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CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS
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Profa. Janaina Arruda
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REVISÃO PCMG

Profa. Janaina Arruda

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
Medos à beira do abismo 

"De que a senhora tem medo?", foi a pergunta bastante original numa
dessas entrevistas recentes.

Pensei e disse: morro de medo de muita coisa, mas acho que, com o
tempo, passei a ser mais corajosa (e achei, eu mesma, graça do que
dizia). Principalmente, medo de qualquer mal que possa acontecer a
pessoas que eu amo. Acidente, assalto, doença. Sei o que é sentir-se
impotente quando algo gravíssimo acontece com alguma delas. No
fundo mais fundo da mente, vem a indagação insensata e tola, mas
pungente: como não pude proteger meu filho adulto de uma morte súbita
no mar que ele amava?
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

Disfarçamos nossos tantos medos. Fingimos ser superiores, batendo grandes papos
sobre dinheiro, futebol, sacanagem, política, ninguém levando porrada – como diria
Fernando, o Pessoa. Empregamos palavras grandiosas, até solenes, que usamos
como tapa-olhos ou máscaras para que a verdade não nos cuspa na cara, e nos
defendemos do rumor que nos ameaça botando fones de ouvido enquanto
caminhamos na esteira, para ficarmos em forma.

Mas, individualmente, temos medo e solidão; como país, presenciamos escândalos
nunca antes vistos. A violência é cotidiana, o narcotráfico nos ameaça, mais pessoas
foram assassinadas por aqui do que nas guerras ao redor do mundo nos últimos
anos. Andamos encolhidos dentro de casa. Estão cada vez mais altos os muros do
medo e do silêncio.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

A gente se lamenta, dá palpites e entrevistas, organiza seminários. Resultado?
Parece que nenhum. Eleições? Melhor não saber. Mas sou da tribo (não tão
pequena) dos que não se conformam. Não acredito em revolução a não ser pessoal.
Em algumas coisas, sou antipaticamente individualista. Quando reuniões,
comissões, projetos e planos não resolvem – é o mais comum –, pode-se tentar o
mais simples. Às vezes, ser simples é original: começar pela gente mesmo. Em
casa. Com as drogas, por exemplo, por que não?

Cada vez que, seja por trágica dependência, seja por aquilo que minha velha mãe
chamava "fazer-se de interessante", um de nós consome uma droga qualquer
(mesmo o cigarrinho de maconha dividido com a turma), está botando no cano de
uma arma a bala – perdida ou não – que vai matar uma criança, uma mãe de
família, um trabalhador. Nosso filho, quem sabe.

7

8



Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

Disfarçamos nossos tantos medos. Fingimos ser superiores, batendo grandes papos
sobre dinheiro, futebol, sacanagem, política.

Há quem me deteste por essas afirmações, dizendo que sou moralista, radical. Não
sou. Apenas observo, acompanho, muito drama desnecessário, talvez evitável –
mas a gente preferia ignorar o abismo. Há muitos anos, visitei várias vezes uma
famosa clínica de reabilitação em São Paulo. Alguém muito querido de amigos meus
estava lá internado, e voltava com frequência. O que vi, senti, me disseram e eu
mesma presenciei nunca vai me deixar.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

Num jantar, há muitos anos, um conhecido desabafou com grande culpa que
costumava fazer-se de pai amigão fumando maconha com os filhos adolescentes,
para estar mais próximo deles. Um dos meninos sofreu gravíssimos problemas de
adicção pelo resto da vida, morreu de overdose e nem todo o amor dos pais, dos
irmãos, ajudou em nada.

Sim, a vida pode ser muito cruel. Nas tragédias familiares, só há vítimas, embora
alguns devam ser mais responsáveis do que outros. Não tem graça nenhuma brincar
na beira do abismo.

Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/lya-
luft/noticia/2018/09/medos-abeira-do-abismo-cjmmrnsma00w301pilpj8qa05.html
Acesso em 11 nov. 2018
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

1. Sobre o título do texto, é correto afirmar, EXCETO que

(A) faz referência à ideia que encerra o texto.

(B) faz uso da palavra abismo em sentido conotativo.

(C) introduz o assunto que será desenvolvido ao longo do texto.

(D) traz a ideia de meio ambiente.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

2. O propósito do texto é, EXCETO:

(A) afirmar que uma tragédia familiar pode nos tornar corajosos.

(B) apresentar os tipos de medos que nos afligem.

(C) comentar como nos tornamos suscetíveis aos perigos do dia a dia.

(D) demonstrar que todos temos medos, apenas os disfarçamos.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

3. Os termos destacados estão corretamente interpretados entre parênteses,
EXCETO em:

(A) “[...] como não pude proteger meu filho adulto de uma morte súbita no mar que
ele amava?” (repentina)

(B) “Um dos meninos sofreu gravíssimos problemas de adicção pelo resto da vida
[...]”. (tremura)

(C) “No fundo mais fundo da mente, vem a indagação insensata e tola [...]”.
(pergunta)

(D) “No fundo mais fundo da mente, vem a indagação insensata e tola, mas
pungente [...]”. (aguda)

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

4. Percebe-se a interlocução entre o locutor e os locutários, EXCETO em:

(A) “A gente se lamenta, dá palpites e entrevistas, organiza seminários”.

(B) “Disfarçamos nossos tantos medos”.

(C) “Há quem me deteste por essas afirmações, dizendo que sou moralista, radical”.

(D) “Mas, individualmente, temos medo e solidão; como país, presenciamos
escândalos nunca antes vistos”.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

5. Há traços de oralidade em:

(A) “A gente se lamenta, dá palpites e entrevistas, organiza seminários”.

(B) “Em algumas coisas, sou antipaticamente individualista”.

(C) “Há quem me deteste por essas afirmações, dizendo que sou moralista [...]”.

(D) “Um dos meninos sofreu gravíssimos problemas de adicção pelo resto da vida,
morreu de overdose [...]”.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

6. Em: “Nas tragédias familiares, só há vítimas, embora alguns devam ser mais
responsáveis do que outros.”, o verbo destacado está flexionado no

(A) futuro do subjuntivo.

(B) presente do indicativo.

(C) presente do subjuntivo.

(D) pretérito perfeito do indicativo.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

7. A colocação do pronome oblíquo é facultativa, podendo ser próclise ou ênclise,

em:

(A) “[...] que usamos como tapa-olhos ou máscaras para que a verdade não nos
cuspa na cara [...]”.

(B) “[...] e eu mesma presenciei nunca vai me deixar”.

(C) “A gente se lamenta, dá palpites e entrevistas [...]”.

(D) “Há quem me deteste por essas afirmações [...]”.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG

8. Em: “Mas sou da tribo (não tão pequena) dos que não se conformam.”, dos é

(A) artigo definido.

(B) preposição.

(C) pronome demonstrativo.

(D) pronome relativo.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
9. Em: “Cada vez que, seja por trágica dependência, seja por aquilo que minha velha

mãe chamava "fazer-se de interessante", um de nós consome uma droga qualquer
[...]”, a ideia expressa pelos articuladores sintáticos destacados é de

(A) alternância.

(B) causa.

(C) explicação.

(D) oposição.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
10. Há oração sem sujeito em:

(A) “Disfarçamos nossos tantos medos”.

(B) “Estão cada vez mais altos os muros do medo e do silêncio”.

(C) “Não acredito em revolução a não ser pessoal”.

(D) “Nas tragédias familiares, só há vítimas [...]”.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
DÉMODÉ* 

Mário Viana 

Na próxima faxina, vai ser preciso empurrar para o fundo do armário os barquinhos
de maionese, os picles espetados no repolho e as taças de coquetel de camarão.
Com jeitinho, também cabem o bilboquê e o ioiô que apitava. É necessário espaço
para acomodar tudo aquilo que sai de moda. Por exemplo: as expressões “com
licença”, “por favor” e “obrigado” estão, todas, caindo no mais completo desuso, feito
uma calça de Tergal ou uma camisa Volta ao Mundo.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
Atualmente, gentileza só gera gentileza em fotinho de rede social. Na real, o que
vale de verdade é a versão urbana da lei da selva. Incontáveis vezes, sou pego de
surpresa na sala do cinema ou do teatro por uma pessoa plantada de pé, ao meu
lado, esperando que eu abra caminho para sua passagem. Eu cedo e ela passa,
sem emitir um som. Faz sentido: se não pede licença, a criatura não sabe
agradecer. Nos ônibus e metrôs também há o bônus da mochila, cada vez maior e
mais pesada. Deduzo que todas elas são recheadas de livros, cadernos, pares de
tênis, roupa de frio, marmita, duas melancias, um bote inflável (nunca se sabe
quando a chuva vem) e, desconfio ainda, o corpo embalsamado do bicho de
estimação. Só isso explica a corcova sólida e intransponível que bloqueia corredores
a qualquer hora do dia ou da noite. Nem adianta apelar para a antiga fórmula do
“com licença”. Ela perdeu o significado.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
Outro item fadado à vala comum dos esquecidos é a letra R, usada no final de
algumas palavras para significar o infinitivo de um verbo. Fazer, beijar, gostar,
perder, seguir — você sabe que são verbos justamente por causa da última letra.
Pois não é que as redes sociais, mancomunadas com a baixa qualidade do ensino,
estão aniquilando a função do R? No Twitter, é um verdadeiro festival de “vou faze
bolo pq o Zé vem me visita”.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
Para decifrar alguns posts — marcados também pela absoluta ausência de vírgulas,
acentos e pontos —, é preciso anos de estágio nos livros de José Saramago e Valter
Hugo Mãe. Apegar-se à ortografia tradicional é perda de tempo e beira a caretice
reclamar. Uma vez, corrigi alguém no Twitter e fui espinafrado até a última geração.
“O Twitter é meu e eu escrevo do jeito que quise” — sem o R, claro. Não se trata de
ataque nostálgico. O tempo dos objetos passa, a língua tem lá sua dinâmica e até
mesmo as fórmulas de etiqueta mudam conforme o tempo ou o lugar — até hoje, os
chineses arrotam para mostrar que gostaram da refeição. Mas prefiro acreditar que
um pouco de gentileza sem pedantismo nunca vai fazer mal a ninguém.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
Escrever certo deveria ser princípio fundamental para quem gosta de se comunicar.
Ironicamente, nunca se escreveu tanto no mundo: nas ruas, salas de espera, ônibus,
em qualquer lugar, há sempre alguém mandando um torpedo no seu smartphone do
último tipo. Às vezes, chego ao fim do dia exausto de ter “conversado” com gente do
mundo inteiro. Espantado, eu me dou conta de não ter aberto a boca. Foi tudo por
escrito — e-mail, post, Twitter, torpedo. Se isso acontecer com você, faça como eu:
cante alto, solte um palavrão, fale qualquer coisa sem sentido, principalmente se
estiver sozinho em casa. Apenas ouça o som que sai da sua garganta. Impeça que
sua voz, feia ou bonita, vire um item fora de moda.

Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/cronica-demode-mario-viana/
Acesso em: 13 set. 2018.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
11. O propósito do texto é, EXCETO:

(A) Apresentar como a rede social propicia a evolução da Língua Portuguesa,
criando novas palavras.

(B) Constatar a necessidade de se conversar por meio da voz para que esta não vire
um item fora de moda.

(C) Demonstrar a falta de civilidade dos habitantes das grandes cidades.

(D) Mostrar o que está se tornando ultrapassado em relação à Língua Portuguesa.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
12. Há linguagem figurada em:

(A) “Incontáveis vezes, sou pego de surpresa na sala do cinema ou do teatro por
uma pessoa plantada de pé, ao meu lado, esperando que eu abra caminho para sua
passagem.”

(B) “Ironicamente, nunca se escreveu tanto no mundo: nas ruas, salas de espera,
ônibus, em qualquer lugar, há sempre alguém mandando um torpedo no seu
smartphone do último tipo.”

(C) “Mas prefiro acreditar que um pouco de gentileza sem pedantismo nunca vai
fazer mal a ninguém.”

(D) “Se isso acontecer com você, faça como eu: cante alto, solte um palavrão, fale
qualquer coisa sem sentido, principalmente se estiver sozinho em casa.”

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
13. Todos os sentimentos abaixo estão presentes no texto, EXCETO:

(A) Conformismo.

(B) Desconfiança.

(C) Insatisfação.

(D) Saudosismo.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
14. Em: “Se isso acontecer com você, faça como eu: cante alto, solte um palavrão,
fale qualquer coisa sem sentido, principalmente se estiver sozinho em casa.”, isso
se refere a

(A) cantar alto, soltar um palavrão e falar qualquer coisa sem sentido.

(B) chegar ao fim do dia exausto.

(C) conversar o dia inteiro por redes sociais.

(D) fazer com que a voz vire um item fora de moda.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
15. Há marcas de oralidade em:

(A) “Apegar-se à ortografia tradicional é perda de tempo e beira a caretice reclamar.”

(B) “Às vezes, chego ao fim do dia exausto de ter “conversado” com gente do mundo
inteiro.”

(C) “Escrever certo deveria ser princípio fundamental para quem gosta de se
comunicar.”

(D) “Impeça que sua voz, feia ou bonita, vire um item fora de moda.”
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
16. Em: “Escrever certo deveria ser princípio fundamental para quem gosta de se
comunicar.”, o verbo destacado, deveria, está flexionado no

(A) futuro do presente do indicativo.

(B) futuro do pretérito do indicativo.

(C) pretérito imperfeito do indicativo.

(D) pretérito perfeito do indicativo.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
17. ideia expressa pelos termos destacados está corretamente identificada entre
parênteses, EXCETO em:

(A) “Faz sentido: se não pede licença, a criatura não sabe agradecer.” (condição)

(B) “Mas prefiro acreditar que um pouco de gentileza sem pedantismo nunca vai
fazer mal a ninguém.” (oposição)

(C) “O tempo dos objetos passa, a língua tem lá sua dinâmica e até mesmo as
fórmulas de etiqueta mudam conforme o tempo ou o lugar [...].” (comparação)

(D) “Para decifrar alguns posts — marcados também pela absoluta ausência de
vírgulas, acentos e pontos —, é preciso anos de estágio nos livros de José
Saramago e Valter Hugo Mãe.” (finalidade)
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
18. Todos os termos destacados têm natureza adverbial, EXCETO em:

(A) “Se isso acontecer com você, faça como eu: cante alto, solte um palavrão [...].”

(B) “Faz sentido: se não pede licença, a criatura não sabe agradecer.”

(C) “É necessário espaço para acomodar tudo aquilo que sai de moda.”

(D) “Atualmente, gentileza só gera gentileza em fotinho de rede social.”

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
19. A posição do pronome oblíquo é facultativa em:

(A) “Não se trata de ataque nostálgico.”

(B) “Ironicamente, nunca se escreveu tanto no mundo: nas ruas, salas de espera,
ônibus, em qualquer lugar [...].”

(C) “Espantado, eu me dou conta de não ter aberto a boca.”

(D) “Escrever certo deveria ser princípio fundamental para quem gosta de se
comunicar.”

33

34



Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO – PCMG
20.

I. Daqui ___ alguns anos estaremos sem água, se não mudarmos de postura.

II ___ dias que não o vemos.

III Todos chegaram ___ tempo.

A alternativa que preenche corretamente as lacunas das orações é

(A) a - à - a

(B) à - a - a

(C) a - a - há

(D) a - há - a

OBRIGADA

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina Arruda
Janaina Arruda
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Prof. Fábio Ramos 

Instagram: @proffabioramos

Prof. Fábio Ramos 

FUMARC - 2018 - PC-MG - Escrivão de Polícia Civil

1.Foram disposições acrescentadas no art. 5º da Constituição Federal de 1988,
por meio da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, EXCETO:

A.A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

B.As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm
aplicação imediata.

C.O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja
criação tenha manifestado adesão.

D.Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.
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Prof. Fábio Ramos 

Prof. Fábio Ramos 

2. No último ano, a República Federativa do Brasil celebrou determinado
tratado internacional sobre direitos humanos, o qual veio a ingressar na ordem
jurídica interna após ser aprovado em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros.
O tratado internacional assim aprovado será equivalente a:

A.lei ordinária;
B.medida provisória;
C.lei complementar;
D.revisão constitucional;
E.emenda constitucional.
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Prof. Fábio Ramos 

Prof. Fábio Ramos 

FUMARC - TJM-MG - Técnico Judiciário -
3.O Estado brasileiro assenta-se em fundamentos constitucionais e deve ser dirigido
visando ao atendimento de objetivos previstos na Constituição da República de 1988 que,
inclusive, estabelece os princípios que deverão orientar o país nas suas relações
internacionais. Diante disso, é CORRETO afirmar que

A.a República Federativa do Brasil tem como fundamento a defesa da paz.
B.um dos objetivos da República Federativa do Brasil é garantir o desenvolvimento
nacional.
C.nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pelo
princípio da solução bélica dos conflitos externos.
D.a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e
cultural dos povos do mundo, visando à formação de uma comunidade de nações.
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Prof. Fábio Ramos 

Prof. Fábio Ramos 

FUMARC Órgão: BDMG
4. Para responder a questão tenha como base a Constituição Federal.
Marque a alternativa INCORRETA:
A.Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
B.No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
C.Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de
suas obras, transmissível aos herdeiros perpetuamente.
D.A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família,
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
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Prof. Fábio Ramos 

Prof. Fábio Ramos 

5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que os direitos e deveres
individuais e coletivos não se restringem ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
Sobre este tema, assinale a alternativa incorreta.
A.As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, em qualquer caso, o trânsito em julgado
B.São assegurados, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento
econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e
às respectivas representações sindicais e associativas
C.Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum,
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei
D.A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País
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Prof. Fábio Ramos 

Prof. Fábio Ramos 

6. O Artigo 5º da Constituição da República de 1988 garante que
A.é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
desde que observada a censura instituída pela União, pelos Estados e pelos
Municípios.
B.hoens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da
Constituição.
C.os Estados e Municípios podem proibir cultos religiosos.
D.qualquer autoridade estatal, desde que assim o queira, pode adentrar na casa do
indivíduo independentemente de seu consentimento.
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Prof. Fábio Ramos 

Prof. Fábio Ramos 

7. Para que uma pessoa possa exercer qualquer mandato eletivo, é necessário que
preencha alguns requisitos previstos na Constituição da República. Dentre eles,
encontra-se a exigência de que:
(A) tenha no mínimo dezesseis anos;
(B) esteja filiada a partido político há, no mínimo, cinco anos;
(C) tenha nível superior;
(D) seja aprovada no exame realizado antes da posse;
(E) tenha providenciado o seu alistamento eleitoral.
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Prof. Fábio Ramos 

Prof. Fábio Ramos 

FUMARC - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Assistente Administrativo
8. A Assembleia Legislativa de um determinado Estado da Federação brasileira autorizou o
Chefe do Executivo a alienar um imóvel de domínio público, visando, segundo o texto da lei,
promover a regularização do domínio do solo por ocupantes diretos do local. O produto
apurado com a alienação da área será destinado exclusivamente ao Fundo de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado. Qualquer cidadão que pretenda anular esse ato, por entendê-
lo como lesivo ao patrimônio público, poderá propor:
A.Ação Civil Pública.
B.Ação Popular.
C.Mandado de Segurança.
D.Habeas Corpus.
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9. Maria, no momento em que estava sendo atendida em uma repartição pública
do Município Alfa, constatou que determinado servidor estava agindo com abuso
de poder em detrimento da população em geral. À luz desse quadro, decidiu que
solicitaria a adoção de providências, pela autoridade administrativa competente,
contra o abuso de poder.
Maria exercerá o direito de:

A.petição, que independe do pagamento de taxas;
B.petição, que depende do pagamento de taxas;
C.ação, que independe do pagamento de taxas;
D.recurso, que independe do pagamento de taxas;
E.ação, que depende do pagamento de taxas.
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10. João, cidadão brasileiro, tomou conhecimento de que o prefeito do
Município Alfa editou decreto transferindo recursos públicos para as contas
particulares de alguns agentes públicos. Insatisfeito com essa situação, João
procurou o seu advogado e foi informado corretamente de que esse ato lesivo
ao patrimônio público poderia ser anulado com o ajuizamento da seguinte ação
constitucional:

A.mandado de injunção;
B.habeas corpus;
C.ação popular;
D.habeas data;
E.reclamação.
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11. O instituto da requisição tem previsão constitucional e pode ser definido como uma das
modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Nesse sentido, leia abaixo o
excerto do artigo 5º, inciso XXV, da CF/88:
"Art. 5º. Inciso XXV - no caso de _____, a autoridade competente poderá _____ de
propriedade particular, assegurada ao proprietário _____ , _____;"
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

A.descumprimento da função social / utilizar bens / indenização proporcional / se houver
abuso
B.iminente perigo público / usar / indenização ulterior / se houver dano
C.descumprimento da função social / usar / indenização prévia / se houver abuso
D.iminente perigo público / utilizar bens / indenização prévia / calculados possíveis danos

Prof. Fábio Ramos 
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FUMARC - CBTU - Assistente Operacional
12. A respeito do regramento constitucional dado à nacionalidade, assinale a afirmativa
INCORRETA:
A.São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
B.São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira,
desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na
República Federativa do Brasil e optem, até os dezoito anos de idade, pela nacionalidade
brasileira.
C.São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde
que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
D.São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação
penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
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FUMARC - 2018 - PC-MG - Delegado de Polícia Substituto
13. NÃO constitui cargo privativo de brasileiro nato:
A.Ministro de Estado da Defesa.
B.Oficial das Forças Armadas.
C.Presidente da Câmara dos Deputados.
D.Senador da República.

Prof. Fábio Ramos 

FUMARC - Prefeitura de Nova Lima - MG - Procurador Municipal
14. Sobre os direitos políticos assegurados pela Constituição da República, pode-se
afirmar, EXCETO:
A.Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço
militar obrigatório, os conscritos.
B.O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único período subsequente.
C.O voto é obrigatório para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos que
tenham se alistado.
D.Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos
até seis meses antes do pleito.
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FUMARC - PC-MG - Investigador de Policia
15. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo
e os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes
preceitos, EXCETO:
A.a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
B.a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo
estrangeiros ou de subordinação a estes.
C.o caráter nacional.
D.o funcionamento parlamentar de acordo com o estatuto.
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FUMARC - PC-MG - Técnico Assistente da Polícia Civil
16. A Constituição Federal de 1988 traz previsão expressa no sentido de que são
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados. Logo depois, relaciona como direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, EXCETO:

A.Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
B.Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos.
C.Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria.
D.Licença paternidade, nos termos fixados em lei.
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LEI 5406 DE 16/12/1969 - TEXTO ATUALIZADO

Art. 4º – Observadas as normas específicas e a competência da União, a
Polícia Civil tem por objetivo, no território do Estado, o exercício das funções
de:

I – proteção à vida e aos bens;
II – preservação da ordem e da moralidade pública;
III – preservação das instituições político-jurídicas;
IV – apuração das infrações penais, exercício da polícia judiciária e cooperação
com as autoridades judiciárias, civis e militares, em assuntos de Segurança
Interna.

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
Prof.  Emerson Bruno

Rev. de Véspera - Lei Orgânica PCMG

TÍTULO XVII REGIME DISCIPLINAR

Art. 143 – A disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica e
funcional, no cumprimento das leis, regulamentos e normas de serviços.

Art. 144 – Além de outros a serem enumerados em regulamentação, são
princípios básicos da disciplina policial:
I – subordinação hierárquica;
II – obediência aos superiores;
III – respeito às leis vigentes e às normas éticas;
IV – cooperação e respeito às autoridades de corporações policiais diversas e
de outros poderes ou Secretarias de Estado;

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
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73

74



Art. 144 – Além de outros a serem enumerados em regulamentação, são
princípios básicos da disciplina policial:

V – apuração ou comunicação à autoridade competente, pela via hierárquica
respectiva, da prática de transgressão disciplinar;
VI – observância das condições e normas necessárias para a boa execução das
atividades policiais;
VII – espírito de camaradagem e de cooperação, mesmo quando de folga o
servidor policial;
VIII – atendimento ao público em geral dentro das normas de urbanidade e
sem preferência.

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
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Art. 145 – A hierarquia no serviço policial é fixada do seguinte modo:
I – Secretário de Estado da Segurança Pública;
II – Dirigentes dos Órgãos Superiores da Polícia Civil;
III – Chefe de Departamentos Policiais e unidades equiparadas;
IV – Delegados de Polícia, observado em ordem descendente, o
escalonamento da série de classes correspondentes;
V – Médicos-Legistas, Peritos Criminais Especialistas, Inspetores Gerais e
Chefes de Serviços Policiais;
VI – Ocupantes das demais chefias policiais, na escala descendente de níveis
de vencimentos;
VII – cargos das demais classes policiais, segundo o mesmo critério consignado
no item anterior.

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
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Parágrafo único – Para desempate no grau de hierarquia, observar-se-á o
seguinte:

I – em igualdade de cargo de chefia ou de classe, é considerado superior
aquele que contar com mais antigüidade num ou noutro;

II – quando a antigüidade de cargo ou classe for a mesma, prevalecerá a do
cargo ou classe anterior e assim, sucessivamente, até o maior tempo de
serviço na classe e, por fim, de idade.

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
Prof.  Emerson Bruno

Rev. de Véspera - Lei Orgânica PCMG

Art. 148 – Além de outras proibições vigentes ou que constarão de
regulamento, é vedado ao servidor policial:

I – participar de atividades político-partidárias, salvo se licenciado para tratar
de interesses particulares;

II – exercer outras ocupações, em detrimento do exercício normal e imparcial
de suas funções específicas;

III – recusar-se a aceitar encargos ao cargo ou função para os quais for
designado;

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
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Art. 148 – Além de outras proibições vigentes ou que constarão de
regulamento, é vedado ao servidor policial:

IV – fomentar discussões ou antagonismo entre os integrantes das diferentes
carreiras ou corporações policiais, a qualquer pretexto;

V – aceitar presentes ou donativos por motivo de cumprimento de missão
policial;

VI – censurar, através de veículos de divulgação, as autoridades constituídas
ou criticar os atos da administração, ressalvado o trabalho de cunho
doutrinário e que tenha sentido de colaboração e cooperação com esta;
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Art. 148 – Além de outras proibições vigentes ou que constarão de
regulamento, é vedado ao servidor policial:

VII – quebrar sigilo de assuntos policiais, de modo a prejudicar o andamento
das investigações ou outros trabalhos policiais.

CAPÍTULO I TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Art. 149 – Toda ação ou omissão contrária às disposições e aos deveres do
servidor policial, ainda que constitua infração penal, será considerada
transgressão disciplinar.
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CAPÍTULO I TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Art. 150 – São transgressões disciplinares, além de outras enumeradas nos
regulamentos dos órgãos policiais e das aplicáveis aos servidores públicos em
geral:

I – concorrer para a divulgação, através da imprensa falada, escrita,
televisionada, de fatos ocorridos na repartição, suscetíveis de provocar
escândalo e desprestígio à organização policial;

II – indispor subordinados contra os seus superiores;

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
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Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)

III – deixar de pagar dívidas legítimas ou assumir compromissos superiores às
suas possibilidades financeiras, de modo a comprometer o bom nome da
instituição;

IV – manter relações de amizade com pessoas de notórios e desabonadores
antecedentes criminais ou apresentar-se publicamente com elas, salvo se por
motivo de serviço;

V – transferir encargos que lhe competirem ou a seus subordinados, a pessoa
estranha aos quadros da repartição, ressalvadas as exceções legais;

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
Prof.  Emerson Bruno

Rev. de Véspera - Lei Orgânica PCMG

81

82



Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)

VI – faltar com a verdade, por má-fé ou malícia, no exercício de suas funções;

VII – utilizar-se do anonimato;

VIII – deixar de comunicar à autoridade competente, informações de que
tenha conhecimento, sobre fatos que interessem à atuação policial,
especialmente em casos de iminente perturbação da ordem pública;

IX – apresentar, maliciosa ou tendenciosamente, partes, queixas ou
reclamações;
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Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)

X – dificultar, retardar ou, de qualquer forma, frustrar o cumprimento de
ordens legais da autoridade competente;

XI – permutar serviço sem expressa permissão da autoridade competente;

XII – abandonar o serviço para qual tenha sido designado;

XIII – atribuir-se qualidade ou posição de hierarquia policial diversas das que
efetivamente lhe correspondem;
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Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)

XIV – freqüentar, exceto em razão de serviço, lugares incompatíveis com o
decoro da função policial;

XV – fazer uso indevido de arma ou equipamento que lhe haja sido confiado
para o serviço;

XVI – submeter a maus-tratos, vexames ou a constrangimentos não
autorizados em lei, preso sob sua guarda ou custódia, bem como usar de
violência desnecessária no exercício das funções policiais;
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Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)

XVII – permitir que presos conservem em seu poder instrumentos com que
possam causar danos nas dependências em que estejam recolhidos, ferir-se
ou produzir lesões em terceiros;

XVIII – omitir-se no zelo da integridade física ou moral de preso sob sua
guarda;

XIX – desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão ou ordem
judicial ou da autoridade policial corregedora, bem como criticá-las;
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Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)

XX – dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico e autoridades públicas de
modo desrespeitoso;

XXI – publicar, sem ordem expressa da autoridade competente, ou dar
oportunidade que se divulguem, documentos oficiais, ainda que não
classificados como reservados;

XXII – negligenciar no cumprimento de prazos para conclusão de inquéritos
policiais e processos disciplinares, bem como no que toca às demais
obrigações deles decorrentes;

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
Prof.  Emerson Bruno

Rev. de Véspera - Lei Orgânica PCMG

Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)

XXIII – prevalecer-se, abusivamente, da condição de policial;

XXIV – negligenciar a guarda de objetos e valores que, em decorrência da
função ou para o seu exercício, lhe tenham sido confiados, possibilitando,
assim, que se danifiquem ou extraviem;

XXV – lançar em livros e registros oficiais dados intencionalmente errôneos,
incompletos ou que possam induzir a erro, bem como inserir neles anotações
indevidas;
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Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)

XXVI – indicar ou insinuar nomes de advogados para assistir pessoa que figura
em inquérito policial ou qualquer outro procedimento;

XXVII – em razão do serviço ou fora dele, desrespeitar ou maltratar superior
hierárquico, mesmo que este não esteja, na ocasião, no exercício de suas
funções;

XXVIII – ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as
formalidades legais ou com abuso de poder;
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Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)

XXIX – provocar a paralisação, total ou parcial, do serviço policial ou dela
participar;

XXX – não desempenhar a contento, intencionalmente, ou por negligência, as
missões de que for incumbido;

XXXI – faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar, com
antecedência, à autoridade a que estiver subordinado, a impossibilidade do
comparecimento, salvo por motivo justo;
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Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)

XXXII – apresentar-se embriagado ou sob ação de entorpecente, em serviço
ou fora dele;

XXXIII – entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios à moral e aos bons
costumes;

XXXIV – cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa
que não tenham apoio em lei; e

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
Prof.  Emerson Bruno

Rev. de Véspera - Lei Orgânica PCMG

Art. 150 – São transgressões disciplinares, (...)
XXXV – deixar de atender imediatamente à convocação de autoridade policial
corregedora, bem assim de prestar-lhe diretamente as informações
solicitadas e julgadas necessárias.

SEÇÃO I CLASSIFICAÇÃO

Art. 151 – As transgressões disciplinares classificam-se, segundo a intensidade
de dolo ou do grau da culpa, em:
I – leves;
II – médias; e
III – graves.
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Art. 152 – A classificação a que se refere o artigo anterior será feita pela
autoridade competente para impor a penalidade, tendo em vista o fato, suas
condições e os antecedentes pessoais do transgressor.

§ 1º – Só se torna necessária e eficaz a aplicação da pena quando dela advém
benefício ao punido, pela sua reeducação, ou à classe a que pertence, pelo
fortalecimento da disciplina e da justiça.

§ 2º – Será sempre classificada como grave a transgressão que for:

I – de natureza infamante e desonrosa;
II – ofensiva à dignidade policial ou profissional;
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§ 2º – Será sempre classificada como grave a transgressão que for:

III – atentatória às instituições ou à ordem legal;

IV – decorrente da prática de ação ou omissão deliberada, prejudicial ao
serviço policial; e

V – contrária aos preceitos da hierarquia e de respeito à autoridade.
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CAPÍTULO II PENALIDADES

Art. 154 – São penas disciplinares:

I – repreensão;
II – suspensão;
III – multa;
IV – demissão;
V – demissão a bem do serviço público; e
VI – cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
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Art. 155 – A pena de repreensão será aplicada por escrito e, em princípio,
corresponderá às faltas de cumprimento de deveres e às transgressões
consideradas de natureza leve.

Parágrafo único – Havendo dolo ou má-fé, as faltas de cumprimento de
deveres são punidas com a pena de suspensão.

Art. 156 – A pena de suspensão, que não excederá de noventa dias, será
aplicada no caso da falta grave ou de reincidência.

§ 1º – O servidor policial suspenso perderá todas as vantagens e direitos
decorrentes do exercício do cargo.
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§ 2º – A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa
penalidade em multa, na base de cinqüenta por cento por dia de vencimento
ou remuneração, sendo o servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em
serviço.

Art. 157 – A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente
previstos em lei ou regulamentos.
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Art. 158 – Será aplicada a pena de demissão, nos casos de:

I – abandono de cargo;
II – procedimento irregular de natureza grave;
III – ineficiência no serviço;
IV – aplicação indevida de dinheiros públicos;
V – ausência do serviço, sem causa justificável, por mais de quarenta e cinco
dias, interpoladamente, durante um ano; e
VI – exercício de qualquer atividade remunerada, estando o servidor
licenciado para tratamento de saúde.
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§ 1º – Considerar-se-á abandono de cargo o não-comparecimento do servidor
ao serviço, por mais de trinta dias consecutivos.

§ 2º – A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando
verificada a impossibilidade de readaptação.

Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao
servidor policial que:

I – for dado à incontinência pública e escandalosa, ao vício de jogos proibidos,
à embriaguez habitual, bem como ao uso de substâncias entorpecentes que
determine dependência física ou psíquica;
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Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao
servidor policial que:

II – praticar crime contra a boa ordem, a administração pública e a Fazenda
Estadual, ou previstos nas leis relativas à segurança e à defesa nacional;

III – revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde
que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares;

IV – praticar insubordinação grave;

V – praticar, em serviço ou em decorrência deste, ofensas físicas contra
funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa;
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Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao
servidor policial que:

VI – lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio do Estado;

VII – receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de
qualquer espécie, direta ou indiretamente, em razão de cumprimento de
missão policial;

VIII – pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que
tratem de interesse ou os tenham na repartição do servidor, ou estejam
sujeitos à sua fiscalização;
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Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao
servidor policial que:

IX – praticar qualquer crime que, pela sua natureza e configuração, seja
considerado infamante, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício
da função policial;

X – exercer advocacia administrativa;

XI – for contumaz na prática de transgressões disciplinares;

XII – praticar a usura em qualquer de suas formas;
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Art. 159 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao
servidor policial que:

XIII – incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o
regime ou o serviço público; e

XIV – apresentar, com dolo, declaração falsa em matéria de abono familiar ou
de outro qualquer benefício, sem prejuízo da responsabilidade civil e do
procedimento criminal, que no caso couber.
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CAPÍTULO III COMPETÊNCIA PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES

Art. 161 – Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 154, são
competentes:

I – o Governador do Estado, em qualquer caso;

II – o Secretário da Segurança Pública, até a de suspensão por noventa dias;

III – o órgão disciplinar de Polícia Civil, até a de suspensão por sessenta dias;

IV – o Corregedor Geral de Polícia, até a de suspensão por trinta dias;

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
Prof.  Emerson Bruno

Rev. de Véspera - Lei Orgânica PCMG

103

104



V – os Superintendentes, Diretor da Academia de Polícia, Diretor da Casa de
Detenção “Antônio Dutra Ladeira” e Chefes de Departamentos, até a de
suspensão por trinta dias;

VI – os Delegados Gerais de Polícia, Delegados de Polícia de Classe Especial e
Delegados Regionais de Polícia, até a de suspensão por dez dias; e

VII – os demais Delegados de Polícia de Carreira, até a de suspensão por cinco
dias.

Parágrafo único – A competência das autoridades referidas nos itens V, VI e
VII deste artigo é limitada ao pessoal que lhes é diretamente subordinado.
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LEI COMPLEMENTAR 129 DE 08/11/2013 - TEXTO ATUALIZADO

Art. 2º A PCMG, órgão autônomo, essencial à segurança pública, à realização
da justiça e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da
cidadania, da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem
por objetivo, no território do Estado, em conformidade com o art. 136 da
Constituição do Estado, dentre outros, o exercício das funções de:

I - proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

II - preservação da ordem e da segurança públicas;
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Art. 2º A PCMG, órgão autônomo, essencial à segurança pública, à realização
da justiça e à defesa das instituições democráticas, fundada na promoção da
cidadania, da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, tem
por objetivo, no território do Estado, em conformidade com o art. 136 da
Constituição do Estado, dentre outros, o exercício das funções de:

III - preservação das instituições políticas e jurídicas;

IV - apuração das infrações penais e dos atos infracionais, exercício da polícia
judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e militares, em
assuntos de segurança interna.
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Art. 3º A PCMG reger-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e deve ainda observar,
na sua atuação:

I - a promoção dos direitos humanos;

II - a participação e interação comunitária;

III - a mediação de conflitos;

IV - o uso proporcional da força;
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Art. 3º A PCMG reger-se-á pelos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e deve ainda observar,
na sua atuação:
V - o atendimento ao público com presteza, probidade, urbanidade, atenção,
interesse, respeito, discrição, moderação e objetividade;

VI - a hierarquia e a disciplina;

VII - a transparência e a sujeição a mecanismos de controle interno e externo,
na forma da lei;

VIII - a integração com órgãos de segurança pública do Sistema de Defesa
Social.
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Art. 4º Além dos princípios referidos no art. 3º, orientam a investigação
criminal e o exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do
interesse público, a finalidade pública, a proporcionalidade, a obrigatoriedade
de atuação, a autoridade, a oficialidade, o sigilo e a imparcialidade,
observando-se ainda:

I - a investidura em cargo de carreira policial civil;

II - a inevitabilidade da atuação policial civil;

III - a inafastabilidade da prestação do serviço policial civil;
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IV - a indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais;

V - a indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil;

VI - a indivisibilidade da investigação criminal;

VII - a interdisciplinaridade da investigação criminal;

VIII - a uniformidade de procedimentos policiais;

IX - a busca da eficiência na investigação criminal e a repressão das infrações
penais e dos atos infracionais.
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Art. 10. A função de polícia judiciária compreende:

I - o exame preliminar a respeito da tipicidade penal, ilicitude, culpabilidade,
punibilidade e demais circunstâncias relacionadas à infração penal;

II - as diligências para a apuração de infrações penais e atos infracionais;

III - a instauração e formalização de inquérito policial, de termo
circunstanciado de ocorrência e de procedimento para apuração de ato
infracional;
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Art. 10. A função de polícia judiciária compreende:

IV - a definição sobre a autuação da prisão em flagrante e a concessão de
fiança;

V - a requisição da apresentação de presos do sistema prisional em órgão ou
unidade da PCMG, para fins de investigação criminal;

VI - a representação judicial para a decretação de prisão provisória, de busca e
apreensão, de interceptação de dados e de comunicações, em sistemas de
informática e telemática, e demais medidas processuais previstas na
legislação;
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Art. 10. A função de polícia judiciária compreende:

VII - a presença em local de ocorrência de infração penal, na forma prevista na
legislação processual penal;

VIII - a elaboração de registros, termos, certidões, atestados e demais atos
previstos no Código de Processo Penal ou em leis específicas.

Parágrafo único. No desempenho de suas atribuições, o Delegado de Polícia,
com sua equipe, comparecerá a local de crime e praticará diligências para
apuração da autoria, materialidade, motivos e circunstâncias, formalizando
inquéritos policiais e outros procedimentos.
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Art. 11. A direção da polícia judiciária cabe, em todo o Estado, aos Delegados
de Polícia de carreira, nos limites de suas circunscrições.

Parágrafo único. Os atos de polícia judiciária serão fiscalizados direta ou
indiretamente pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil.

Art. 12. São símbolos institucionais da PCMG o hino, o brasão, a logomarca, a
bandeira e o distintivo.

Art. 13. Os policiais civis terão carteira funcional, com identificação das
respectivas carreiras e validade em todo o território nacional, cujo modelo
será regulamentado em decreto.
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TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO I DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 17. São órgãos da PCMG:

I - da administração superior:

a) Chefia da PCMG;
b) Chefia Adjunta da PCMG;
c) Conselho Superior da PCMG;
d) Corregedoria-Geral de Polícia Civil
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II - de administração:

a) Gabinete da Chefia da PCMG;
b) Academia de Polícia Civil;
c) Departamento de Trânsito de Minas Gerais;
d) Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária;
e) Superintendência de Informações e Inteligência Policial;
f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica;
g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.
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§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades
administrativas:

I - Instituto de Criminologia;

II - Departamentos de Polícia Civil:
a) Delegacias Regionais de Polícia Civil:
a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito - Ciretrans;
a.2) Delegacias de Polícia Civil;

b) Divisões Especializadas:
b.1) Delegacias Especializadas;
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§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades
administrativas:

III - Instituto de Criminalística;

IV - Instituto Médico-Legal;

V - Postos de Perícia Integrada, Postos Médico-Legais e Seções Técnicas
Regionais de Criminalística;

VI - Instituto de Identificação:
a) Postos de Identificação;
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§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades
administrativas:

VII - Hospital da Polícia Civil;

VIII - Colégio Ordem e Progresso;

IX - Divisão de Polícia Interestadual - Polinter;

X - Casa de Custódia da Polícia Civil.
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§ 2º Os Departamentos de Polícia Civil, a Divisão de Polícia Interestadual e a
Casa de Custódia da Polícia Civil subordinam-se à Superintendência de
Investigação e Polícia Judiciária e o Instituto de Criminologia e o Colégio
Ordem e Progresso subordinam-se à Academia de Polícia Civil.

§ 3º O Instituto de Criminalística, o Instituto Médico-Legal, os Postos de
Perícia Integrada, os Postos Médico-Legais e as Seções Técnicas Regionais de
Criminalística subordinam-se à Superintendência de Polícia Técnico-Científica
e o Instituto de Identificação subordina-se à Superintendência de Informações
e Inteligência Policial.
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§ 4º As demais unidades administrativas da estrutura orgânica complementar
e a distribuição e descrição das competências das unidades administrativas da
PCMG serão estabelecidas em decreto.

§ 5º O Hospital da Polícia Civil, resultado da transformação do Departamento
de Saúde da Polícia Civil, conforme disposto na Lei nº 11.724, de 30 de
dezembro de 1994, terá estrutura administrativa no nível de
superintendência, na forma de regulamento.

§ 6º As Delegacias de Polícia Civil, de âmbito territorial e de atuação
especializada, são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, e as
Delegacias Regionais de Polícia Civil e as Divisões de Polícia Especializada, por
Delegados de Polícia de, no mínimo, nível especial.
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§ 7º A direção das Superintendências, dos Departamentos de Polícia Civil de
âmbito territorial e atuação especializada, da Academia de Polícia Civil, do
Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de Polícia
Civil, do Instituto de Identificação, do Gabinete da Chefia da PCMG, da Chefia
Adjunta da PCMG e o cargo de Delegado Assistente da Chefia da PCMG serão
exercidos exclusivamente por Delegados-Gerais de Polícia, observado o
disposto no § 1º do art. 41.

§ 8º Os titulares dos cargos a que se referem a alínea “d” do inciso I e as
alíneas do inciso II do caput, bem como o Delegado Assistente da Chefia da
PCMG, serão escolhidos pelo Chefe da PCMG e nomeados pelo Governador do
Estado dentre os integrantes, em atividade, do nível final da respectiva
carreira que possuam, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço policial.
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§ 9º Os titulares dos cargos a que se referem os incisos XII e XIII do art. 25
serão escolhidos pelo Chefe da PCMG dentre os integrantes, em atividade, do
nível final da respectiva carreira que possuam, no mínimo, quinze anos de
efetivo serviço policial.

TÍTULO III DO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS
CAPÍTULO I DAS PRERROGATIVAS

Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

I - desempenhar funções correspondentes à condição hierárquica;
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Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

II - usar privativamente distintivo e documento de identidade funcional, válido
em todo território nacional;

III - ter porte livre de arma, em todo o território nacional, nos termos de
legislação específica;

IV - ter livre acesso a locais públicos ou particulares sujeitos a intervenção
policial, no exercício de suas atribuições, observada a legislação vigente;

V - ter prioridade em qualquer serviço de transporte e comunicação, público e
privado, quando em serviço de caráter urgente;
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Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

VI - exercer poder de polícia, inclusive a realização de busca pessoal e veicular,
no caso de fundadas suspeitas de prática criminosa ou para fins de
cumprimento de mandado judicial;

VII - convocar pessoas para testemunhar diligência policial;

VIII - ter aposentadoria especial, nos termos da lei;

IX - requisitar, em caso de iminente perigo público, bens ou serviços, públicos
ou particulares, em caráter excepcional, quando inviável outro procedimento,
assegurada indenização ao proprietário, em caso de dano;
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Art. 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas:

X - ser recolhido em prisão especial, à disposição da autoridade competente,
quando sujeito a prisão antes e após a condenação definitiva, conforme
disposto no Código de Processo Penal e nos termos da Lei federal nº 5.350, de
6 de novembro de 1967;

XI - receber, no ato de sua primeira designação, munições e colete balístico
dentro do prazo de validade, arma de fogo, algemas e distintivo oficial
individualizado;

XII - exercer as funções em instalações que ofereçam condições adequadas de
segurança, higiene e saúde.
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Parágrafo único. A carteira de identidade funcional do policial civil consignará
as prerrogativas constantes nos incisos III a V do caput .

III - ter porte livre de arma, em todo o território nacional, nos termos de legislação
específica;

IV - ter livre acesso a locais públicos ou particulares sujeitos a intervenção policial,
no exercício de suas atribuições, observada a legislação vigente;

V - ter prioridade em qualquer serviço de transporte e comunicação, público e
privado, quando em serviço de caráter urgente;

Revisão de Véspera - Lei Orgânica PCMG
Prof.  Emerson Bruno

Rev. de Véspera - Lei Orgânica PCMG

127

128



TÍTULO IV DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 76. As carreiras policiais civis são as seguintes:
I - Delegado de Polícia;
II - Escrivão de Polícia;
III - Investigador de Polícia;
IV - Médico-Legista;
V - Perito Criminal.

Parágrafo único. Integram ainda o quadro de pessoal da PCMG as carreiras
administrativas, instituídas na forma de lei específica.
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INFORMÁTICA

Profa. Emannuelle Gouveia

Sistema Operacional Windows 10.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Área de Transferência
Área de Trabalho
Configurações
Windows Explorer
Lixeira

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

1. (Ao acionar as “Configurações do Windows” a partir do “Menu Iniciar” no
Windows 10, versão português, é possível gerenciar Vídeo, Notificações e Energia,
dentre outras configurações, a partir da opção:

a) Aplicativos
B) Dispositivos
C) Personalização
D) Sistema

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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2. Em relação aos atalhos de teclado no Microsoft Windows 10, versão português,
correlacione as colunas a seguir:

I. Tecla do logotipo do Windows + L
II. Tecla do logotipo do Windows + R
III. Tecla do logotipo do Windows + E
IV. Tecla do logotipo do Windows + D

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

( ) Abrir o Explorador de Arquivos
( ) Exibir e ocultar a área de trabalho
( ) Bloquear o computador ou mudar de conta
( ) Abrir a caixa de diálogo Executar

Está CORRETA a seguinte sequência de respostas:

A) I, IV, II, III.
B) III, II, I, IV.
C) III, IV, I, II.
D) IV, I, II, III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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3. São tipos de permissões que podem ser configuradas a partir da guia “Segurança”
da janela “Propriedades”, acionada pelo menu de contexto de um arquivo no
Windows Explorer do Microsoft Windows , versão português, EXCETO:
A) Controle total
B) Excluir
C) Gravar
D) Modificar

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

4. São exemplos de bibliotecas padrão acessíveis no Windows Explorer do Microsoft
Windows, versão português, para acessar arquivos e pastas, EXCETO:
A) O ícone corresponde à biblioteca “Documentos”.
B) O ícone corresponde à biblioteca “Downloads”.
C) O ícone corresponde à biblioteca “Imagens”.
D) O ícone corresponde à biblioteca “Vídeos”.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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5. São opções disponíveis no menu de contexto (botão direito do mouse) do item
“Computador” no Windows Explorer do Microsoft Windows , versão português,
EXCETO:
A) Compartilhar com...
B) Gerenciar
C) Mapear unidade de rede...
D) Propriedades

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

6. O item disponível na categoria “Sistema e Segurança” do “Painel de Controle” do
Microsoft Windows, versão português, que pode ser usado para ativar ou desativar
a atualização automática, verificar se há atualizações ou exibir atualizações
instaladas é:
A) Central de Ações.
B) Ferramentas Administrativas.
C) Sistema.
D) Windows Update.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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7. Analise as seguintes afirmativas sobre os atalhos de teclado do Windows
Explorer, versão português do Microsoft Windows :

I – “Ctrl+X” permite recortar o conteúdo selecionado para a área de transferência.
II – “Ctrl+A” permite selecionar todo o conteúdo da pasta que estiver selecionada.
III – “Ctrl+N” permite mapear uma nova unidade de rede.

Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

8. São opções do menu de contexto que pode ser acionado pelo botão direito do
mouse na barra de tarefas do Microsoft Windows, versão português, EXCETO:
A) Iniciar Gerenciador de Impressão.
B) Iniciar Gerenciador de Tarefas.
C) Mostrar a área de trabalho.
D) Mostrar janelas lado a lado.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Microsoft Word 2016
LibreOffice Writer

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

09. Considere a formatação de fonte do texto abaixo do Microsoft Word, versão
português do Office :

Foram utilizadas as seguintes opções de formatação, considerando todo o texto ou
apenas parte dele:
A) Todas em Maiúsculas e Sobrescrito.
B) Todas em Maiúsculas e Subscrito.
C) Versalete e Sobrescrito.
D) Versalete e Subscrito.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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10. Em relação aos grupos de opções disponíveis nas guias do Microsoft Word,
versão português do Office, considerando a configuração de instalação padrão,
correlacione as colunas a seguir:

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
A) 4, 1, 2, 3.
B) 3, 2, 4, 1.
C) 3, 1, 2, 4.
D) 2, 1, 4, 3.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

11. Considere o objeto abaixo do Microsoft Word, versão português do Office :

O efeito acima pode ser obtido utilizando a opção da guia “INSERIR”:
A) Formas.
B) Símbolo.
C) SmartArt.
D) WordArt.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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12. O texto abaixo apresenta em destaque um parágrafo do Microsoft Word, versão
português do Office, que começa com a palavra “Exemplo” e termina com a palavra
“teclado”, no qual foram utilizadas as seguintes opções de formatação de parágrafo
“Recuo” e “Espaçamento”, para se definir a posição inicial do parágrafo e o
espaçamento entre as linhas do texto:

A) “Especial – Deslocamento” e “Espaçamento entre linhas – Duplo”.
B) “Especial – Deslocamento” e “Espaçamento entre linhas – Simples”.
C) “Especial – Primeira linha” e “Espaçamento entre linhas – Duplo”.
D) “Especial – Primeira linha” e “Espaçamento entre linhas – Simples”.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

13. Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Plano de
Fundo da Página” da guia “DESIGN” do Microsoft Word, versão português do Office
:

I – O ícone corresponde à opção “Marca D’água”.
II – O ícone corresponde à opção “Cor da Página”.
III – O ícone corresponde à opção “Margens da Página”.

Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Microsoft Excel 2016.
LibreOffice Calc

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

14. Considere a planilha abaixo do Microsoft Excel, versão português do Office :

Considerando que se deseja copiar (Ctrl+C) a célula C5 e colar (Ctrl+V) no intervalo
de células C6:C9 para que cada célula deste intervalo tenha o seu valor multiplicado
pelo valor da célula C2 corretamente, o conteúdo da célula C5 deveria ser:
A) =B5*$C2.
B) =B5*C$2.
C) =B5*C2.
D) =B5*VALOR(C2).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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15. Considere a planilha a seguir do Microsoft Excel, versão português do Office:

Todos os resultados das fórmulas a seguir estão corretos, EXCETO:
A) O resultado da fórmula “=SOMA(B1:B5)” é 10.
B) O resultado da fórmula “=CONT.SE(A1:B5;"=B")” é 5.
C) O resultado da fórmula “=SOMASE(A1:B5;"=A";B1:B5)” é 5.
D) O resultado da fórmula “=SOMASE(B1:B5;"<>1")” é 8.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

16. O botão “Proteger Pasta de Trabalho”, acionado a partir do menu “Arquivo
Informações” no Microsoft Excel, versão português do Office, disponibiliza as
seguintes opções, EXCETO:
A) Criar Cópia de Segurança.
B) Criptografar com Senha.
C) Proteger Estrutura da Pasta de Trabalho.
D) Proteger Planilha Atual.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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17. A função do LibreOffice Calc 5.4.7, versão português, que verifica se dois textos
são idênticos é:
A) COMPARA.
B) CORRESP.
C) EXATO.
D) IGUAL.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

18. Função do LibreOffice Calc 5.2, versão português, que retorna a soma de todos
os argumentos:
A) ADICAO
B) SOMAR
C) SOMAS
D) SOMA

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Microsoft PowerPoint 2016
LibreOffice Impress.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

19. Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis nos grupos e guias
do Microsoft PowerPoint, versão português Office :
I – Apagar, Dividir e Barras Aleatórias são opções de Transição de Slides.
II – O atalho de teclado “Shift+F5” inicia a apresentação a partir do slide que estiver
selecionado.
III – Esmaecer, Surgir e Dividir são opções de Animação de elementos contidos em
um Slide.

Está CORRETO o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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20. A opção de menu do LibreOffice Impress 5.4.7, versão português, que permite
acessar o slide mestre, onde é possível adicionar elementos que deverão aparecer
em todos os slides da apresentação que utilizam o mesmo slide mestre é:
A) Editar → Slide mestre.
B) Exibir → Slide mestre.
C) Ferramentas → Slide mestre.
D) Formatar → Slide mestre.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Segurança: Tipos de vírus, Cavalos de Tróia, Malwares, Worms, Spyware, Phishing, 
Pharming, Ransomwares, Spam.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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21. O tipo de ameaça à segurança de um computador que consiste em um
programa completo que se replica de forma autônoma para se propagar para
outros computadores é:
A) Worm.
B) Vírus.
C) Spyware.
D) Spam.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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22. O tipo de malware que modifica ou substitui um ou mais programas existentes
para ocultar o fato de que um computador tenha sido comprometido, ocultando
vestígios de ataque, é:
A) Cavalos de Tróia.
B) Rootkit.
C) Spyware.
D) Worm.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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23. Analise as seguintes afirmativas sobre ameaças à segurança na Internet:
I – Cavalos de Troia são programas que atraem a atenção do usuário e, além de executarem

funções para as quais foram aparentemente projetados, também executam operações
maliciosas sem que o usuário perceba.
II – Spyware são programas que coletam informações sobre as atividades do usuário no
computador e transmitem essas informações pela Internet sem o consentimento do usuário.
III – Pharming consiste na instalação de programas nas máquinas de usuários da internet para
executar tarefas automatizadas programadas por criminosos cibernéticos.

Estão CORRETAS as afrmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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24. O tipo de ataque na Internet que tenta desativar os servidores de uma
organização por meio de um grande conjunto de máquinas distribuídas que enviam
dados ou fazem requisições simultâneas aos servidores da organização de forma
excessiva é denominado.
A) DDoS
B) Phishing
C) Pharming
D) DNS Poisoning

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

25. Sobre os sistemas de criptografia, analise as seguintes afirmativas:
I. Nos sistemas de criptografia baseados em chave secreta, todas as partes

envolvidas devem possuir a chave para codificar e decodificar mensagens.
II. PGP ou Pretty Good Privacy é um software de criptografia multiplataforma de
alta segurança utilizado para troca de mensagens eletrônicas.
III. Nos sistemas de criptografia baseados em chave pública, a chave privada deve
ser conhecida por todas as partes envolvidas para codificar ou decodificar
mensagens.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Microsoft Outlook 
Google Chrome

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

26. Em relação às opções disponíveis na guia “Página Inicial” do Microsoft Outlook,
versão português do Office, correlacione as colunas a seguir:

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
A) I, II, IV, III.
B) II, III, I, IV.
C) III, II, IV, I.
D) III, IV, II, I.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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27. Sobre as pastas do Outlook Express 6, versão português, analise as seguintes
afirmativas:

I – A pasta “Caixa de saída” armazena mensagens não enviadas pelo usuário e que
ainda podem ser editadas.
II – A pasta “Itens enviados” armazena mensagens que já foram enviadas.
III – A pasta “Caixa de entrada” armazena mensagens recebidas.

Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

28. Uma janela anônima no navegador Google Chrome 69.x, versão português, é
um modo que abre uma nova janela onde é possível navegar na Internet em modo
privado, sem que o Chrome salve os sites que o usuário visita. O atalho de teclado
que abre uma nova janela anônima é:
A) Ctrl+J.
B) Ctrl+N.
C) Ctrl+Shift+J.
D) Ctrl+Shift+N.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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29. Atalho de teclado do navegador Google Chrome, versão português 52.0 ou
superior, que abre a página de downloads:
A) Ctrl + d
B) Ctrl + j
C) Ctrl + n
D) Ctrl + t

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

30. São exemplos específicos de um navegador da internet e uma ferramenta de
correio eletrônico, respectivamente:
A) Google Chrome e Microsoft Outlook
B) Internet Explorer e Google Chrome
C) Microsoft Outlook e Internet Explorer
D) Mozilla Firefox e Google Chrome

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Hardware e Equipamentos

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

31. Podem ser considerados dispositivos de saída em um computador, EXCETO:
A) Caixas de som.
B) Impressoras laser.
C) Plotadoras.
D) Scanners.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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32- Sobre dispositivos de armazenamento de dados, analise as seguintes
afirmativas:
I - CD-RW é um disco óptico que permite ser gravado várias vezes.
II - A capacidade de armazenamento de um DVD é superior à de um CD, pois a
distância entre as trilhas é menor, permitindo uma quantidade maior de trilhas.
III - DVD-ROM é um disco óptico, normalmente utilizado para gravar filmes, que
permite a regravação de dados.

Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

181

182



Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Redes de computadores

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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33- Acerca dos protocolos de comunicação de dados, Torres (2004) afirma que
protocolo é a “linguagem” usada pelos dispositivos de uma rede de modo que eles
consigam se entender, isto é, trocar informações entre si.

Dentre os protocolos de dados citados abaixo, o responsável por mapear um
endereço IP com tamanho de 32 bits em um endereço Ethernet com tamanho de 48
bits é:

A) ARP.
B) DNS.
C) SNMP.
D) UDP.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

34 - O DHCP é um Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede.
Todas as afirmativas abaixo sobre o DHCP estão corretas, EXCETO:
A) O DHCP é um protocolo cliente/servidor.
B) O DHCP se baseia na ideia de um servidor especial que atribui endereços IP a
hosts que solicitam um endereço.
C) O servidor DHCP precisa estar na mesma LAN em que se encontra o host
solicitante.
D) Sem o DHCP, os endereços IP para novos computadores precisam ser
configurados manualmente.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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35- Assinale o sistema de gerenciamento de nomes que traduz URLs em endereços
IP:
A) DNS
B) DHCP
C) Gateway
D) IMAP

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

36- Ao se planejar uma rotina de backup, alguns tipos diferentes podem ser
programados, EXCETO:
A) Backup Completo: copia todos os arquivos e pastas do conjunto selecionado para
a unidade de backup.
B) Backup Diferencial: realiza um backup dos arquivos e pastas que foram alterados
ou criados desde o último backup completo.
C) Backup Incremental: Um backup incremental fornece um backup dos arquivos
que foram alterados ou novos desde o último backup incremental.
D) Backup Substitutivo: realiza a substituição de arquivos alterados e a inserção de
novos desde o último backup completo, no mesmo arquivo do backup completo.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

OBRIGADA

Instagram: @emannuellegouveia

Profa. Emannuelle Gouveia
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Prof. Géssica Ehle
@prof.gessicaehle

DIREITOS HUMANOS

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Ms. Géssica Ehle

@prof.gessicaehle

https://linktr.ee/profgessicaehle

gessica.ehle@gmail.com

Professora Géssica Ehle
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

O processo histórico de construção e afirmação dos Direitos Humanos

“Os direitos humanos formam o conjunto de faculdades e instituições que,
em cada momento histórico, concretizam as exigências de dignidade,
liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas
positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e
internacional” (LUÑO, 1995).

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

“Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos 
considerado indispensável para uma vida humana pautada na 
liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos 
essenciais e indispensáveis à vida digna”. (RAMOS, 2022).

“Dignidade é a convicção de que todos os serem humanos têm 
direito a ser igualmente respeitados, pelo simples fato de sua 
humanidade”. (COMPARATO, 2010).
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Terminologia

Direitos do Homem (cunho jusnaturalista)

Direitos Humanos

Direitos Fundamentais

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Das correntes de fundamentação

Fundamento jusnaturalista: O direito sendo pré-existente ao 
direito produzido pelo homem;

Fundamento racional: Visão laica; normas extraíveis da razão 
inerentes à condição humana;
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Fundamento positivista: são Direitos Humanos os valores e os juízos 
condizentes com a dignidade positivados no ordenamento;

Fundamento moral: os direitos humanos considerados direitos morais 
que não aferem sua validade por normas positivadas, mas 
diretamente de valores morais da coletividade humana;

Fundamento da dignidade: o ponto em comum; núcleo de direitos 
mais básicos dos seres humanos, os direitos de dignidade.

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Dimensões dos Direitos Humanos
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

marco
teórico

 “Segundo Tratado
sobre o Governo” (John
Locke)
 “O Contrato Social”
(Jean-Jacques Rousseau)

 “Encíclica Rerum
Novarum” (Papa Leão
XIII)
 “Manifesto do Partido
Comunista” (Karl Marx e
Frederich Engels”

 trabalhos acadêmicos que
visem à proteção universal e
solidária da humanidade

marco 
jurídico

 Constituição Americana
de 1787
 Declaração Francesa
dos Direitos do Homem e
do Cidadão de 1789

 Constituição
Mexicana de 1917
 Constituição de
Weimar de 1919

Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948

evolução da 
sociedade

passagem do Estado
Absolutista para o Estado
Liberal

passagem do Estado
Liberal para o Estado
Social

Revolta da sociedade contra as
atrocidades das guerras
mundiais

exemplo direito à liberdade de
expressão direito à saúde direito ao meio ambiente

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

4ª Dimensão 5ª Dimensão 6ª Dimensão 

direito

pesquisas biológicas e
manipulação do patrimônio
genético das pessoas
(Norberto Bobbio)

direitos à paz

acesso à água potável 

tutela da democracia, do
direito à informação e o
pluralismo político (Paulo
Bonavides)

Em benefício de todas as 
pessoas, quer das 

presentes, quer das 
gerações futuras.

marco histórico
Lei de Biossegurança (Lei
11.105/2005)

11 de Setembro

(Corrente minoritária -
Zulmar Fachin e Deise 

Marcelino da Silva) 
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Características dos Direitos Humanos

Superioridade normativa (jus cogens)
Historiciedade
Universalismo
Relativismo

Relatividade

Irrenunciabilidade (ou indisponibilidade)
Inalienabilidade
Imprescritibilidade
Interdependência (ou complementariedade) 

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Afirmação Histórica
PERÍODO OBSERVAÇÕES

PERÍODO AXIAL Marca a passagem do pensamento filosófico, que
passa ser centrado no ser humano, reconhecendo
que o homem é o centro das atenções.

REINO DAVÍDICO, DEMOCRACIA ATENIENSE E REPÚBLICA
ROMANA

Constituem formas políticas nas quais o poder
político encontra-se subordinado à lei, seja por
interesse divino (Reino de Davi), por interesse
democrático (Atenas) ou pela estrutura segmentada
e organizada da sociedade (Roma).

BAIXA IDADE MÉDIA Marca a reação de setores da sociedade contra a
retomada do poder, exigindo o respeito da direitos
de liberdade.
- Declaração das Cortes de Lesão de 1188; e
- Magna Carta de 1215.
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

SÉCULO XVII Marca o renascimento de ideais republicanos e
democráticos, com destaque para o
sentimento de liberdade e resistência a
governos absolutistas:
- criação do habeas corpus
- Bill Of Rights

INDEPENDÊNCIA AMERICANA E REVOLUÇÃO FRANCESA Período que marca o nascimento dos Direitos
Humanos, com despontamento da
legitimidade democrática, resguardo aos
direitos de cidadania e valorização da
dignidade.
- Declaração de Independência dos EUA; e
- Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão.

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

RECONHECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS SOCIAIS
DE ECONÔMICOS E SOCIAIS

Marca a reação da classe operária e difusão do
pensamento socialista, que viabilizou o
reconhecimento dos direitos econômicos e
sociais como Direitos Humanos.

PRIMEIRA FASE DE INTERNACIONALIZAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS

Marca o surgimento do Direito Humanitário
(Cruz Vermelha) – vertente dos Direitos
Humanos – a luta contra a escravidão (Ato
Geral da Conferência de Bruxelas), bem como
a regulação dos direitos trabalhistas (criação
da OIT)

EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS A PARTIR DE
1945

Marca a efetiva internacionalização dos
Direitos Humanos, com o reconhecimento da
dignidade da pessoa como valor supremo.
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Proteção Internacional
dos Direitos Humanos

SISTEMAS INTERNACIONAIS DE
DIREITOS HUMANOS

Sistema Global (ONU) Sistemas Regionais

Sistema Europeu de 
Direitos Humanos

Organização dos Estados 
Americanos (OEA)

Organização da Unidade 
Africana

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

As vertentes da proteção internacional dos DHs

I. Direito Humanitário

II.  Direito dos refugiados

III. Direitos humanos stricto sensu
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Declaração Universal dos Direitos Humanos

ESTRUTURA DA DUDH
Dimensão de Direitos Artigos Discussão

1ª Dimensão dos Direitos 
Humanos Artigo 1º ao artigo 21 Consenso na comunidade

internacional.

2ª Dimensão dos Direitos 
Humanos Artigo 22 ao artigo 30

Houve discussão – em
especial entre EUA X URSS –
porém prevaleceu a tese de
proteção a esses direitos.

3ª Dimensão dos Direitos 
Humanos

Não há previsão direta, mas 
apenas algumas referências 

ao longo do texto.

Os direitos dessa geração
foram concebidos mais tarde,
razão pela qual não constam
da DUDH.

209

210



Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

CRÍTICAS À DUDH

• não declara direitos de terceira geração/dimensão;

• não consagra o direito à autodeterminação dos povos;

• não contém mecanismos de monitoramento dos direitos que declara, não 
implementou órgãos para fiscalizar e apurar a responsabilidade pelas 
violações dos direitos humanos;

• foi aprovada sob a forma de resolução;

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Preâmbulo: Noções gerais

- família humana; liberdade; império da lei; dignidade e 
igualdade; cooperação entre as Nações; reconhecidas as 
atrocidades decorrentes das Guerras Mundiais e sua contribuição 
para a internacionalização dos Direitos Humanos; indivíduos e 
órgãos juntos na promoção da educação em direitos humanos.
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Natureza Jurídica: Editada sob a forma de Resolução
(recomendação), mas passou a ter efeito jurídico vinculante
reconhecido devido a seu impacto material.

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Direitos albergados: 

Direito à vida, liberdade e segurança pessoal; 
proibição de escravidão e servidão (direitos humanos absolutos); 
proibição de tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante;
reconhecimento como pessoa; 
igualdade (formal e material); 
proibição de prisão arbitrária;
justa e pública audiência perante um tribunal independente e imparcial; 
presunção de inocência; 
vida privada; 
liberdade de locomoção; 
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

direito de asilo (não pode ser invocado em caso de perseguição 
legitimamente motivada por crime de direito comum); 
direito a ter uma nacionalidade (proíbe medidas que resultem na 
condição de apátrida); 
contrair matrimônio e fundar uma família; 
propriedade; 
liberdade de pensamento, consciência e religião; 
liberdade de reunião e associação pacífica; 
fazer parte do governo do país; 

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

acesso ao serviço público do país; segurança social; 
trabalho;
repouso e lazer; 
padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e à sua família, saúde e bem-
estar, alimentação vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis; 
instrução (educação em graus elementar – gratuito e obrigatório - , 
fundamental – gratuito – técnico-profissional – mérito); 
e participar livremente da vida cultural.
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, retomando os ideais da 
Revolução Francesa, representou a manifestação histórica de que se formara, 
enfim, em âmbito universal, o reconhecimento dos valores supremos da 
igualdade, da liberdade e da fraternidade. Em decorrência disso, os direitos 
fundamentais expressos na Constituição Federal de 1988:

A. como na Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses direitos 
fundamentais são considerados uma recomendação sem força vinculante, 
uma etapa preliminar para ulterior implementação na medida em que a 
sociedade se desenvolver.

(FUMARC / PC-MG / 2018)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

B. não consideram as diferenças humanas como fonte de valores positivos a 
serem protegidos e estimulados, pois, ao criar dispositivos afirmativos legais, 
as diferenças passam a ser tratadas como deficiências.
C. obrigam que o princípio da solidariedade seja interpretado com a base dos 
direitos econômicos e sociais, que são exigências elementares de proteção às 
classes ou aos grupos sociais mais fracos ou necessitados.
D. tratam a liberdade como um princípio político e não individual, pois o 
reconhecimento de liberdades individuais em sociedades complexas esconde 
a dominação oligárquica dos mais ricos.

(FUMARC / PC-MG / 2018)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Sistema Interamericano de Direitos Humanos

A OEA é o órgão central do sistema interamericano de Direitos 
Humanos;

Estabelecido pela Carta da OEA em 1948;

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Direitos Humanos no Brasil

Direitos Humanos na Constituição Federal
Princípios Fundamentais - art. 1º ao art. 4º 

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Síntese das Modificações perpetradas na CRFB/1988

Dignidade da pessoa humana 
como fundamento da 

República, valor central de todo 
o ordenamento. (Art. 1º)

Dignidade da pessoa humana 
como objetivo da Federação. 

(Art. 3º)

Prevalência dos Direitos 
Humanos como princípio 
orientador do Brasil nas 
relações internacionais.

Positivação expressa de um rol 
de Direitos Humanos

Aplicabilidade Imediata dos 
Direitos Humanos (Art. 5º, §1º)

Catálogo aberto de Direitos 
Humanos (aceitação dos 

previstos nos instrumentos 
internacionais). (Art. 5º, §2º).

Direitos Sociais como espécie 
de Direitos Fundamentais;

Direitos e garantias individuais 
como cláusulas pétreas de 

nosso Estado. (Art. 60, §4º)

Formação de Tribunal 
Internacional dos Direitos 

Humanos.

Regramento diferenciado dos 
tratados internacionais de 

Direitos Humanos. (Art. 5º,§3º)

Possibilidade de submissão ao 
Tribunal Penal Internacional

Incidente de deslocamento de 
competência para a Justiça 
Federal em caso de grave 

violação a direito humano. (Art. 
109, §5º).
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Em relação ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e a redefinição
da cidadania no Brasil, NÃO é correto afirmar:
A. O desconhecimento dos direitos e garantias internacionais importa no
desconhecimento de parte substancial dos direitos da cidadania, por
significar a privação do exercício de direitos acionáveis e defensáveis na
arena internacional.
B. O Direito Internacional dos Direitos Humanos vem instaurar o processo
de redefinição do próprio conceito de cidadania no âmbito brasileiro, seja
em face da sistemática de monitoramento internacional que proporciona,
seja em face do extenso universo de direitos que assegura.

(FUMARC / PC-MG / 2021)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

C. Os direitos internacionais integram o universo impreciso e indefinido
dos direitos implícitos, decorrentes do regime ou dos princípios adotados
pela Constituição Federal de 1988, o que limita em parte o exercício da
cidadania no Brasil.
D. Pode-se afirmar que a realização plena e não apenas parcial dos
direitos da cidadania envolve o exercício efetivo e amplo dos direitos
humanos, nacional e internacionalmente assegurados.

(FUMARC / PC-MG / 2021)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

A Constituição da República de 1988 cuidou expressamente dos direitos 
humanos, enumerando-os no Título que trata dos direitos e garantias 
fundamentais. Existem, entretanto, outros direitos humanos não enumerados 
no texto, mas cuja proteção a própria Constituição assegura, PORQUE:

A. decorrem do regime e dos princípios adotados pela própria Constituição.
B. o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional.
C. são criados pelo Poder Judiciário, após o trânsito em julgado das decisões.
D. surgem de necessidades que não foram previstas pelo legislador constituinte.

(FUMARC / PC-MG / 2018)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Direitos e Garantias Individuais como Cláusulas Pétreas

CF/88:
Art. 60, §4º, IV, da CF.
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir: (...)
IV - os direitos e garantias individuais.
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Regramento diferenciado dos tratados e convenções internacionais de
direitos Humanos

• Tratados
• Princípio “pro homine”
• Procedimento: Assinatura e aprovação – art. 84, VIII, CF

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Em relação à interpretação dos direitos humanos, é CORRETO afirmar:

A. A exegese do Direito Internacional dos Direitos Humanos, consagrada
pela jurisprudência internacional, tem como epicentro o princípio da
interpretação pro homine, que impõe a necessidade de que a
interpretação normativa seja feita sempre em prol da proteção dada aos
indivíduos.

(FUMARC / PC-MG / 2021)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

B. Na hipótese de dúvida na interpretação de qual norma deve reger
determinado caso, impõe-se que seja utilizada a norma de origem
internacional, haja vista que, após o reconhecimento do indivíduo como
sujeito de direito internacional, o aspecto protetivo desse ordenamento
se sobrepõe ao direito interno.
C. O princípio da interpretação autônoma consiste em assegurar às
disposições convencionais seus efeitos próprios, evitando-se que sejam
consideradas meramente programáticas.

(FUMARC / PC-MG / 2021)

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

D. O princípio da máxima efetividade no Direito Internacional dos Direitos
Humanos consiste em conferir conceitos e termos inseridos nos tratados
de direitos humanos, sentidos próprios, distintos dos sentidos a eles
atribuídos pelo direito interno, para dotar de maior efetividade os textos
internacionais de direitos humanos.

(FUMARC / PC-MG / 2021)
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

1º Assinatura
• Presidente

2º Aprovação
• CN  Decreto Legislativo (ato normativo primário) marca a EXISTÊNCIA do Tratado

3º Ratificação
• Presidente  Vinculação Internacional

4º Promulgação

• Presidente  Decreto Executivo (ato normativo secundário) marca a EXECUÇÃO 
INTERNA do Tratado

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Conforme atual posicionamento do STF:

CF e TIDH aprovados 
com quórum de EC

TIDH aprovado com quórum de 
norma infraconstitucional

Atos normativos primários

Atos normativos secundários 
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Possibilidade de submissão ao Tribunal Penal Internacional
Art. 7º, ADCT

Art. 5º, §4º - Emenda Constitucional nº 45/2005

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a
cuja criação tenha manifestado adesão.

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal em
caso de grave violação a direito humano
Art. 109, §5º:
§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da
República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil
seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer
fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a
Justiça Federal.
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Da Prisão Civil por Dívidas

Direito à liberdade pessoal
Art. 7º, 7 - 7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não
limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em
virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

Art. 5º, LXVII: LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do
responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação
alimentícia e a do depositário infiel;

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

Súmula vinculante 25, STF

Enunciado
É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade
do depósito.

Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle
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Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle
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DIREITO CIVIL

Prof. Paulo H M Sousa

Direito Civil
Prof. Paulo Sousa
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Investigador de Policia- 2014) Sobre Fontes do
Direito, é correto o que se afrma, EXCETO em:

(A) A analogia, interpretação comparativa por aproximação de textos
legais, também é considerada fonte do direito.

(B) A doutrina, como interpretação legal feita por especialistas, é também
entendida como fonte do direito.

(C) A lei é a única fonte do Direito, posto que contém comandos escritos
de comportamento.

(D) O costume, como representação de práticas tradicionais de um povo,
é fonte do direito.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Escrivão de Polícia Civil- 2011) O Direito se classifca
em “Direito Natural” e “Direito Positivo”, sendo o segundo subdividido
em:

(A) Direito Nacional e Direito Internacional, ambos subdivididos em
Direito Público e Direito Privado.

(B) Direito Público, Direito Privado, Direito Processual e Direito
Constitucional.

(C) Direito Penal e Direito Civil, sendo que o Direito Penal trata dos crimes
contra a vida e o Direito Civil das relações entre as pessoas.

(D) Direito Civil, Direito Penal, Direito Comercial, Direito do Trabalho e
Direito Constitucional.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Escrivão de Polícia Civil- 2011) São fontes do Direito:

(A) a ética, a moral, a religião, a lei e a analogia.

(B) a lei, a jurisprudência, a sanção, a coação e a coerção.

(C) a política, os costumes, os fatos, os atos normativos e administrativos.

(D) a lei, os costumes, a analogia, a doutrina e a jurisprudência.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Escrivão de Polícia Civil- 2011) Em relação ao Direito
Objetivo, é CORRETO afrmar que

(A) trata-se da faculdade que toda pessoa tem de postular seu direito,
visando à realização de seus interesses.

(B) corresponde a toda sanção que visa reger as relações jurídicas para a
convivência entre as pessoas.

(C) diz respeito ao complexo de normas, que são impostas às pessoas,
com caráter de universalidade, para regular suas relações.

(D) caracteriza-se como toda e qualquer decisão proferida pelo
magistrado, no exercício de suas funções jurisdicionais, de forma a regrar
a conduta dos indivíduos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - BDMG - Advogado- 2011) Marque a alternativa FALSA:

(A) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra
a modifique ou revogue.

(B) A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a
matéria de que tratava a lei anterior.

(C) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, revoga e modifica a lei anterior.

(D) Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a
lei revogadora perdido a vigência.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Escrivão de Polícia Civil- 2018) A capacidade jurídica
envolve a aptidão para adquirir direitos e assumir deveres
pessoalmente. Mais especificamente, significa que as mais diversas
relações jurídicas (celebrar contratos, casar, adquirir bens, postular
perante o Poder Judiciário...) podem ser realizadas pessoalmente pelas
pessoas plenamente capazes ou por intermédio de terceiros (o
representante ou assistente) pelos incapazes (citado por Cristiano
Chaves e Nelson Rosenvald). Sobre a capacidade jurídica para os atos
jurídicos, é CORRETO afirmar:

(A) A menoridade cessa aos vinte e um anos completos, quando a pessoa
fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

245

246



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(B) Cessará, para os menores, a incapacidade pela concessão dos pais, ou
de um deles na falta do outro, mediante instrumento público,
independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz,
ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos.

(C) Cessará, para os menores, pela colação de grau em curso técnico
profissionalizante devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação
e Cultura.

(D) Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação
de emprego, desde que, em função deles, o menor com quatorze anos
completos tenha economia própria.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Analista da Polícia Civil – 2013) Com relação à morte
presumida, as afirmativas são verdadeiras, EXCETO:

(A) A sentença que decretar a morte presumida deve fixar a data provável
do falecimento.

(B) Será decretada a morte presumida quando for extremamente
provável a morte de quem estava em perigo de vida.

(C) Será decretada a morte presumida após a decretação da ausência,
desde que tenha ocorrido a abertura da sucessão provisória.

(D) Será decretada a morte presumida se alguém, desaparecido em
campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o
término da guerra.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Analista da Polícia Civil – 2013) Decorridos dois anos
do término dos confrontos na área, esgotadas todas as possibilidades de
busca, Benjamin não foi encontrado. Nesse caso, de acordo com a
vigente lei civil, poderá ser:

(A) declarada a ausência de Benajmin, com simultânea nomeação de
curador.

(B) declarada a morte presumida de Benajmin, sem prévia decretação de
ausência.

(C) decretada a ausência de Benjamin para, posteriormente, ser declarada
a presunção de sua morte.

(D) decretada a ausência de Benjamin e, passados dez anos sem que dele
se tenha notícias, ser declarada sua morte presumida.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Médico legista- 2013) Tendo em vista o Código Civil,
avalie as seguintes afirmativas, indicando nos parênteses se são
verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, são
absolutamente incapazes.

( ) Os pródigos são relativamente incapazes a certos atos ou à maneira de
exercê-los.

( ) Os menores de 18 anos de idade são absolutamente incapazes de
exercer pessoalmente os atos da vida civil.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

( ) Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem necessário
discernimento para a prática de atos da vida civil são absolutamente
incapazes.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, V, F, V.

(B) V, F, F, V.

(C) F, V, F, V.

(D) F, V, V, F.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Escrivão de Polícia Civil- 2011) A capacidade do
indivíduo, no Direito Civil, é dividida em

(A) capacidade relativa, para maiores de 16 e menores de 18 anos, e
capacidade plena, para maiores de 18 anos.

(B) capacidade relativa, capacidade plena ou absoluta, incapacidade
absoluta.

(C) incapacidade relativa, capacidade absoluta e capacidade excepcional.

(D) capacidade relativa, para maiores de 18 anos, e capacidade plena para
maiores de 21 anos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - TJ-MG - Técnico Judiciário- 2012) Em se tratando dos bens do
ausente, relativamente à sucessão provisória, apenas uma alternativa é
correta. Assinale-a:

(A) O excluído da posse provisória, em razão de não ter possibilidade de
prestar caução ou garantias para assegurar a si o exercício da posse do
quinhão que lhe tocaria por sucessão do ausente, poderá, justificando
falta dos respectivos meios, requerer seja-lhe entregue a terça parte dos
respectivos rendimentos desse quinhão.

(B) Se o ausente retornar, e ficar provado que a sua ausência foi
voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor que foi imitido
provisoriamente na posse do respectivo quinhão, a sua parte nos frutos e
rendimentos.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a
conversão dos bens imóveis em títulos garantidos pela União, não
havendo consenso entre os herdeiros para efeito de sua divisão.

(D) Se durante a posse provisória surgir elementos que indiquem a época
provável do falecimento do ausente, considerar- se-á, a partir de então,
aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o eram àquele tempo.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - TJM-MG - Técnico Judiciário- 2013) O domicílio da pessoa
natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo
definitivo. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde,
alternativamente viva, considerar-se-á domicílio seu:

(A) qualquer delas.

(B) aquela que for mais frequentada.

(C) a que primeiro tiver sido estabelecida.

(D) aquela que coincide com seu local de trabalho.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - TJ-MG - Técnico Judiciário- 2012) Quanto aos negócios
jurídicos, todas as alternativas abaixo são corretas, EXCETO:

(A) O termo inicial suspende o exercício e a aquisição do direito.

(B) Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de
início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.

(C) Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio
jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem,
celebrar consigo mesmo.

(D) Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e,
pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão
valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC – PCMG – INVESTIGADOR – 2021) A respeito dos Fatos
Jurídicos, disciplinados no Livro III, Título I, Capítulos I, II, III e IV do
Código Civil Brasileiro, é CORRETO afirmar:

(A) São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade
emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de
diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

(B) A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é nula nos
mesmos casos em que o é a declaração direta.

(C) Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde
logo, salvo apenas se a execução tiver de ser feita em lugar diverso.

(D) O falso motivo sempre vicia a declaração de vontade.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - Câmara de Conceição do Mato Dentro - Advogado- 2016)
Sobre os defeitos do negócio jurídico, é possível afirmar:

(A) São nulos os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade
emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de
diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

(B) Ocorre o estado de perigo quando uma pessoa, sob premente
necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente
desproporcional ao valor da prestação oposta.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das
partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado,
constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria
celebrado.

(D) Configura-se a lesão quando alguém, premido da necessidade de
salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra
parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Escrivão de Polícia Civil- 2011) Considerando os
defeitos dos negócios jurídicos, é INCORRETO afirmar, respectivamente,
que

(A) o erro se constitui a partir do momento em que uma determinada
pessoa induz a outra a praticar o ato que a esta prejudica, em benefício
próprio, enquanto que a coação é a violência física ou moral que impede a
pessoa de manifestar livremente sua vontade.

(B) a coação ocorre a partir da violência física ou moral que impede a
pessoa de manifestar livremente sua vontade, enquanto que a lesão
ocorre, quando uma pessoa se obriga à prestação manifestamente
desproporcional ao valor da prestação oposta.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(C) o erro, de fato ou de direito, é a falsa noção que se tem a respeito de
alguma coisa, enquanto que o dolo é a intenção de praticar um ato em
benefício próprio com prejuízo de terceiro(s).

(D) a culpa, em sentido amplo, é a violação de um dever jurídico,
imputável a uma pessoa, em decorrência de um fato intencional omissivo
ou comissivo, enquanto que a culpa, em sentido estrito, é a violação de
um dever jurídico, caracterizada pela imperícia, imprudência ou
negligência.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - CEMIG - MG - Advogado JR- 2018) O negócio jurídico simulado gera
todos os efeitos abaixo elencados, EXCETO o que está previsto na alternativa:

(A) O negócio jurídico simulado é nulo, mas preservam-se em face dos
contraentes do negócio os direitos de terceiros de boa-fé.

(B) O vício do negócio jurídico, se não alegado pelo terceiro interessado,
convalesce pelo decurso do tempo.

(C) A nulidade do negócio jurídico simulado pode ser alegada por qualquer
interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

(D) A nulidade deve ser pronunciada pelo juiz, quando conhecer do negócio
jurídico ou dos seus efeitos, não lhe sendo permitido supri-la.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - BDMG - Advogado- 2011) Sobre os Negócios jurídicos,
marque a alternativa VERDADEIRA:

(A) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se
extensivamente.

(B) O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem
convalesce pelo decurso do tempo.

(C) Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da
vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro
e certo.

(D) É nulo o negócio jurídico simulado e não subsistirá o que se
dissimulou, mesmo se válido for na substância e na forma.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Analista da Polícia Civil – 2013) Considerando-se o
que determina a lei específica, é CORRETO afirmar que:

(A) a prescrição é irrenunciável.

(B) o juiz pode reconhecer a prescrição de ofício.

(C) a prescrição somente pode ser alegada em primeira instância.

(D) os prazos de prescrição podem ser alterados por convenção das
partes.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - PC-MG - Analista da Polícia Civil – 2013) São causas
impeditivas ou suspensivas do curso do prazo prescricional, EXCETO

(A) a incapacidade relativa do credor.

(B) a existência de condição suspensiva.

(C) o não vencimento do prazo da obrigação.

(D) a ausência do país, em virtude de serviço público da União assumido
pelo credor

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - TJ-MG - Técnico Judiciário- 2012) Quanto à prescrição, em
geral, é correto afirmar, dentre as proposições abaixo, EXCETO:

(A) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu
sucessor.

(B) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, tal
suspensão só aproveitará os outros se a obrigação for indivisível.

(C) A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a
interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

(D) Opera-se em cinco anos a prescrição quanto à pretensão dos credores
não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo
da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FUMARC - MPE-MG - Técnico do MP - Direito- 2007) Nas hipóteses
abaixo não corre a prescrição, em absoluto. A EXCEÇÃO é:

(A) pendendo ação de evicção.

(B) pendendo condição suspensiva.

(C) entre ascendentes e descendentes.

(D) entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal.

@COMENDADORSOUSA

CONTATO
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OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –
LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA

CIVIL DE MINAS GERAIS
Prof. Fabiano Pereira
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA

- Desconcentração e descentralização.

 Principais características dos órgãos públicos

1ª) Integram a estrutura de uma pessoa jurídica;

2ª) Não possuem personalidade jurídica;

3ª) Alguns possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira;

4ª) Alguns têm capacidade processual para a defesa em juízo de suas prerrogativas funcionais;

5ª) Não possuem patrimônio próprio.
Prof. Fabiano Pereira 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA

Prof. Fabiano Pereira 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Prof. Fabiano Pereira 

 PODER DISCIPLINAR

O poder disciplinar consiste na prerrogativa assegurada à Administração Pública de apurar
infrações funcionais dos servidores públicos e demais pessoas submetidas à disciplina
administrativa, bem como aplicar penalidades após o respectivo processo administrativo, caso
seja cabível e necessário.

- É consequência imediata do poder disciplinar e mediata do poder hierárquico.

- Em regra, é discricionário.

- É diferente do poder punitivo do Estado.

Prof. Fabiano Pereira 
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 PODER REGULAMENTAR OU NORMATIVO

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...) IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução;

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Prof. Fabiano Pereira 

 PODER DE POLÍCIA

Código Tributário Nacional, art. 78. “Considera-se poder de polícia a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou
obtenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, no exercício das atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou o respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”.

- Polícia administrativa X Polícia Judiciária

- Atuação repressiva X preventiva (Licença e Autorização)

- Atributos

a) discricionariedade; b) coercibilidade; c) autoexecutoriedade.
Prof. Fabiano Pereira 
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SERVIÇOS PÚBLICOS

CF/88, art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial
de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão
da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Prof. Fabiano Pereira 

 Requisitos ou princípios

O artigo 6º da Lei 8.987/95 estabelece que toda a prestação de serviço público deve assegurar
aos usuários um serviço adequado, sendo possível defini-lo como aquele que satisfaça as
exigências estabelecidas na lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

 Princípio ou requisito da Continuidade

Lei 8.987/1995, art. 6º, §3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§4º. A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-
se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

Prof. Fabiano Pereira 
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 Princípio ou requisito da generalidade

 Princípio ou requisito da eficiência

 Princípio ou requisito da modicidade

 Princípio ou requisito da atualidade

Prof. Fabiano Pereira 

 Princípio ou requisito da mutabilidade

 Princípio ou requisito da cortesia

 Princípio ou requisito da segurança

Prof. Fabiano Pereira 

279

280



OBRIGADO

Prof. Fabiano Pereira

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL

Profª. Priscila Silveira
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EDITAL 2022/BANCA FUMARC

Direito Penal:
Crimes contra a Administração Pública.

Direito Processual Penal
Investigação criminal policial –
Inquérito Policial (artigos 4° ao 23° do CPP).
Teoria geral da prova prova penal.
Cadeia de custódia.

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

DIREITO PENAL

Prof.ª Priscila Silveira
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Crimes contra a Administração 
Pública
 Capitulo I – Dos crimes praticados por funcionários Públicos contra a Administração

Pública: Arts. 312 a 327, CP;

 Capítulo II – Dos crimes praticados por particular contra a Administração em Geral:
Arts. 328 a 337-A, CP;

 Capítulo II-A – Dos Crimes praticados por particular contra a Administração Pública
Estrangeira: Arts. 337-B a 337-D, CP;

 Capítulo II-B – Dos Crimes em licitações e contratos administrativos: Arts. 337-E a
337-P, CP

 Capítulo III – Dos crimes contra a Administração da Justiça: Arts. 338 a 359, CP;

 Capítulo IV – Dos crimes contra as finanças públicas: Arts. 359-A a 359-H, CP.

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

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

STF

SIM

(EXCEPCIONAL)

STJ

NÃO

PCMG 
Profª. Priscila Silveira
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Peculato – Art. 312, CP

Tipos de Peculato

1.Tipo fundamental
(art. 312, caput)

Peculato-apropriação
(1ª parte)

Peculato-desvio
(2ª parte)

2. Peculato-furto (§1º)

3. Peculato culposo (§2)

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

 Conceito de funcionário público: art. 327 CP.

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.

Crimes Contra a Administração 
Pública

PCMG 
Profª. Priscila Silveira
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Concussão – ART. 316, CP

Concussão Simples (caput)

Própria

Imprópria

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

Corrupção Passiva – Art. 317, CP

Corrupção 
Passiva

Simples (caput)

Própria

Imprópria

Majorante (§1º) Aumenta-se 1/3

Privilegiada 
(§2º)

Pena –
detenção, de 3 

meses a 1 
anos 

PCMG 
Profª. Priscila Silveira
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Prevaricação – Art. 319, CP

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

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

.

Crimes contra a Administração 
Pública

• Opor-se à execução legal, mediante 
violência ou ameaça

• Se o ato, em razão da resistência, não se 
executa

• Concurso de crimes

Resistência

• Desobedecer ordem legalDesobediência

• Desacatar funcionário públicoDesacato

PCMG 
Profª. Priscila Silveira
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Tráfico de Influência – ART. 332, 
CP

Tráfico de Influência

Simples (caput) Pena – detenção, de 
2 a 5 anos

Majorante 
(parágrafo único)

Aumenta-se da 
metade

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

Corrupção Ativa – ART. 333, CP

Corrupção Ativa

Simples (caput) Pena – detenção, de 
2 a 12 anos

Majorante 
(parágrafo único) Aumenta-se de 1/3

PCMG 
Profª. Priscila Silveira
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Descaminho x Contrabando

DESCAMINHO

Bem ilícito (sem 
recolhimento dos 
tributos devidos)

Pena – reclusão, 1 
a 4 anos

CONTRABRANDO

Mercadoria 
Proibida

Pena – reclusão, 2 
a 5 anos

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

FUMARC/ Câm. Santa Luzia /2017

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

Tratando-se de crime praticado por servidor público contra a Administração
Pública, é CORRETO afirmar que
A) incidirá aumento de pena, se o autor do crime for ocupante de função de
direção ou assessoramento no âmbito do Município.
B) o autor do crime não poderia ser um empregado público nem empregado
de empresa concessionária de serviço público.
C) o crime não poderá ser de prevaricação.
D) o crime poderá ser de tráfico de influência.
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FUMARC/ Câm. Santa Luzia /2017

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração
pública, valendo-se da qualidade de servidor público, segundo o Direito Penal
Brasileiro, constitui
A) conduta atípica.
B) crime de advocacia administrativa.
C) crime de corrupção ativa.
D)crime de improbidade administrativa..

FUMARC/ Câm. Matozinhos /2016

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

No que se refere aos crimes contra a Administração Pública, é CORRETO afirmar:
A) Não são funcionários públicos para fins penais agentes de autarquias e de
empresas privadas concessionárias de serviço público, ainda que no exercício de
atividade tipicamente estatal.
B) Não constitui crime contra a Administração Pública dar às verbas ou rendas
públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.
C) Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, apenas quem é titular
de cargo público.
D) A pena imposta pelo crime praticado por funcionário público contra a
Administração em geral será aumentada da terça parte se o autor do crime for
ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de
órgão da administração direta..
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

Prof.ª Priscila Silveira

Inquérito Policial

Conceito e 
Natureza 
Jurídica

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

PCMG 
Profª. Priscila Silveira
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Inquérito Policial
Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário Oficial

Oficioso Indisponível

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

Inquérito Policial

Formas de 
Início

Ação Penal 
Privada

Ação Penal 
Pública

Requerimento de 
quem tem a qualidade 

de intentá-la

Condicionada

Representação da
vítima / representante
ou Requisição do MJ

Incondicionada

De ofício

Requisição do Juiz ou MP 

Requerimento do ofendidoPCMG 
Profª. Priscila Silveira
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Inquérito Policial - Encerramento
o IP

 Outros Prazos:

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

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

Teoria Geral
 ÔNUS DA PROVA
o encargo que as partes têm de provar os fatos que alegam. Nos termos do art. 156

do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem fizer a alegação.

Acusação

• Fato criminoso e Autoria.

Defesa

• Fatos  impeditivos, extintivos e modificativos do jus puniendi.
PCMG 
Profª. Priscila Silveira
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Teoria Geral

Sistema de 
valoração de Provas

• Sistema da Prova Legal ou Tarifada

• Sistema da Íntima Convicção do Juiz 
ou da Certeza Moral

• Sistema da Livre-convicção do Juiz 
ou Persuasão Racional

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

Prova ilegal

Ilegítima (direito 
processual/adjetivo)

Pode ser renovada a 
depender da nulidade 

(573 CPP)

Ilícita (direito material / 
substantivo)

É nula, sendo 
inadmissível / 

desentranhada

Ilícita por derivação 
(157, §1º) – Teoria 
dos frutos da árvore 
envenenada. 

- Fonte 
independente;

- Descoberta 
inevitável

Teoria Geral

PCMG 
Profª. Priscila Silveira
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Cadeia de Custódia
 Cadeia de Custódia: Artigos 158-A até 158-F (introduzidos pela Lei nº

13.964/2019)

 Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado
em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir
de seu reconhecimento até o descarte.

 O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.

 O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

 Vestígio: é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.

PCMG 
Profª. Priscila Silveira

Etapas da Cadeia de Custódia

Reconhecimento Isolamento Fixação Coleta

Acondicionamento Transporte Recebimento

Processamento Armazenamento Descarte

PCMG 
Profª. Priscila Silveira
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Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

Obrigada!!

@profpriscilasilveira

Profª. Priscila Silveira
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