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Da Vida Funcional

FUNDAÇÕES
COMISSÃO 03 MEMBROS 

(MÍNIMO)

NOMEAÇÃO POSSE/EXERCÍCIO
AVALIAÇÃO DESEMPENHO

(IDEA)

INÍCIO DO 
VÍNCULO ACEITAÇÃO DAS 

ATRIBUIÇÕES E DEVERES

30 DIAS
03 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO

ESTÁGIO 
PROBATÓRIO

APTO
ADQUIRE 

ESTABILIDADE

INAPTO
PROCEDIMENTO DE 

EXONERAÇÃO

+ 30 DIAS A PEDIDO

SE INCORPORADO, INICIA A 
CONTAGEM DA DESINCORPORAÇÃO

SE ESTIVER DOENTE, PRORROGA PELO 
TEMPO DO IMPEDIMENTO

A
d

m
ite

 p
ro

rr
o

g
a

ç
ã

o

SE NÃO TOMAR POSSE, O ATO É 
TORNADO SEM EFEITO

Ato Palavras-Chave

Redistribuição Deslocamento motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago
para outro órgão ou entidade do mesmo Poder

Readaptação Readaptação em atribuições diferentes que sejam compatíveis com as
limitações físicas, mentais ou de saúde.

Recondução Retorno em razão de inabilitação em estágio probatório de outro cargo;
Reintegração do antigo ocupante; e promoção indevida;

Substituição Casos de impedimento de ocupante de cargo em comissão ou de função de
confiança.

Reintegração Reingresso do servidor com ressarcimento do vencimento e vantagens

Aproveitamento Reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade

Disponibilidade Inatividade remunerada do servidor estável

Reversão Reingresso do aposentado quando insubsistentes os motivos da
aposentadoria ou a pedido

proftiagozanolla
Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla
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Vacância
Art. 168 – A vacância do cargo decorrerá de:

I - exoneração e demissão;

II - promoção e acesso;

III - transferência e recondução;

IV - aposentadoria;

V - falecimento.

Parágrafo único – A aposentadoria do funcionário implicará na vacância automática do

cargo em comissão de que seja titular.

proftiagozanolla
Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Licenças
LICENÇA PRAZO FORMA

tratamento de saúde; Até 24 meses, prorrogáveis por 
igual período. Remunerada

repouso à gestante; REVOGADA NO ESTATUTO Remunerada

prestação do serviço 
militar obrigatório;

Enquanto durar o serviço militar ou 
outros encargos da segurança 

nacional (tem 30 dias para retornar 
contados da desincorporação)

Remunerada (pode 
optar]

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla
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Licenças

LICENÇA PRAZO FORMA

Doença em pessoa da 
família;

Cônjuge, parentes ou afins 
até o segundo grau, ou de 
pessoa que viva sob sua 

dependência.

Até 365 dias 
+365

Até 3 meses Rem. Integral

Do 4º ao 12º 2/3 da Rem.

Do 13º ao 
24º 1/2 Rem.

A cada 90 
dias

Rem. integral 
c/redução da 

jornada

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Licenças
LICENÇA PRAZO FORMA

concorrer a 
cargo eletivo

desde o registro oficial de sua candidatura 
até o dia seguinte ao da respectiva eleição Remunerada

como prêmio; 3 meses a cada quinquênio Remunerada

especial

3 meses Menor adotado em idade pré-
escolar

Remunerada

1 ano Parte da jornada atender 
excepcional sob guarda

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla
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Licenças

LICENÇA PRAZO FORMA

funcionário casado, por
mudança de domicílio;

2 anos renovável por 
mais 2

Sem 
remuneração

Trato interesses
particulares;

3 anos, renovável uma 
vez

Sem 
remuneração

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Remuneração, Vencimentos e Vantagens
TIPO FORMA

VENCIMENTOS
Art. 82 – Vencimento é a expressão pecuniária do cargo, consoante nível próprio,
fixado em lei.
Art. 83 – Parágrafo único – Para os efeitos deste Estatuto, designa-se por vencimentos a soma do vencimento aos adicionais.

VANTAGENS
Art. 83 – Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento constituídos em
caráter definitivo, a título de adicional, ou em caráter transitório ou eventual, a
título de gratificação.

ADICIONAIS
Art. 84 - Consideram-se adicionais as vantagens concedidas ao funcionário por
tempo de serviço (art. 42), pela produtividade e pela representação do cargo. 
incorporam ao vencimento

REMUNERAÇÃO Art. 81 – Remuneração é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo exercício
do cargo, correspondente ao vencimento e vantagens pecuniárias.

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla
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Adicionais

Art. 84 - Consideram-se adicionais as vantagens concedidas ao funcionário por tempo de

serviço (art. 42), pela produtividade e pela representação do cargo.

§ 2° - Os adicionais pela produtividade e pela representação do cargo serão

concedidos na forma das leis e regulamentos que os admitirem.

§ 1° - O adicional por tempo de serviço será concedido a base de 6% do vencimento

acrescido dos adicionais pela produtividade e pela representação do cargo, e das

gratificações de função, das previstas nos itens I, VII e VIII do artigo 85 e nos §§ 1° e

2°, do artigo 92, por triênio, até o máximo de 12.
Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Perda dos Vencimentos
: Valor Quando

Vencimentos do 

dia
Quando faltar ao serviço

1/3 dos 

vencimentos do dia

Quando comparecer ao serviço com atraso máximo de até 30

(trinta) minutos, ou quando se retirar antes de terminado o

horário de trabalho;

2/3 dos 

vencimentos 

No caso de condenação, se esta não for de natureza que

determine a demissão do funcionário, continuará o afastamento

até o cumprimento total da pena.

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla
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Diárias e Ajuda de Custo

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Diárias e Ajuda de Custo

Art. 99 – Não se concederá ajuda de custo ao funcionário:

I - que, em virtude do término de mandato eletivo, reassumir o exercício do cargo;

II - posto à disposição;

III - transferido ou removido a pedido, salvo se por recomendação médica.

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla
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Responsabilidades

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Do Regime Disciplinar
Art. 136 – São penas disciplinares:

I - repreensão verbal;

II - repreensão escrita;

III - suspensão;

IV - destituição de cargo de confiança;

V - demissão simples;

VI - demissão qualificada;

VII - cassação de aposentadoria; e

VIII - cassação de disponibilidade.

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla
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Demissão simples x qualificada

proftiagozanolla

SIMPLES QUALIFICADA

Art. 139 – A demissão simples incompatibiliza
o ex-funcionário com o exercício de cargo ou
emprego público pelo período de 02 (dois) a
04 (quatro) anos, tendo em vista as
circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Art. 138 – A demissão qualificada
incompatibiliza o ex-funcionário com exercício
de cargo ou emprego público pelo período de
05 (cinco) a 10 (dez) anos, tendo em vista as
circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Art. 143. O funcionário punido com demissão qualificada, ou com demissão simples
será suspenso do exercício do outro cargo público que legalmente acumule pelo
tempo de duração da incompatibilidade prevista nos artigos 138 e 139, deste
Estatuto.

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Agravantes x atenuantes
Art. 146. São circunstâncias
agravantes da pena:

Art. 147. São circunstâncias atenuantes da pena:

I - a premeditação; I - haver sido mínima a cooperação do funcionário no
cometimento da infração;

II - a reincidência; II - ter o agente:
a) procurado espontaneamente e com eficiência, logo após
o cometimento da infração, evitar-lhe ou minorar-lhe as
conseqüências ou ter, antes do julgamento, reparado o
dano civil;
b) cometido a infração sob coação de superior hierárquico
a que não podia resistir, ou sob a influência de violenta
emoção, provocada por ato injusto de terceiros;
c) confessado espontaneamente a autoria de infração
ignorada ou imputada a outrem;
d) mais de 05 (cinco) anos de serviço com bom
comportamento, antes da infração.

III - o conluio;

IV - a continuação;

V - o cometimento do ilícito:
a) mediante dissimulação ou outro
recurso que dificulte o processo
disciplinar;
b) com abuso de autoridade;
c) durante o cumprimento da pena;
d) em público.

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

109

110



Autoridade Competente

proftiagozanolla

AUTORIDADE PENALIDADE

Chefe do Poder Executivo;

Presidentes da Assembleia Legislativa;

Presidente do Tribunal de Justiça;

Presidente Tribunal de Contas.

V - demissão simples;

VI - demissão qualificada;

VII - cassação de aposentadoria;

VIII - cassação de disponibilidade.

Definida em regulamento próprio

I - repreensão verbal;

II - repreensão escrita;

III - suspensão;

IV - destituição de cargo de confiança;Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

Prescrição

proftiagozanolla

PRAZO FATO PUNIDO COM

02 anos repreensão, suspensão, ou destituição de encargo de
confiança;

05 anos
pena de demissão, de cassação de aposentadoria ou de

cassação de disponibilidade.

Igual a lei 
penal

Se o fato configurar também ilícito penal, a prescrição será

a mesma da ação penal, caso esta prescreva em mais de

05 (cinco) anos.

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla
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Prescrição

Art. 150. § 1º O prazo de prescrição começa a correr:

a) do dia em que o ilícito se tornou conhecido de autoridade competente para agir;

b) nos ilícitos permanentes ou continuados, do dia em que cessar a permanência ou a continuação.

§ 2º O curso da prescrição interrompe-se:

a) com a instauração do processo disciplinar;

b) com o julgamento do processo disciplinar.

§ 3º Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção.

Lei n. 6.745/85
Prof. Tiago Zanolla

PLANO DE CARGOS, CARREIRA E
VENCIMENTOS DO PESSOAL DO

MP-SC
- LC N. 736/2019 -

Prof. Tiago Zanolla
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Conceitos

LC 738/2019
Prof. Tiago Zanolla

ITEM CONCEITO

Plano de Cargos, 
Carreira e 

Vencimentos

Conjunto de normas e procedimentos que regulam a vida funcional e a
remuneração do servidor;

Quadro de Pessoal
Conjunto de cargos de provimento efetivo, em comissão, e de funções
gratificadas;

Grupo Ocupacional

Conjunto de cargos agrupados segundo a natureza do trabalho,
escolaridade, qualificação, atribuições e graus de complexidade e
responsabilidade;

Cargo de Provimento 
Efetivo

Conjunto de funções e responsabilidades definidas com base na estrutura
organizacional do Ministério Público, cuja investidura se dá mediante
concurso público;

Conceitos

LC 738/2019
Prof. Tiago Zanolla

ITEM CONCEITO

Cargo de Provimento 
em Comissão

Conjunto de funções de chefia, direção e assessoramento, com
responsabilidades definidas com base na estrutura organizacional do
Ministério Público, cuja investidura é de livre nomeação e exoneração;

Função Gratificada

Conjunto de atribuições, classificadas segundo a natureza e o grau das
responsabilidades, atribuídas por critério de confiança exclusivamente a
servidor ocupante de cargo efetivo da estrutura organizacional do
Ministério Público, ou colocado à sua disposição, e desempenhadas na
unidade à qual estiver vinculada a função;

Quadro de 
Vencimento

Conjunto de coeficientes que, aplicados sobre o piso salarial dos servidores
do Ministério Público e definidos por Lei, determina o vencimento do
servidor;
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Conceitos

LC 738/2019
Prof. Tiago Zanolla

ITEM CONCEITO

Progressão Funcional
Avanço entre referências e níveis decorrentes da promoção de servidor no
mesmo cargo;

Referência
Graduação ascendente, existente em cada nível, determinante da
progressão funcional horizontal;

Nível
Graduação ascendente, existente em cada grupo ocupacional, determinante
da progressão funcional vertical;

Lotação Local onde o servidor desempenha suas funções;

Conceitos

LC 738/2019
Prof. Tiago Zanolla

ITEM CONCEITO

Escolaridade

Grau de instrução necessário para o desempenho das funções de cada
cargo, sendo o do segundo grau completo condição mínima a ser exigida
para o ingresso no Quadro de Pessoal dos órgãos auxiliares de apoio técnico
e administrativo do Ministério Público;

Habilitação

Formação acadêmica mínima exigida para o exercício das atividades
relativas a cada cargo existente na estrutura organizacional do Ministério
Público; e

Investidura Originária
Posse no cargo para o qual, mediante concurso público, o servidor logrou
ingresso no Ministério Público, respeitada a habilitação exigida.
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Conceitos

LC 738/2019
Prof. Tiago Zanolla

O ingresso na carreira dar-se-á no nível e referência iniciais do cargo para o qual o
servidor prestou concurso público.

A mudança entre níveis e referências ocorre por progressão.

A progressão funcional dar-se-á horizontal ou verticalmente, mediante promoção por
tempo de serviço, por merecimento e por aperfeiçoamento.

A progressão horizontal dar-se-á quando o servidor, por força de promoção, for
movimentado de uma referência para outra imediatamente superior, no mesmo nível.

A progressão vertical dar-se-á quando o servidor, por força de promoção, for
movimentado da última referência de um nível para a primeira referência do nível
imediatamente superior do mesmo cargo.

Conceitos

LC 738/2019
Prof. Tiago Zanolla

Para efeito de promoção por tempo de 
serviço e merecimento não será 

considerado como de efetivo exercício 
no cargo o tempo relativo a:

I – licença para 
tratamento de interesses 

particulares;

II – falta injustificada;

III – suspensão disciplinar; 
e

IV – prisão administrativa 
ou decorrente de decisão 

judicial.
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Conceitos

LC 738/2019
Prof. Tiago Zanolla

Quadro de Pessoal

I – cargos de provimento efetivo 
compreendendo:

a) Atividades de Nível Superior 
(ANS);

b) Atividades de Nível Médio 
(ANM); e

c) Atividades de Nível Básico 
(ANB);

II – cargos de provimento em 
comissão; e

III – funções gratificadas.

Conceitos

LC 738/2019
Prof. Tiago Zanolla

O quadro de vencimento estabelecido no
Anexo V desta Lei Complementar é constituído
de coeficientes, dispostos em 11 (onze) níveis 
verticais e 10 (dez) referências horizontais por 
nível.

O valor do vencimento dos cargos efetivos
será estabelecido pela multiplicação dos
coeficientes do quadro de vencimento pelo
piso salarial dos servidores do Ministério
Público.
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Conceitos

LC 738/2019
Prof. Tiago Zanolla

Nível/Ref A B C D E F G H I J

1 1,0000 1,0763 1,1032 1,1307 1,159 1,188 1,2177 1,2481 1,2793 1,3113

2 1,3441 1,3777 1,4121 1,4474 1,4836 1,5207 1,5587 1,5977 1,6376 1,6786

3 1,7205 1,7636 1,8076 1,8528 1,8992 1,9466 1,9953 2,0452 2,0963 2,1487

4 2,2024 2,2575 2,3139 2,3718 2,4311 2,4919 2,5542 2,618 2,6835 2,7506

5 2,8193 2,9638 3,1083 3,2528 3,3974 3,5419 3,6864 3,8309 3,9754 4,1200

6 4,2645 4,4090 4,5535 4,6980 4,8425 4,9871 5,1316 5,2761 5,4206 5,5651

7 5,7097 5,8542 5,9987 6,1432 6,2877 6,4322 6,5768 6,7213 6,8658 7,0103

8 7,1548 7,2993 7,4453 7,5942 7,7461 7,9011 8,0591 8,2203 8,3847 8,5524

9 8,7234 8,8979 9,0758 9,2573 9,4425 9,6313 9,8240 10,0205 10,2209 10,4253

10 10,6338 10,8465 11,0634 11,2846 11,5103 11,7405 11,9754 12,2149 12,4592 12,7084

11 12,9625 13,2218 13,4862 13,7559 14,0311 14,3117 14,5979 14,8899 15,1877 15,4914

ATO N. 395/2018-PGJ

Prof. Tiago Zanolla
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Ato n. 395/2018-PGJ

Ato n. 395/2018-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

Art. 1º Disciplinar, na forma deste Ato, a
notícia de fato, a instauração e a tramitação
de inquérito civil e de procedimento 
preparatório, a expedição de
recomendações e a celebração de
compromisso de ajustamento de conduta.

Ato n. 395/2018-PGJ

Ato n. 395/2018-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

QUALQUER DEMANDA DIRIGIDA AOS ÓRGÃOS DA 
ATIVIDADE-FIM DO MP

NOTÍCIA DE 
FATO

SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DAS PROCURADORES E 
PROMOTORIAS

PODE SER FORMULADA PRESENCIALMENTE OU NÃO

ENTENDENDO-SE 
COMO TAL

A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS

 ENTRADA DE NOTÍCIAS, DOCUMENTOS, 
REQUERIMENTOS OU REPRESENTAÇÕES
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Ato n. 395/2018-PGJ

Ato n. 395/2018-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

Ao órgão de execução incumbe obrigatoriamente atuar, independentemente de
provocação, em caso de conhecimento, por qualquer forma, de fatos que possam
autorizar, em tese, a defesa dos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério
Público

Qualquer pessoa, instituição ou autoridade poderá provocar a iniciativa do órgão de
execução na defesa dos direitos e interesses tutelados pelo Ministério Público,
fornecendo-lhe, por escrito ou verbalmente, informações.

DECISÃO DA 
NOTÍCIA DE FATO

PRAZO PRORROGAÇÃO
30 dias Por até 90 dias

Ato n. 395/2018-PGJ

Ato n. 395/2018-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

INQUÉRITO 
CIVIL

NATUREZA

INSTAURAÇÃO 

INÍCIO

COLHEITA DAS PROVAS NECESSÁRIAS 

MEDIANTE PORTARIA

DE OFÍCIO

PROVOCAÇÃO DE AUTORIDADES OU 
COMUNICAÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO DO MP

DESIGNAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
OU DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

NÃO É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA O AJUIZAMENTO DAS 
AÇÕES A CARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NEM PARA A ADOÇÃO DAS 

DEMAIS MEDIDAS INSERIDAS EM SUA ESFERA DE ATRIBUIÇÃO. 

INQUISITIVA

FINALIDADE

UNILATERAL

FACULTATIVA

DURAÇÃO

DEVERÁ SER CONCLUÍDO NO PRAZO DE 1 (UM) ANO, 
PRORROGÁVEL PELO MESMO PERÍODO E QUANTAS VEZES 

FOREM NECESSÁRIAS
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Ato n. 395/2018-PGJ

Ato n. 395/2018-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

O Inquérito Civil poderá ser instaurado:

 de ofício;

 por provocação de qualquer pessoa, instituição ou autoridade, ou comunicação de 
outro órgão do Ministério Público, desde que forneça, por qualquer meio legalmente
permitido, informações sobre o fato que possa autorizar a tutela de interesses ou
direitos pelo Ministério Público; e

 por designação do Procurador-Geral de Justiça ou de órgão da Administração 
Superior, nas hipóteses legais.

Ato n. 395/2018-PGJ

Ato n. 395/2018-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO

INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO VOLTADO À 
COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

FATO 

NATUREZA

UNILATERAL

PREPARATÓRIA

FACULTATIVA

129

130



Compromisso de Ajustamento de Conduta 

Ato n. 395/2018-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

O Compromisso de Ajustamento de Conduta é instrumento de garantia dos direitos
e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja
defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que
tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, 
com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração.

Recomendação

Ato n. 395/2018-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

A Recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por
intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre
determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou 
deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela Instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de
responsabilidades ou correção de condutas.
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Autuação

Ato n. 395/2018-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

Os procedimentos de que trata este Ato devem adotar capa, quando estiverem
tramitando em meio físico, e pastas-arquivo, para guarda dos documentos originais
digitalizados e juntados àqueles que estejam tramitando em meio eletrônico, da cor:

BRANCA para a Notícia de Fato

VERDE para o Procedimento Preparatório

AZUL para o Inquérito Civil

ATO 254/2019/PGJ

Prof. Tiago Zanolla
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Ato n. 254/2019-PGJ

Ato n. 254/2019-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

DISCIPLINA a forma de realização dos atos a
serem executados pelos Oficiais do
Ministério Público de Santa Catarina

Sempre que o Órgão de Execução do Ministério
Público necessitar de que seja realizada determinada
diligência em procedimento afeto à área de sua
atribuição, quando não for possível realizá-la por
meio mais conveniente, deverá fazê-lo mediante a
expedição, nos respectivos autos, da competente 
ORDEM DE DILIGÊNCIA, conforme modelo anexo, a
ser cumprida pelo Oficial do Ministério Público.

Ato n. 254/2019-PGJ

Ato n. 254/2019-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

Art. 3º A ordem de diligência conterá os seguintes requisitos:
I - o órgão de execução que a expediu e o número do respectivo procedimento;
II - o nome do membro do Ministério Público que a subscreveu;
III - o nome do Oficial do Ministério Público que deverá executar o ato;
IV - a natureza da ordem;
V - o conteúdo do ato a ser executado;
VI - o caráter sigiloso ou não do ato;
VII - o seu prazo de cumprimento;
VIII - a informação sobre a necessidade ou não de requisição de força policial para o seu
cumprimento;
IX - orientações e/ou recomendações específicas para o seu cumprimento; e
X - o local, a data e a assinatura do membro do Ministério Público responsável.
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Ato n. 254/2019-PGJ

Ato n. 254/2019-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

Art. 3º A ordem de diligência conterá os seguintes requisitos:
I - o órgão de execução que a expediu e o número do respectivo procedimento;
II - o nome do membro do Ministério Público que a subscreveu;
III - o nome do Oficial do Ministério Público que deverá executar o ato;
IV - a natureza da ordem;
V - o conteúdo do ato a ser executado;
VI - o caráter sigiloso ou não do ato;
VII - o seu prazo de cumprimento;
VIII - a informação sobre a necessidade ou não de requisição de força policial para o seu
cumprimento;
IX - orientações e/ou recomendações específicas para o seu cumprimento; e
X - o local, a data e a assinatura do membro do Ministério Público responsável.

Ato n. 254/2019-PGJ

Ato n. 254/2019-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

A ordem de diligência terá natureza cientificatória, notificatória, requisitória, de
condução coercitiva e de constatação.

natureza cientificatória - quando destinada a noticiar o arquivamento de procedimento
extrajudicial ou o indeferimento de sua instauração.

natureza notificatória - quando destinada a cientificar pessoa, física ou jurídica, a
comparecer a determinado ato.

natureza requisitória - quando destinada a obter, no prazo estabelecido, informações,
documentos, perícias ou quaisquer outros meios de provas destinados a instruir o
procedimento que a deu origem.

137

138



Ato n. 254/2019-PGJ

Ato n. 254/2019-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

condução coercitiva - quando, ao ser notificada determinada pessoa a prestar
depoimento ou esclarecimento, esta não comparecer, injustificadamente, ao ato. Essa
diligência tem caráter excepcional e somente poderá ser realizada com o concurso das
Polícias Civil e/ou Militar, mediante prévia requisição do membro do Ministério Público

natureza de constatação - quando destinada ao levantamento de dados, situações ou
peculiaridades que interessem ao procedimento, cuja obtenção deverá ser efetuada
pelo próprio Oficial do Ministério Público.

outra natureza - quando não estiver compreendida entre aquelas relacionadas no
acima, devendo ser especificada pelo membro do Ministério Público responsável.

Ato n. 254/2019-PGJ

Ato n. 254/2019-PGJ
Prof. Tiago Zanolla

A realização de diligência pelo Oficial do
Ministério Público deverá, sempre que 
possível, ser precedida de tentativa de 
intimação por meio eletrônico ou 
correspondência, com aviso de recebimento.
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FALE COMIGO
@proftiagozanolla

Prof. Tiago Zanolla

Prof. Tiago Zanolla

@proftiagozanolla

OBRIGADO

Prof. Tiago Zanolla
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO

Prof. Elisabete Moreira
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01. (FGV/CASA-BA/2018) Em todas as áreas funcionais de uma empresa, os
administradores exercem as funções administrativas de planejamento,
organização, direção e controle. Um exemplo de exercício da função de
direção na área de marketing é:
a)atribuição de bônus aos vendedores;
b)estruturação do departamento de marketing;
c)distribuição dos vendedores por área geográfica;
d)monitoração da satisfação dos clientes;
e)definição da estratégia de marketing.

Prof. Elisabete Moreira

02. (FGV/2021/TJ-RO) O processo de administração compreende as quatro
funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. A
organização é “a função da administração que faz a distribuição das tarefas
e dos recursos entre os membros organizacionais” (Sobral e Peci, 2013, p.
10).
O resultado do processo de organização é:
a) a definição das metas e objetivos estratégicos;
b) o estabelecimento do grau de descentralização organizacional;
c) o desenho da estrutura organizacional;
d) o estabelecimento do grau de especialização do trabalho;
e) o desenho da cadeia de comando.

Prof. Elisabete Moreira
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03. (FGV/2022/CGU) Após receber algumas denúncias nos canais internos
de comunicação, uma autarquia federal resolveu criar um comitê para
verificar possíveis irregularidades na execução de contratos vigentes do
órgão com empresas de prestação de serviços gráficos. O controle exercido
por essa autarquia na situação acima é do tipo:
(A) simultâneo;
(B) preventivo;
(C) posterior;
(D) por feedback;
(E) abstrato.

Prof. Elisabete Moreira

04. (FGV/2022/MP-GO) Dentre os diferentes tipos de desenho estrutural, a
estrutura linear comumente utilizada no meio militar possui como uma de
suas principais características

(A) dualidade de comando.

(B) linhas horizontais de controle.

(C) flexibilidade decisória.

(D) baixa amplitude de controle.

(E) subordinação múltipla.

Prof. Elisabete Moreira
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05. (FGV/2022/MP-GO) Uma ONG que tem como finalidade a preservação
ambiental planeja fazer um mutirão de reflorestamento, plantando 10 mil
mudas em um terreno abandonado no município de Goiânia, em um final de
semana. Apesar de conseguir atingir a meta de mudas plantadas, foram
gastos 20% a mais do que o planejado com os insumos. Além disso, ao voltar
ao local posteriormente, a ONG percebeu que a maioria das árvores não
havia crescido como o esperado. Ao analisar a situação apresentada, à luz
das dimensões de desempenho, é possível afirmar que os objetivos foram
cumpridos em relação à

Prof. Elisabete Moreira

(A) eficácia.
(B) eficiência.
(C) economicidade.
(D) efetividade.
(E) execução.

Prof. Elisabete Moreira
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06. (FGV/2022/MP-GO) O Modelo de Excelência da Gestão (MEG)
preconizado pela Fundação Nacional da Qualidade pode garantir alguns
benefícios às organizações que o adotarem, como por exemplo

(A) garantia da qualidade e visão analítica dos executivos.

(B) mensuração subjetiva dos resultados do negócio.

(C) foco exclusivo nos anseios dos clientes.

(D) desenvolvimento de linguagem heterogênea entre colaboradores.

(E) promoção da competitividade e da sustentabilidade.

Prof. Elisabete Moreira

07. (FGV/2022/MP-GO) Considere que a produção de uma fábrica de
equipamentos agrícolas localizada em Anápolis tenha sido gravemente
afetada pelo período de pandemia. Como forma de reagir a essa crise, o
proprietário da fábrica decide adotar técnicas renomadas de gestão de
qualidade, pautando-se nos 14 pontos de Deming. Um exemplo de medida
que poderia ser adotada na fábrica, fundamentada nos 14 pontos de
Deming, seria

Prof. Elisabete Moreira
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(A) focar em procedimentos de inspeção em massa.
(B) estabelecer diferenças claras entre os departamentos.
(C) criar e utilizar slogans dirigidos aos colaboradores.
(D) fornecer treinamentos no local de trabalho.
(E) priorizar metas numéricas na linha de produção.

Prof. Elisabete Moreira

08. (FGV/2022/MP-GO) Um obstáculo a uma tomada de decisão satisfatória
no contexto de um grupo está associado ao medo que alguns participantes
têm de dar sugestões ou opiniões e serem, em consequência, ridicularizados
pelos outros integrantes. Uma técnica de tomada de decisão que visa a
amenizar o desconforto de dar opinião em grupo é o uso de
(A) técnica delphi.
(B) brainwriting.
(C) grupos focais.
(D) árvore de decisão.
(E) Monte Carlo.

Prof. Elisabete Moreira
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09. (FGV/2022/MP-GO) Everaldo trabalha em uma empresa de acessórios
esportivos e gerencia uma equipe de 20 pessoas em um armazém geral.
Apesar de não ter problemas com a coordenação da equipe, ele gostaria de
ver seus colaboradores com mais motivação em suas respectivas funções.
Pensando nisso, Everaldo pesquisa técnicas motivacionais e opta por utilizar
a teoria da hierarquia das necessidades, inicialmente promovendo melhoria
nos níveis mais básicos dessa hierarquia. Nesse sentido, uma ação adequada
seria

Prof. Elisabete Moreira

(A) fornecer lanches equilibrados a cada três horas.
(B) aumentar a autonomia percebida de cada cargo.
(C) instituir condecorações de funcionário do mês.
(D) oferecer cursos gratuitos de música no armazém.
(E) sortear uma viagem internacional entre os funcionários.

Prof. Elisabete Moreira
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10. (FGV/2022/MP-GO) Os estudos sobre liderança ainda não chegaram a
um consenso sobre qual a forma ideal de liderar, embora existam maneiras
reconhecidamente mais recomendadas. O estilo de liderança que propõe
delegar integralmente as decisões para os subordinados é denominado
liderança
(A) autêntica.
(B) contingente.
(C) liberal.
(D) participativa.
(E) democrática.

Prof. Elisabete Moreira

11. (FGV/2018/CÂMARA DE SALVADOR-BA) Um vereador responsável por
um projeto de criação de uma escola relatou que a maior parte das suas
atividades refere-se a divulgar para a sociedade o que ocorre dentro do
projeto, como, por exemplo, o andamento das obras.
O vereador desempenha, essencialmente, um papel:
a) de informação, como monitor;
b) de informação, como porta-voz;
c) de informação, como disseminador;
d) de decisão, como controlador de distúrbios;
e) de decisão, como negociador.

Prof. Elisabete Moreira
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12. (FGV/2022/TJDFT) Uma organização quer aprimorar o controle e a
avaliação do desempenho dos processos das suas diversas áreas, por meio
da adoção de indicadores de desempenho. São indicadores adequados para
avaliar o desempenho operacional dos processos da área de recursos
humanos:
(A) absenteísmo total; número total da força de trabalho;
(B) salário médio por empregado; proporção de terceirizados sobre o efetivo
de empregados;
(C) índice de empregados de alta performance; tempo médio de
preenchimento de vagas;
(D) lucro líquido por empregado; turnover por substituição;
(E) passivo trabalhista total; índice de desligamentos

Prof. Elisabete Moreira

13. (FGV/2022/MP-GO) A escolha do canal de comunicação para transmissão
de uma mensagem é um dos desafios enfrentados pelos gestores no dia a
dia. Para planejar essa escolha, a classificação quanto à riqueza do canal
pode ajudar a analisá-los com base na quantidade de sinais de informação
que cada um oferece. Os canais de comunicação considerados pobres
apresentam a vantagem de
(A) permitir o feedback instantâneo do interlocutor.
(B) garantir uma interação com maior pessoalidade.
(C) reduzir a ambiguidade de significado.
(D) facilitar o registro da informação.
(E) viabilizar o recebimento de respostas mais rápidas.

Prof. Elisabete Moreira
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14. (FGV/2022/TJDFT) Uma organização adota sistema de reposição contínua
para seu estoque de determinado insumo. O consumo mensal do insumo é
de 150 unidades em média e o estoque de segurança é de 40 unidades. As
aquisições são realizadas por compra direta aos fornecedores, o custo de
pedido é de R$ 25,00 e o tempo de ressuprimento é de 15 dias corridos. Na
situação descrita, o ponto de pedido é (considere que um mês tem 30 dias):
(A) 40 unidades;
(B) 90 unidades;
(C) 115 unidades;
(D) 125 unidades;
(E) 190 unidades.

Prof. Elisabete Moreira

15. (FGV/2022/CGU) Em um hospital público, toda vez que o estoque de um
medicamento alcança um ponto crítico, o sistema emite uma notificação
para que o gestor responsável pelo estoque prepare um pedido de compra,
visando à reposição do medicamento. A quantidade a ser comprada a cada
pedido é definida conforme informações abaixo. Por exemplo, quando a
quantidade do medicamento V atinge o seu ponto crítico, o gestor emite
uma ordem de compra de 78 unidades desse medicamento.

Prof. Elisabete Moreira
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[A] = nome do medicamento [B] = demanda anual do medicamento (em
unidades) [C] = custo de emissão do pedido de compra (em reais) [D] = custo
anual de estocagem (em reais) [Q] = quantidade do medicamento a ser
adquirida por ordem de compra (em unidades) Sendo que Q = √ 2∗𝐵∗𝐶 𝐷

Prof. Elisabete Moreira

A técnica de gestão de estoques usada por esse hospital é o(a):
(A) curva ABC;
(B) sistema Just in time;
(C) planejamento de necessidades de materiais;
(D) lote econômico de compra;
(E) ciclo PDCA.

Prof. Elisabete Moreira
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16. (FGV/PRBA/2019) Um importante conceito utilizado na gestão de
projetos é o de programa, que está relacionado à ideia de
a) esforço temporário desempenhado, buscando a criação de um resultado
único, respeitando determinadas restrições conflitantes como escopo,
tempo e orçamento.
b)atividades rotineiras de caráter tático, desenvolvidas por gerentes
intermediários a fim de promover o tratamento adequado do portfólio de
serviços de determinado setor.

Prof. Elisabete Moreira

c)projetos e outros trabalhos organizados de forma adequada e eficiente, a
fim de atender os objetivos estratégicos da organização.
d)sequência coordenada de atividades, realizado de forma permanente e
contínua, com objetivo de gerar produtos padronizados.
e)agregado de projetos relacionados de modo articulado, que visam a
obtenção de benefícios e controles que seriam inviáveis caso geridos
isoladamente.

Prof. Elisabete Moreira
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MOTIVAÇÃO PARA COMEÇAR,
HÁBITO PARA CONTINUAR

OBRIGADO

Prof. Elisabete Moreira
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