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1. Interpretação e compreensão de texto.
1.1 Marcas de textualidade: coesão, coerência e intertextualidade.
1.2 Gêneros e tipos textuais.
1.3 Marcas específicas dos textos descritivo, narrativo e dissertativo (expositivo e
argumentativo).
1.4 Estruturação geral dos textos em função de sua finalidade.
2. A linguagem dos textos.
2.1 Emprego textual das diversas classes de palavras.
2.2 Linguagem lógica e figurada.
2.3 Tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre.
2.4 Reestruturação das frases: operações de substituição, deslocamento,
modificação e correção.
3. Noções gramaticais consideradas textualmente.
3.1 Ortografia e acentuação; a crase.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Profª Adriana Figueiredo

3.2 Estrutura e formação de palavras.
3.3 Flexões verbais e nominais.
3.4 Concordância, regência e colocação.
3.5 Organização sintática do período.
3.6 Problemas de escritura: ambiguidade, ausência de paralelismo, uso simultâneo
de vários tipos de linguagem.
3.5 Pontuação.
4. Semântica e vocabulário.
4.1 Antônimos, sinônimos, parônimos, homônimos e hiperônimos.
4.2 A organização dos vocábulos nos dicionários.
4.3 Neologismos e estrangeirismos.
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EDITAL E 30 QUESTÕES
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Profª Adriana Figueiredo

Marcas específicas dos textos 
descritivo, narrativo e dissertativo 

(expositivo e argumentativo

Profª. Adriana Figueiredo

TEXTO DESCRITIVO

TEXTO NARRATIVO

TEXTO EXPOSITIVO/ 
INFORMATIVO

TEXTO 
ARGUMENTATIVO

É AQUELE QUE QUALIFICA, 
CARACTERIZA CENAS, 

PERSONAGENS, PAISAGENS

É AQUELE QUE CONTA UMA 
HISTÓRIA

É AQUELE QUE EXPÕE O QUE SE SABE 
SOBRE UM ASSUNTO

É AQUELE EM QUE O AUTOR 
DEFENDE UM PONTO DE VISTA

EX.: O homem tinha a barba ruiva e 
estava de terno. 

EX.: A moça chegou com saia curta, 
sorriu dentes branquinhos e falou com 

o senhor. 

EX.: Segundo a pesquisa, os brasileiros 
com idade entre 14 e 24 anos têm 

média de 46 amigos virtuais, enquanto 
a média global é de 20. 

EX.: Os dados apresentados pela 
pesquisa são preocupantes: os 

brasileiros têm média de 46 amigos 
virtuais, enquanto a média global é de 

20. 
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Profª Adriana Figueiredo

O fragmento “um grupo de bons e velhos sábios, de mãos enferrujadas, rostos
cheios de rugas e pequenos olhos sorridentes” (1º §), do ponto de vista da
tipologia textual, tem predominantemente características:

A) narrativas.

B) descritivas.

C) argumentativas.

D) injuntivas.

E) dissertativas.

01. IBADE - 2020 - Prefeitura de Linhares - ES - Professor de Educação
Básica II - Artes

Profª Adriana Figueiredo

“Em dezembro de 1957 pouco mais de 2.200 pessoas moravam na Cidade
Livre, nome original do que hoje conhecemos como Núcleo Bandeirante. Era o
centro comercial da capital que estava sendo construída, atendendo aos mais de
seis mil moradores do Plano Piloto e outros três mil que ficavam nos
acampamentos das construtoras.

A cidade tinha apenas um ano de idade, desde que Bernardo Sayão havia
assentado pessoalmente o restaurante Pellechia, um hotel, dois mercados e um
açougue. Já tinha outros hotéis, lojas, casas noturnas e até algumas indústrias
pequenas, muitas oficinas mecânicas e até uma moagem de café.

02. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Matemática
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Profª Adriana Figueiredo

Foi ali que, no dia 14 de dezembro, desabou o primeiro temporal que se tem
notícia no que seria o Distrito Federal.

As construções eram todas precárias, porque aquela cidade nasceu para ser
demolida assim que Brasília fosse inaugurada. Paredes e pisos de madeira, teto de
zinco ou palha, puxados de lona, ruas de terra batida, conforto mínimo; parecia
com as cidades do velho-oeste norte-americano que se via nos filmes – a diferença
é que não eram permitidas armas.

02. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Matemática

Profª Adriana Figueiredo

Era uma época de muito trabalho para o incipiente Corpo de Bombeiros. Com
tanto material de fácil combustão, fogões de lenha, tempo seco e vento forte, o
fogo se alastrava com velocidade. E havia também a esperteza da população: cada
sinistro era compensado com uma casa de alvenaria construída pelo governo no
mesmo lugar do incêndio… [...]”

PESTANA, Paulo. Água que vem do céu. Correio Braziliense, 06 de março de 2022. Crônicas. Disponível 
em:https://blogs.correiobraziliense.com.br/paulopestana/agua-que-vemdo-ceu/. Acesso em: 11 mar. 2022.

02. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Matemática
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Profª Adriana Figueiredo

Com base em suas características, pode-se afirmar que há, nesse trecho, o
predomínio de passagens

A) narrativas.

B) injuntivas.

C) descritivas.

D) dissertativas.

E) dialogais.

02. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Matemática

Profª Adriana Figueiredo

TEXTO III

Novo ensino médio começa a ser implementado este ano Primeira mudança deve
ser ampliação da carga horária

01/02/2022 - Por Mariana Tokarnia – Repórter da Agência Brasil - RJ

O novo ensino médio começa a ser implementado oficialmente neste ano nas
escolas brasileiras públicas e privadas. Segundo o presidente do Conselho Nacional
de Secretários de Educação (Consed), Vitor de Angelo, a implementação vai
começar pelo 1º ano do ensino médio, e a primeira mudança nas redes deverá ser
a ampliação da carga horária para pelo menos cinco horas diárias.

03. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Língua Portuguesa
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Profª Adriana Figueiredo

A reforma também trará desafios, de acordo com Vitor de Angelo, que é secretário
de Educação do Espírito Santo. Ele citou, entre esses desafios, a possibilidade de
aumento da desigualdade entre regiões, estados e redes de ensino e a
necessidade da adequação de avaliações, como o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem).

“A primeira coisa que deve chegar às escolas, com certeza, é a ampliação da carga
horária, porque é uma exigência legal. O que não é exigência legal, mas está
atrelado de alguma maneira a isso é a implementação de um currículo novo”, diz
Angelo. O Consed representa os secretários estaduais de Educação, responsáveis
pela maior parte das matrículas do ensino médio do país. Segundo o último Censo
Escolar, de 2021, as redes estaduais concentram cerca de 85% das matrículas.

03. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Língua Portuguesa

Profª Adriana Figueiredo

O novo ensino médio foi aprovado por lei em 2017, com o objetivo de tornar a
etapa mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. Com o novo
modelo, parte das aulas será comum a todos os estudantes do país, direcionada
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Na outra parte da formação, os próprios alunos poderão escolher um itinerário
para aprofundar o aprendizado. Entre as opções está dar ênfase, por exemplo, às
áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ao
ensino técnico. A oferta de itinerários vai depender da capacidade das redes de
ensino e das escolas.

03. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Língua Portuguesa
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Profª Adriana Figueiredo

O cronograma definido pelo Ministério da Educação estabelece que o novo ensino
médio comece a ser implementado este ano, de forma progressiva, pelo 1º ano do
ensino médio. Em 2023, a implementação segue, com o 1º e 2º anos e, em 2024, o
ciclo de implementação termina, com os três anos do ensino médio.
[...]

Adaptado
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao

03. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Língua Portuguesa

Profª Adriana Figueiredo

O texto deve ser classificado como predominantemente:

A) publicitário.

B) instrucional.

C) didático.

D) injuntivo.

E) informativo.

03. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Língua Portuguesa
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Profª Adriana Figueiredo

LEMBRANÇA E ESQUECIMENTO

“Como é antigo o passado recente!" Gostaria que a frase fosse minha, mas ela
é de Nelson Rodrigues numa crônica de "A Menina sem Estrela". Também fico
perplexa com esse fenômeno rápido e turbulento que é o tempo da vida. Não são
poucas as vezes em que me volto para algum acontecimento acreditando que ele
ainda é atual e descubro que ele faz parte do passado para outros. Um exemplo é
quando, em sala de aula, refiro-me a eventos que se passaram nos anos 70 e meus
alunos me olham como se eu falasse da Idade Média... E eu nem contei para eles
que andei de bonde!

04. IBADE - 2019 - Prefeitura de Aracruz - ES - Contador

Profª Adriana Figueiredo

A distância entre nós não é apenas uma questão de gerações. Eles nasceram
em um mundo já transformado pela tecnologia e pela informática. Uma
transformação que começou nos anos 50 e que não nos trouxe somente mais
eletrodomésticos e aparelhos digitais. Ela instalou uma transformação radical do
nosso modo de vida.

Mudou o mundo e mudou o jeito de viver. Mudou o jeito de namorar, de vestir,
de procurar emprego, de andar na rua e de se locomover pela cidade. Mudou o
corpo. Mudou o jeito de escrever, de estudar, de morar e de se divertir. Mudou o
valor da vida, do dinheiro e das pessoas...

04. IBADE - 2019 - Prefeitura de Aracruz - ES - Contador
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Profª Adriana Figueiredo

Outros tempos. E, quando um jeito de viver muda, ele não tem volta. Não se
pode ter a experiência dele nunca mais. Por isso, meus alunos e eu só podemos
compartilhar o tempo atual. Não podemos compartilhar um tempo que, para eles,
é passado, mas, para mim, ainda é presente. Os fatos de 30 anos atrás não são
passado na minha vida. Para mim, meu passado não passou e minha história não
envelhece. Minha memória pode alcançar os acontecimentos que vivi a qualquer
momento, e posso revivê-los como se ocorressem agora. Mas, se eu os narrar,
quem me ouve não pode, como eu, vivenciá-los. Por isso, para meus alunos, são
contos o que para mim é vida.

04. IBADE - 2019 - Prefeitura de Aracruz - ES - Contador

Profª Adriana Figueiredo

Mas é assim que corre o rio da vida dos homens, transformando em palavras o
que hoje é ação. Se não forem narrados, os acontecimentos e os nossos feitos
passam sem deixar rastros. Faladas ou escritas, são as palavras que salvam o já
vivido e o conservam entre nós. Salvam os feitos e os acontecimentos da sua total
desintegração no esquecimento.

A memória do já vivido e a sua narração numa história é o que possibilita a
construção da História e das nossas histórias pessoais. Só os feitos e os
acontecimentos narrados em histórias são capazes de salvaguardar nossa
existência e nossa identidade.

Só conservados pela lembrança é que os feitos e os acontecimentos podem
entrar no tempo e fazer parte de um passado. Recente ou antigo.

(CRITELLI, Dulce. In cronicasbrasil.blogspot.com/search/ label/Dulce%20 Critelli) 

04. IBADE - 2019 - Prefeitura de Aracruz - ES - Contador
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Profª Adriana Figueiredo

Quanto à tipologia, o texto pode ser caracterizado como:

A) dissertativo expositivo, pois apresenta explicações sobre determinado tema,
mas sem preocupação de convencimento.

B) descritivo, pois apresenta os detalhes de um ser, como se fosse um retrato.

C) injuntivo, pois está pautado na explicação e no método para a concretização de
uma ação.

D) dissertativo argumentativo, pois desenvolve pontos de vista sobre um tema,
utilizando argumentos com o objetivo de convencimento.

E) narrativo, pois consiste num relato de um fato imaginário vivenciado pela
autora.

04. IBADE - 2019 - Prefeitura de Aracruz - ES - Contador

Profª Adriana Figueiredo

Ortografia e acentuação

Profª. Adriana Figueiredo
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Prof. Adriana Figueiredo

REGRAS DE 
ACENTUAÇÃO 

MONOSSÍLABOS 
TÔNICOS

OXÍTONOS
TERMINADOS EM A (S), E (S), O (S), 

EM (ENS).
Ex.: café(s), alguém

PAROXÍTONOS
NÃO TERMINADOS EM A (S), E (S), O 

(S), EM (ENS).
Ex.: cáqui, ônix

PROPAROXÍTONOS

TERMINADOS EM A (S), E (S), O (S).
Ex.: fé, dó

TODOS SÃO ACENTUADOS.
Ex.: lâmpada, álibi

Prof. Adriana Figueiredo

CASOS 
ESPECIAIS

2ª VOGAL DO HIATO FOR 
“I” OU “U”, TÔNICA

DITONGOS ABERTOS 
(ÉI, ÉU, ÓI): oxítonas e monossílabos 

tônicos.
Ex.: a-néis, tro-féu

PAROXÍTONAS 
TERMINADAS EM 

DITONGO
Ex.: ór-fão, his-tó-ria

Ex.: sa-í-da, ba-ú
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Profª Adriana Figueiredo

Leia o texto abaixo, observando as palavras em destaque.

“O brasileiro médio está bastante preocupado com a mudança do clima e com o
meio ambiente, considera que as queimadas na Amazônia prejudicam a imagem e
a economia do país e não vê dicotomia entre proteção ambiental e
desenvolvimento econômico. É o que revela o relatório “Mudanças climáticas na
percepção dos brasileiros”, lançado ontem (9/3) pelo Instituto de Tecnologia e
Sociedade do Rio (ITS-Rio) – um instituto de pesquisa que funciona como uma
associação civil sem fins lucrativos – em parceria com o Programa de Comunicação
Climática da Universidade Yale, nos Estados Unidos. A pesquisa foi realizada pelo
instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), sucessor do
IbopeInteligência. [...]”

RODRIGUES, Meghie. Brasileiros se preocupam com mudança do clima, aponta pesquisa. Pesquisa Fapesp, 10 de março de 2022. 
Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/brasileiros-se-preocupam-com-mudanca-do-clima-aponta-pesquisa/. Acesso em: 11 mar. 

2022.

05. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Matemática

Profª Adriana Figueiredo

Qual das alternativas a seguir apresenta uma análise correta sobre a acentuação
gráfica das palavras citadas?

A) Por serem monossílabas tônicas, “vê” e “país” devem receber o acento gráfico.

B) Por serem paroxítonas terminadas em O e A, “Amazônia” e “relatório” devem
ser acentuadas.

C) Por serem proparoxítonas, “econômico” e “climáticas” devem receber o acento
gráfico.

05. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Matemática
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Profª Adriana Figueiredo

D) Por serem oxítonas terminadas em ditongo, “médio” e “Inteligência” devem ser
acentuadas.

E) Por serem paroxítonas de nomes próprios, “Amazônia” e “Inteligência” são
acentuadas..

05. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Matemática

Profª Adriana Figueiredo

Assinale a sequência em que todas as palavras são acentuadas em obediência a
mesma regra.

A) jacaré, caí, Ipê.

B) vatapá, próximo, técnico.

C) oásis, tecnológico, família.

D) faísca, saúde, ciúme.

E) cajá, também, céu.

06. IBADE - 2021 - ISE-AC - Técnico Administrativo e Operacional -
Auxiliar Administrativo
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Colocação Pronominal

Profª. Adriana Figueiredo

3 PROIBIÇÕES

Início da oração 

Ênclise após particípio

Ênclise após futuro 

Me empresta um lápis. 

Emprestarei-te um lápis. 

Tinha emprestado-lhe
um lápis. 

1 REGRA Palavra invariável Não me responda.

Prof. Adriana Figueiredo

Conjunções coordenativas

Infinitivo

2 EXCEÇÕES

Para me responder./ 
Para responder-me.

Chegou e se deitou./ 
Chegou e deitou-se.
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O QUE NÃO É 
PROIBIDO ESTÁ 

CORRETO

João encontrou-me na festa.

João me encontrou na festa.

Profª Adriana Figueiredo

O pronome átono está colocado CORRETAMENTE apenas em:

A) Amanhã, se poderá tratar desse assunto.

B) Ali consertam-se computadores rapidamente.

C) Tendo arrependido-se do feito, pediu desculpas.

D) Poderá-se queixar com os vendedores na loja.

E) Aqui se vendem laptops usados em bom estado.

07. IBADE - 2020 - Câmara de Ji-Paraná - RO - Técnico de Informática
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A alternativa em que ocorre ERRO de colocação pronominal é:

A) Diante de sua indignação, o chefe teve que contê-la.

B) Os pais dedicados preocupam-se com seus filhos.

C) Glória não lhe contou os ricos detalhes da história.

D) O rapaz, magoado, disse que nunca mais a encontrará.

E) Agora recordo-me de como transcorreu aquele desfile.

08. IBADE - 2020 - Prefeitura de Linhares - ES - Agente de Vigilância
Sanitária

Profª Adriana Figueiredo

Marcas de textualidade: 
coesão, coerência e 
intertextualidade.

Profª. Adriana Figueiredo
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CONJUNÇÕES

Prof. Adriana Figueiredo

VALORES 
SEMÂNTICOS 
DA PALAVRA 

COMO

MODO

COMPARAÇÃO

CAUSA

Seus olhos brilhavam como estrelas no céu

Como chovia, não foram à praia.

Como pai, preocupo-me com o futuro.
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09. IBADE - 2020 - SEE-AC - Professor Mediador - P1

Profª Adriana Figueiredo

Assinale a alternativa cuja conjunção substitui sem alteração significativa a
estrutura destacada em: “Paradoxalmente, no entanto, ao lado dessa característica
dos novos tempos, convivemos com o antigo problema da gravidez na
adolescência,”:

A) e.

B) porém.

C) logo.

D) ora.

E) conforme.

09. IBADE - 2020 - SEE-AC - Professor Mediador - P1
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No trecho retirado do texto “Isso leva não somente a evitar acidentes mas também
ao aumento da produção...”, as expressões grifadas têm o valor semântico
equivalente a:

A) consequência.

B) finalidade.

C) oposição.

D) adição.

E) causa.

10. IBADE - 2020 - Prefeitura de Linhares - ES - Técnico Agrícola

Profª Adriana Figueiredo

No trecho “aceitei contradições / lutas e pedras / como lições de vida”, a palavra
destacada tem o seguinte valor semântico:

A) causal.

B) alternativo.

C) conclusivo.

D) concessivo.

E) comparativo.

11. IBADE - 2021 - ISE-AC - Assistente Social
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O conectivo sublinhado em “Como explica a crítica literária e professora emérita
da USP Walnice Nogueira Galvão, estudiosa do autor” (3º §) corresponde, quanto
ao valor semântico, ao sublinhado em:

A) Os soldados agiam como seus inimigos, os sertanejos comandados por Antônio
Conselheiro, com total selvageria.

B) Não se sabe como foi possível a Antônio Conselheiro liderar tamanho exército
de sertanejos em pleno sertão.

C) Euclides da Cunha comportava-se como um defensor intransigente da
República.

12. IBADE - 2019 - Prefeitura de Porto Velho - RO - Professor Nível II -
Letras Português

Profª Adriana Figueiredo

D) Como consta dos anais da Academia, deve-se a Euclides da Cunha a mais
completa descrição do sertão brasileiro.

E) Como adotou atitudes de um político qualquer, o republicano ficou
desmoralizado.

12. IBADE - 2019 - Prefeitura de Porto Velho - RO - Professor Nível II -
Letras Português
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No período “Como a produção da serotonina é no trato gastrointestinal, faz
sentido que o funcionamento do sistema digestivo, além de digerir os alimentos,
ajude a guiar as emoções.”, o conectivo empregado introduz uma oração, cujo
valor semântico é o de:

A) consequência.

B) conformidade.

C) comparação.

D) concessão.

E) causa.

13. IBADE - 2021 - ISE-AC - Agente Socioeducativo

Profª Adriana Figueiredo

Crase

Profª. Adriana Figueiredo
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CRASE

Fenômeno fonético

CRASE

Locuções femininas

Agradeceu à amiga.

Estava acostumado àquela situação.

Chego à noite.

À medida que a vida passa, ficamos mais 
maduros.

Vive às custas dos amigos.

Prof. Adriana Figueiredo

OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES

CRASE

Locuções femininas

Chego à noite.

À medida que a vida passa, ficamos mais 
maduros.

Vive às custas dos amigos.
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“´[...], esta vacina deixa de ser uma candidata promissora para ser uma vacina que
será produzida pela Fiocruz e uma resposta à saúde pública brasileira’, destaca a
presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima.”

O sinal indicativo de crase está sendo utilizado de maneira correta no trecho em
destaque. Assinale a alternativa que o uso da crase também encontra-se correto.

A) As vendas à prazo aumentaram no Natal
B) Os cientistas da Fiocruz começaram à pesquisar diversas vacinas
C) Os cientistas foram à Londres conhecer a Universidade de Oxford
D) É necessário o respeito às leis sanitárias
E) Os médicos foram à uma visita ao Instituto BioManguinhos

14. IBADE - 2021 - VIVA COMUNIDADE-VIVA RIO - Auxiliar
Administrativo

Profª Adriana Figueiredo

A partir do trecho: “aspirar ao amor do outro só depois de se amar antes.”,
assinale a troca do complemento destacado que resultaria em uso correto de
acento grave indicativo de crase:

A) “a qualquer emoção”

B) “a tudo”

C) “a emoção”

D) “a emoções”

E) “a dores”

15. IBADE - 2020 - IAPEN - AC - Técnico de Enfermagem
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Assinale a alternativa em que o emprego indicativo do sinal da crase foi
empregado INCORRETAMENTE:

A) O pai da criança fez restrição à compra do brinquedo.

B) A moça fez alusão à felicidade que viveu no passado.

C) O aluno fez referência à aulas dadas pelo professor.

D) Foi à Amazônia e voltou cheio de belas novidades.

E) Recorreu à irmã para tirar a dúvida de português.

16. IBADE - 2020 - Prefeitura de Linhares - ES - Monitor de Educação
Infantil

Profª Adriana Figueiredo

Concordância

Profª. Adriana Figueiredo
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Prof. Adriana Figueiredo

ORAÇÃO SEM 
SUJEITO

Há pessoas boas./ Deve haver pessoas boas./ 
Devem existir pessoas boas.

Parou de fumar há/faz seis meses.

CONCORDÂNCIA 
COM EXPRESSÕES 

PARTITIVAS 
E PORCENTAGEM

A maioria das crianças usarão/usará óculos.  

20% da população não consome/consomem 
carne.

Profª Adriana Figueiredo

Em “43% da população no Brasil não completaram o Ensino Médio.”, a
concordância do verbo destacado encontra-se:

A) correta, pois o uso no plural concorda com “43%”.

B) incorreta, pois o uso no plural concorda com “43%”.

C) correta, pois o uso no plural concorda com “da população”.

D) incorreta, o uso no singular deveria ser utilizado pois concorda com “43%”.

E) incorreta, pois o uso no plural concorda com “da população”.

17. IBADE - 2020 - SEE-AC - Professor Brailista P2
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Profª Adriana Figueiredo

Considere o trecho: “a Região Sudeste corresponde a 6% dos recursos hídricos e a
Região Nordeste corresponde a 3% dos recursos hídricos” e marque a alternativa
que contém o verbo utilizado com a concordância verbal correta:

A) 3% dos recursos hídricos corresponde ao total divulgado.

B) 5% das pessoas desperdiça água sem perceber.

C) 1% das pessoas usa água com moderação.

D) 1% da economia empregam água na agricultura.

E) 99% das regiões utiliza os recursos hídricos sem cuidado.

18. IBADE - 2020 - IBGE - Recenseador

Profª Adriana Figueiredo

Observe agora a seguinte passagem:
“Uma análise de cientistas de universidades dos Estados Unidos, Inglaterra e
Austrália conclui que o novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi originado naturalmente”.

A concordância do verbo “concluir” está sendo empregada de maneira correta no
trecho em destaque. Assinale a alternativa em que a concordância verbal também
encontra-se correta.

A) Fazem cinco anos que o primeiro caso de Zika surgiu no Brasil
B) Devem fazer cinco anos que o primeiro caso de Zika surgiu no Brasil
C) Há cinco anos que o primeiro caso de Zika surgiu no Brasil
D) Devem haver cinco anos que o primeiro caso de Zika surgiu no Brasil
E) Hão de haver cinco anos que o primeiro caso de Zika surgiu no Brasil

19. IBADE - 2021 - VIVA COMUNIDADE-VIVA RIO - Maqueiro
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Profª Adriana Figueiredo

Organização sintática do 
período

Profª. Adriana Figueiredo

ANÁLISE SINTÁTICA
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Prof. Adriana Figueiredo

ANÁLISE 
SINTÁTICA

OBJETO DIRETO

SUJEITO
Com os avanços da ciência, surgiram as 

vacinas. / Abriu-se a porta.

Os pesquisadores desenvolveram a 
vacina.

Devemos acreditar na ciência.OBJETO INDIRETO

ADJUNTO ADVERBIAL Rita encontrou a amiga no mercado.

Profª Adriana Figueiredo

No trecho "Com suas pesquisas proibiu A FRITURA.", o termo destacado está
exercendo função sintática de:

A) objeto direto.

B) aposto.

C) objeto indireto.

D) complemento nominal.

E) adjunto adverbial.

20. IBADE - 2021 - IAPEN - AC - Auxiliar Administrativo
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Profª Adriana Figueiredo

“O levantamento mostrou que ainda existe uma carência nos projetos de inclusão
[...].” (https://www.em.com.br)

A função sintática da expressão destacada é:

A) objeto direto.

B) objeto indireto.

C) predicativo do sujeito.

D) sujeito.

E) complemento nominal.

21. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-II -
Ensino Fundamental - Língua Portuguesa

Profª Adriana Figueiredo

Em “Estou com doente em casa”, o sujeito está oculto, podendo sem percebido
pela forma verbal “estou” (flexionada na primeira pessoa do singular – eu).
Assinale a alternativa em que o trecho destacado também desempenha a função
de sujeito.

A) Neste planeta há natureza linda, que deve ser preservada.

B) O primeiro descobridor foi corajoso.

C) Às sociedades atuais, devemos conceder nossos ensinamentos.

D) Preserva-se a Terra com ações sustentáveis.

E) Por estar desanimada, a torcida precisava de apoio.

22. IBADE - 2020 - IBGE - Agente Censitário Municipal e Agente
Censitário Supervisor
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Profª Adriana Figueiredo

Durante a madrugada, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas
em silêncio.” o termo destacado é classificado sintaticamente como:

A) aposto.

B) adjunto adnominal.

C) adjunto adverbial.

D) vocativo.

E) complemento nominal.

23. IBADE - 2020 - Prefeitura de Santa Luzia D`Oeste - RO - Advogado

Profª Adriana Figueiredo

Pontuação

Profª. Adriana Figueiredo

65

66



Prof. Adriana Figueiredo

VÍRGULA

ENUMERAÇÕES

PONTUAÇÃO

DESLOCAMENTOS

Ganhou de aniversário roupas, perfumes, brincos e 
chocolates.

Encontrei meus amigos pela manhã.

Encontrei, pela manhã, meus amigos.

Pela manhã, encontrei meus amigos.

Profª Adriana Figueiredo

No trecho "Açúcar, gordura, glúten, ovo, farinha branca, óleo de soja, leite.", a
vírgula foi empregada para:

A) separar orações coordenadas.

B) separar orações subordinadas.

C) separar termos repetidos.

D) separar termos enumerados.

E) separar expressões que indiquem explicação intercaladas na oração.

24. IBADE - 2021 - IAPEN - AC - Auxiliar Administrativo
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Profª Adriana Figueiredo

Em “Em março do ano passado, quatro meses...” (Linhas 11/12), a vírgula serviu
para isolar:

A) o aposto.

B) o vocativo.

C) certos predicativos.

D) expressões explicativas.

E) adjunto adverbial anteposto.

25. IBADE - 2021 - ISE-AC - Técnico Administrativo e Operacional -
Auxiliar Administrativo

Profª Adriana Figueiredo

Leia o título e o subtítulo de uma matéria jornalística reproduzidos a seguir.

Conheça a força da Dona Rosa, compositora e artista plástica da roça mineira

Quando não tinha dinheiro, ela costumava usar os fios de seus cabelos para fazer
pincéis e a terra para produzir tinta.

Por Globo Rural 07/03/2022 12h09 Atualizado há um dia

CONHEÇA a força da Dona Rosa, compositora e artista plástica da roça mineira. Globo Rural, 07 de março de 2022. 
Disponível em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2022/03/07/conheca-a-forca-da-dona-

rosa-compositora-e-artista-plastica-da-roca-mineira.ghtml.

26. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-I -
Educação Infantil
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Profª Adriana Figueiredo

A vírgula presente no subtítulo dessa matéria se justifica, pois:

A) uma estrutura adverbial de grande extensão está deslocada da posição final da
sentença.

B) uma estrutura predicativa foi empregada logo em seguida do sinal de
pontuação.

C) um aposto foi introduzido no início da sentença para explicar o comportamento
da mulher.

26. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-I -
Educação Infantil

Profª Adriana Figueiredo

D) uma enumeração de estruturas sintáticas é feita logo em seguida de sinal de
pontuação.

E) uma estrutura de vocativo foi utilizada para apresentar a mulher a que a matéria
se refere.

26. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-I -
Educação Infantil
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Profª Adriana Figueiredo

Linguagem lógica e figurada

Profª. Adriana Figueiredo

Prof. Adriana Figueiredo

FIGURAS DE 
LINGUAGEM

METONÍMIA Leio muito Clarice Lispector.

METÁFORA A Amazônia é o pulmão do mundo.

HIPÉRBOLE Estava morrendo de sede.

EUFEMISMO Faltou com a verdade.

HIPÉRBATO Fazia o objeto um barulho estranho.

ELIPSE Na praça, crianças brincando. (havia)

PERSONIFICAÇÃO/ 
PROSOPOPEIA

Os pinheiros pensavam coisas longas.

ANTÍTESE Não há no mundo riqueza sem miséria.

73

74



Profª Adriana Figueiredo

Na imagem abaixo, identifica-se a presença da seguinte figura de linguagem:

27. IBADE - 2022 - Prefeitura de Joinville - SC - Médico Estratégia de
Saúde da Família

Profª Adriana Figueiredo

A) Hipérbato.

B) Eufemismo.

C) Elipse.

D) Paradoxo.

E) Metáfora.

27. IBADE - 2022 - Prefeitura de Joinville - SC - Médico Estratégia de
Saúde da Família
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Profª Adriana Figueiredo

No trecho “A mão que toca o violão, se for preciso, vai à guerra.”, identifica-se a
seguinte figura de linguagem:

A) eufemismo.

B) perífrase.

C) metonímia.

D) metáfora.

E) hipérbole.

28. IBADE - 2021 - ISE-AC - Agente Socioeducativo

Profª Adriana Figueiredo

Qual figura de linguagem está presente no período "Descobriu que o colesterol
mata e, mais que depressa, todos os jornais, revistas e TVs despejaram sobre nós
toneladas de advertências"?

A) Antítese

B) Eufemismo

C) Hipérbole

D) Personificação

E) Prosopopeia

29. IBADE - 2021 - IAPEN - AC - Auxiliar Administrativo
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Profª Adriana Figueiredo

Leia o meme abaixo.

30. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-I -
Educação Infantil

Profª Adriana Figueiredo

Qual é a figura de linguagem que representa a mudança no modo de falar presente
nesse meme?

A) Sinestesia.

B) Hipérbole.

C) Eufemismo.

D) Metonímia.

E) Ironia.

30. IBADE - 2022 - Prefeitura de Sooretama - ES - Professor MAE-I -
Educação Infantil
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Professora: Adriana Figueiredo

@professoraadrianafigueiredo

https://www.youtube.com/user/professoraadrianaf

facebook.com/prof.adriana.figueiredo

OBRIGADA!

Profª. Adriana Figueiredo
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INFORMÁTICA

Prof. Renato da Costa

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Cleiton acessou o menu iniciar após a instalação padrão do Windows 7 e clicou
duas vezes seguidas com o botão padrão (esquerdo) do mouse em Computador.
Neste momento, ele teve o acesso a uma janela contendo:
(A) a lista de programas mais usados no computador.
(B) o nome do computador e a descrição do computador.
(C) os documentos disponibilizados da área de trabalho .
(D) as unidades de disco presentes no computador.
(E) o sistema de arquivos e o espaço utilizado.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Cleiton acessou o menu iniciar após a instalação padrão do Windows 7 e clicou
duas vezes seguidas com o botão padrão (esquerdo) do mouse em Computador.
Neste momento, ele teve o acesso a uma janela contendo:
(A) a lista de programas mais usados no computador.
(B) o nome do computador e a descrição do computador.
(C) os documentos disponibilizados da área de trabalho .
(D) as unidades de disco presentes no computador.
(E) o sistema de arquivos e o espaço utilizado.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Karina está utilizando o Windows 7 e deseja renomear um arquivo existente em
uma pasta no seu computador. Neste caso, após ter selecionado o arquivo, a
Karina deve:
(A) acessar o monitor de recursos, escolher a pasta onde está o arquivo e clicar
em renomear.
(B) acionar o botão organizar, clicar em renomear, digitar o novo nome e
confirmar pressionando a tecla enter.
(C) clicar com o botão esquerdo no arquivo, em seguida no menu de contexto
aberto clicar em renomear.
(D) acionar o botão organizar e clicar em informações e com o botão direito do
mouse, clicar em renomear.
(E) acionar a tecla F4 no teclado e digitar o novo nome.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Karina está utilizando o Windows 7 e deseja renomear um arquivo existente em
uma pasta no seu computador. Neste caso, após ter selecionado o arquivo, a
Karina deve:
(A) acessar o monitor de recursos, escolher a pasta onde está o arquivo e clicar
em renomear.
(B) acionar o botão organizar, clicar em renomear, digitar o novo nome e
confirmar pressionando a tecla enter.
(C) clicar com o botão esquerdo no arquivo, em seguida no menu de contexto
aberto clicar em renomear.
(D) acionar o botão organizar e clicar em informações e com o botão direito do
mouse, clicar em renomear.
(E) acionar a tecla F4 no teclado e digitar o novo nome.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
João é um agente da guarda metropolitana de São Paulo e encontra-se
trabalhando fora da rede local com seu notebook instalado com o Windows 7 na
configuração padrão, quando visualiza na rua uma manifestação. Ele deseja
enviar a foto capturada pela câmera do seu notebook para o seu chefe. Neste
caso, após visualizar a foto tirada com a câmera, João digita a tecla PRINT
SCREEN, abre o aplicativo Paint e digita a tecla CTRL junto com a tecla V. Em
seguida ele salva o arquivo com o formato BMP e envia por e-mail ao seu chefe.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Quando João executou os comandos supracitados, o Windows 7 utilizou o
recurso:
(A) área de transferência.
(B) editor de vídeo.
(C) mapeamento.
(D) backup e restauração.
(E) compartilhamento.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Quando João executou os comandos supracitados, o Windows 7 utilizou o
recurso:
(A) área de transferência.
(B) editor de vídeo.
(C) mapeamento.
(D) backup e restauração.
(E) compartilhamento.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Breno é um agente da guarda metropolitana de São Paulo e está trabalhando
com um texto no Microsoft Word 2010 para elaborar um relatório de rotina. Em
um determinado momento, seu cursor está posicionado exatamente no meio de
uma palavra digitada em uma frase de um determinado parágrafo. Nesse
instante, Breno seleciona as teclas CTRL + N (juntas) e verifica que:
(A) apenas a letra antes do cursor passa para o formato negrito.
(B) apenas a palavra onde o cursor se encontra passa para o formato negrito.
(C) toda a linha onde a palavra que o cursor está posicionado passa para o
formato negrito.
(D) todo o parágrafo onde a palavra que o cursor está posicionado passa para o
formato negrito.
(E) apenas a letra após o cursor passa para o formato negrito.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Breno é um agente da guarda metropolitana de São Paulo e está trabalhando
com um texto no Microsoft Word 2010 para elaborar um relatório de rotina. Em
um determinado momento, seu cursor está posicionado exatamente no meio de
uma palavra digitada em uma frase de um determinado parágrafo. Nesse
instante, Breno seleciona as teclas CTRL + N (juntas) e verifica que:
(A) apenas a letra antes do cursor passa para o formato negrito.
(B) apenas a palavra onde o cursor se encontra passa para o formato negrito.
(C) toda a linha onde a palavra que o cursor está posicionado passa para o
formato negrito.
(D) todo o parágrafo onde a palavra que o cursor está posicionado passa para o
formato negrito.
(E) apenas a letra após o cursor passa para o formato negrito.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Dilma está trabalhando em um relatório da Guarda Metropolitana de São Paulo
e utilizou os cabeçalhos e rodapés. Em determinado momento Dilma deseja
explorar o documento em um modo de exibição que permita visualizar o
cabeçalho e o rodapé. Neste caso o modo que ela precisa acionar é:
(A) estrutura de tópicos.
(B) layout da web.
(C) leitura em tela inteira.
(D) rascunho.
(E) layout de impressão.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Dilma está trabalhando em um relatório da Guarda Metropolitana de São Paulo
e utilizou os cabeçalhos e rodapés. Em determinado momento Dilma deseja
explorar o documento em um modo de exibição que permita visualizar o
cabeçalho e o rodapé. Neste caso o modo que ela precisa acionar é:
(A) estrutura de tópicos.
(B) layout da web.
(C) leitura em tela inteira.
(D) rascunho.
(E) layout de impressão.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Samanta recebeu de seu colega da Guarda Metropolitana de São Paulo um
arquivo do Excel denominado multas, para ser trabalhado como um modelo do
Excel para ela inserir seus dados. Neste caso, após inserir seus dados, Samanta
deve salvar o arquivo no seguinte formato padrão, considerando que ambos
utilizam o MS Excel 2010:
(A) multas.xltx.
(B) multas.xlam.
(C) multas.xlsb.
(D) multas.dbf.
(E) multas. wmf.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Samanta recebeu de seu colega da Guarda Metropolitana de São Paulo um
arquivo do Excel denominado multas, para ser trabalhado como um modelo do
Excel para ela inserir seus dados. Neste caso, após inserir seus dados, Samanta
deve salvar o arquivo no seguinte formato padrão, considerando que ambos
utilizam o MS Excel 2010:
(A) multas.xltx.
(B) multas.xlam.
(C) multas.xlsb.
(D) multas.dbf.
(E) multas. wmf.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Jonatas está trabalhando em uma tabela no MS Excel 2010 que resume os
tempos, em minutos, que carros ficaram estacionados sem emitir bilhete de
estacionamento. Ele se deparou com a seguinte situação:

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Jonatas após digitar a fórmula aplicada na linha 11 e executá-la, verificou o
seguinte resultado:
(A) 4.
(B) 7.
(C) 6.
(D) 5.
(E) 100.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Jonatas após digitar a fórmula aplicada na linha 11 e executá-la, verificou o
seguinte resultado:
(A) 4.
(B) 7.
(C) 6.
(D) 5.
(E) 100.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Suponha que Gabriel tenha elaborado uma apresentação no MS PowerPoint
2010 e queira mostrar todos os seus slides em uma única tela. Gabriel acessou o
PowerPoint e colocou seus slides no modo de exibição desejado por ele,
conforme a figura 1.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Neste caso, o modo de exibição utilizado é:
(A) normal.
(B) modo de exibição de estrutura de tópicos.
(C) classificação de slides.
(D) anotações.
(E) modo de exibição de leitura.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Neste caso, o modo de exibição utilizado é:
(A) normal.
(B) modo de exibição de estrutura de tópicos.
(C) classificação de slides.
(D) anotações.
(E) modo de exibição de leitura.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Bárbara está preparando uma apresentação no MS PowerPoint 2010 para sua
equipe e deparou com informações que gostaria de inserir para que ficassem
disponíveis e sincronizadas com a internet de forma online, com o intuito de
mostrá-las quando fosse clicada no texto escola pública, conforme a figura 2.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Neste caso, Bárbara utilizou o recurso:
(A) instantâneo.
(B) smartart.
(C) painel de animação.
(D) anotações;
(E) hiperlink.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Neste caso, Bárbara utilizou o recurso:
(A) instantâneo.
(B) smartart.
(C) painel de animação.
(D) anotações;
(E) hiperlink.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Bernardo precisa enviar um arquivo do Word por meio do correio eletrônico
para que as pessoas pertencentes a um grupo, já criado por ele no seu correio
eletrônico, recebam a informação, contudo ele não quer que nenhum membro
do grupo saiba quem está recebendo o arquivo, excetuando se aparecer
Bernardo como origem ou destinatário no endereçamento. O arquivo a ser
enviado está em seu computador com as permissões de segurança padrão, e ele
pretende enviá-lo sem ter que alterar qualquer tipo de permissão por meio do
correio eletrônico.
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Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Neste caso, o endereçamento no e-mail deve ser:
(A) do grupo para Bernardo com cópia oculta para o grupo e anexando o
arquivo.
(B) de Bernardo para um elemento do grupo com cópia oculta para o grupo e
anexando o arquivo.
(C) do grupo para Bernardo com cópia oculta para Bernardo e anexando o
arquivo.
(D) de Bernardo para Bernardo com cópia oculta para o grupo e anexando o
arquivo.
(E) de Bernardo para Bernardo com cópia para o grupo e anexando o arquivo.

Guarda Civil Metropolitano – SP – IBADE – 2022
Neste caso, o endereçamento no e-mail deve ser:
(A) do grupo para Bernardo com cópia oculta para o grupo e anexando o
arquivo.
(B) de Bernardo para um elemento do grupo com cópia oculta para o grupo e
anexando o arquivo.
(C) do grupo para Bernardo com cópia oculta para Bernardo e anexando o
arquivo.
(D) de Bernardo para Bernardo com cópia oculta para o grupo e anexando o
arquivo.
(E) de Bernardo para Bernardo com cópia para o grupo e anexando o arquivo.
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OBRIGADO

@prof.renatodacosta
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CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO, 
REGIMENTO INTERNO E

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA
DO TJ RS

Prof. Tiago Zanolla

Prof. Tiago Zanolla

COJE
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DA DIVISÃO JUDICIÁRIA

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

DA DIVISÃO JUDICIÁRIA

A criação de novas Comarcas dependerá da ocorrência dos seguintes requisitos:

O desdobramento de juízos ou a criação de novas Varas poderá ser feito por proposta do
Tribunal de Justiça, quando superior a 600 o número de processos ajuizados anualmente.

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

REQUISITOS QUANTIDADE
POPULAÇÃO MÍNIMA 20.000 habitantes
ELEITORES 5.000 eleitores na área prevista para a Comarca
VOLUME FORENSE
(processos)

No mínimo, 300 feitos ingressados anualmente

RECEITA TRIBUTÁRIA
mínima igual à exigida para a criação de Municípios no
Estado.

115

116



DA DIVISÃO JUDICIÁRIA

As Comarcas são classificadas em três entrâncias de acordo com o movimento forense,

densidade demográfica, rendas públicas, meios de transporte, situação geográfica e outros

fatores socioeconômicos de relevância.

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

São órgãos do Poder Judiciário do Estado, além dos que integram a Justiça Militar:

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

Divide-se o Tribunal em duas (2) Seções: Criminal e Cível.
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DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA DOS
ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS

O Tribunal de Justiça é constituído de 170 (cento e setenta) Desembargadores, com sede

na Capital e jurisdição no território do Estado.

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

(FAURGS – 2018 – TJ-RS) 
De acordo com o Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, o
Tribunal de Justiça é constituído de ______ desembargadores, sendo que ______ dos
cargos será preenchido por advogados e membros do Ministério Público, nos termos da
Constituição Federal.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

a) 120 (cento e vinte) – um terço

b) 120 (cento e vinte) – um quarto

c) 150 (cento e cinquenta) – um quinto

d) 170 (cento e setenta) – um terço

e) 170 (cento e setenta) – um quinto
LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla
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(FAURGS – 2014 – TJ-RS) 
Segundo o disposto no Código de Organização do Estado do Rio Grande do Sul, divide-se
o Tribunal em

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo acima.

a) duas seções: Criminal e Cível

b) três seções: Criminal, Cível e Especial

c) duas seções: Uma Criminal e Cível e a outra da Fazenda Pública

d) duas seções: ordinária e extraordinária

e) quatro seções: Criminal, Cível, Fazenda Pública e Especial

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

ÓRGÃO ESPECIAL

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

DESEMBARGADORES

ÓRGÃO 
ESPECIAL

PRESIDENTE DO TJ

PRESIDIDAS PELO PRESIDENTE 
DO TJ

SESSÕES

1º, 2º E 3º  VICE-PRESIDENTES

CORREGEDOR-GERAL

NORMAL – 17 MEMBROS
QUALIFICADO – 20 MEMBROS

MEMBROS 
NATOS

05

25 DEVE-SE RESPEITAR A PROPORÇÃO 
DO QUINTO CONTITUCIONAL

QUÓRUM
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DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

Grupos de Câmaras Cíveis

A Seção Cível é constituída pelos Grupos Cíveis e pelas Câmaras Cíveis Separadas,
designados por números ordinais.
A Seção Criminal é constituída pelos Grupos Criminais e pelas Câmaras Criminais
Separadas, designadas por números ordinais.

Grupos de Câmaras 
Criminais

Os Grupos Criminais são formados por duas (2) Câmaras Criminais Separadas e,
excepcionalmente, por três Câmaras.
Exige-se, para seu funcionamento, a presença de, no mínimo, cinco (5) Julgadores,
incluindo o Presidente.

Câmaras Separadas Cíveis 
e Criminais

As Câmaras Separadas compõem-se de até 5 (cinco) Desembargadores, dos quais
apenas 3 (três) participam do julgamento. São presididas pelo mais antigo presente
e podem funcionar com pelo menos três membros.

Câmaras Especiais
Compete ao Tribunal Pleno, por assento regimental, instituir Câmaras Especiais
(art. 7o, IV), fixando-lhe a composição, competência e normas de funcionamento.

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

Órgão Composição Forma Mandato

Presidência 01 Desembargador
Eleição

02 anos, 
vedada a 
reeleição

Vice-Presidências 03 Desembargadores
Corregedoria-Geral 01 Desembargador

Conselho da Magistratura

Presidente do Tribunal de 
Justiça, que o presidirá;

Membros natosVice-Presidentes do Tribunal 
de Justiça;

Corregedor-Geral da Justiça;

02 desembargadores

Eleitos, em escrutínio 
secreto, pelo Órgão 

Especial, preferentemente 
dentre desembargadores 

que não o integrem.
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VACÂNCIA

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

CONSELHO DA MAGISTRATURA

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

125

126



CONSELHO DA MAGISTRATURA

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

(FAURGS - 2018 - TJ-RS)

De acordo com o Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul – Lei

Estadual nº 7.356/1980, o mandado dos membros do Conselho da Magistratura é de:

a) um ano, admitida a reeleição.

b) um ano, vedada a reeleição.

c) dois anos, admitida a reeleição.

d) dois anos, vedada a reeleição.

e) três anos, admitida a reeleição.

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla
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SERVIÇOS AUXILIARES

Art. 90 - Os Serviços Auxiliares da Justiça são constituídos pelos ofícios que integram o Foro

Judicial e o Extrajudicial e, bem assim, o das Secretarias do Tribunal de Justiça.

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

Categoria Quem são

Servidores 
Judiciais

São aqueles servidores que atuam ofícios do Foro Judicial, pelos
quais tramitam os processos de qualquer natureza.

Servidores 
Extrajudiciais

Aqueles que atuam, evidentemente, nos ofícios do foro
extrajudicial (aqueles nos quais são lavradas as declarações de
vontade e executados os atos decorrentes da legislação sobre
registros públicos compreendem).

Servidores de 
categoria especial

Conforme o artigo 100, na categoria especial ficam reunidos os
funcionários cujas atribuições não digam respeito, diretamente, à
atividade judicial, bem como os de categoria administrativa da
Vara de Menores.
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DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
Escrivão – Este é o chefe do cartório. É o servidor incumbido de administrar, sob a
direção do magistrado, o cartório ao qual está lotado;

Distribuidores – São servidores incumbidos de proceder à distribuição equitativa pelos
serviços da mesma natureza;

Contadores Judiciários - Incumbe ao contador contar as custas, a taxa judiciária e
demais despesas processuais, em todos os feitos, elaborando os cálculos, atualizando-
os pelos índices oficiais;

Oficiais Ajudantes - Os Oficiais Ajudantes podem, concomitantemente com o Escrivão,
Distribuidor ou Contador Judiciário, praticar todos os atos do ofício, inclusive, exercer,
em substituição, as funções do titular do cartório, em suas faltas e impedimentos ou,
no caso de vaga, até o seu provimento;

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
Dos Oficiais Escreventes - Executam atividades auxiliares ao Juiz de Direito, inclusive
realizando pesquisas de jurisprudência e doutrina;

Do Atendente Judiciário – Executar atividades predominantemente administrativas,
tais como atendimento ao público, protocolo, arquivo, datilógrafo e entregador;

Oficiais de Justiça – Dá efetivo cumprimento as ordens judiciais (citações, intimações,
penhoras etc.);

Comissários de Menores - Tem como função garantir o cumprimento do Estatuto da
Criança e do Adolescente, protegendo e auxiliando jovens infratores e fiscalizando
estabelecimentos comerciais.

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

131

132



DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
Comissários de Vigilância – Exercer, preponderante, a fiscalização daqueles
sentenciados à pena não restritiva de liberdade (são condenados a penas alternativas,
tais como trabalho externo, liberdade condicional etc.);

Dos Assistentes Sociais Judiciários - Incumbe pesquisar, estudar e diagnosticar os
problemas sociais nos feitos (principalmente nas varas da infância e da família).

Depositários – Incumbe a guarda, conservação e administração dos bens que lhes
forem confiados;

Avaliadores – Realiza avaliações designadas pelo juízo.

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
Aos Oficiais de Justiça incumbe:

 realizar, pessoalmente, as citações e demais diligências ordenadas pelos Juízes;

 lavrar certidões e autos das diligências que efetuarem, bem como afixar e desafixar

 editais;

 cumprir as determinações dos Juízes;

 apregoar os bens que devam ser arrematados, assinando os respectivos autos;

 cumprir as demais atribuições previstas em lei ou regulamento.

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla
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(CONESUL – 2009 – TJ-RS)
Dentre as várias formas de incumbência previstas pelo Código de Organização Judiciária
do Estado, ao Oficial de Justiça incumbe

a) cumprir as determinações dos Juízes.

b) apregoar os bens que devam ser arrematados, assinando os respectivos autos.

c) realizar, pessoalmente, as citações e demais diligências ordenadas pelos Juízes.

d) lavrar certidões e autos das diligências que efetuarem, bem como afixar e desafixar
editais.

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla

(TJ-RS – 2014 – TJ-RS)
Considere as seguintes atividades.

I - Realizar, pessoalmente, as citações e demais diligências ordenadas pelos Juízes.

II - Lavrar certidões e autos das diligências que efetuarem, bem como afixar e desafixar editais.

III - Apregoar os bens que devam ser arrematados, assinando os respectivos autos.

Quais incumbem aos Oficiais de Justiça, conforme o Código de Organização Judiciária do Estado?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e II.

e) I, II e III.
LEI Nº 7.356/1980 - COJE-RS
Prof. Tiago Zanolla
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Prof. Tiago Zanolla

REGIMENTO INTERNO

ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

ÓRGÃO COMPOSICÃO
Tribunal Pleno Totalidade dos Desembargadores (170)

Órgão Especial

Exerce Funções Delegadas do Tribunal Pleno.

É composto por 25 membros sendo membros natos o Presidente, os Vice-
Presidentes e o Corregedor-Geral, sendo o restante provido metade por
antiguidade e metade por eleição.

Ainda, é respeitado o quinto constitucional (há 5 membros de representação
classista)

Seção Cível

A Seção Cível é constituída pelas Turmas, pelos Grupos e pelas Câmaras Cíveis
Separadas.

A Seção Cível, em razão da matéria, subdivide-se em Seção de Direito Público e
Seção de Direito Privado.
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ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

ÓRGÃO COMPOSICÃO

Seção de Direito Público
É composta por 3 (três) Grupos Cíveis e pela 25ª Câmara Cível. O 1º Grupo é
formado pelas 1ª e 2ª Câmaras; o 2º Grupo, pelas 3ª e 4ª Câmaras; e o 11º Grupo,
pelas 21ª e 22ª Câmaras.

Seção de Direito Privado

É composta por 8 (oito) Grupos Cíveis e pelas 23ª e 24ª Câmaras Cíveis. O 3º
Grupo é formado pelas 5ª e 6ª Câmaras; o 4º Grupo, pelas 7ª e 8ª Câmaras; o 5º
Grupo, pelas 9ª e 10ª Câmaras; o 6º Grupo, pelas 11ª e 12ª Câmaras; o 7º Grupo,
pelas 13ª e 14ª Câmaras; o 8º Grupo, pelas 15ª e 16ª Câmaras; o 9º Grupo, pelas
17ª e 18ª Câmaras; e o 10º Grupo, pelas 19ª e 20ª Câmaras.

Turmas de Julgamento
A Seção de Direito Público é constituída de 2 (duas) Turmas de Julgamento, e a
seção de Direito Privado, de 3 (três) Turmas de Julgamento

ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

ÓRGÃO COMPOSICÃO

Grupos de Câmaras 
Cíveis

Os Grupos Cíveis são formados cada um por 2 (duas) Câmaras Cíveis: a 1ª e a 2ª
compõem o 1º Grupo; a 3ª e a 4ª, o 2º Grupo; a 5ª e a 6ª, o 3º Grupo; a 7ª e a 8ª,
o 4º Grupo; a 9ª e a 10ª, o 5º Grupo; a 11ª e a 12ª, o 6º Grupo; a 13ª e a 14ª, o 7º
Grupo; a 15ª e a 16ª, o 8º Grupo; a 17ª e a 18ª, o 9º Grupo; a 19ª e a 20ª, o 10º
Grupo, e a 21ª e a 22ª, o 11º Grupo

Câmaras Separadas 
Cíveis

Art. 18. As Câmaras Cíveis Separadas compõem-se de até 5 (cinco) julgadores,
exigindo-se, para o seu funcionamento, a presença de pelo menos 3 (três)
membros.

Seção Criminal A Seção Criminal é constituída pelas Turmas, pelos Grupos Criminais e pelas
Câmaras Criminais Separadas.
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ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

ÓRGÃO COMPOSICÃO

Grupos Criminais Os 4 (quatro) Grupos Criminais são formados, cada um, por 2 (duas) Câmaras: a
1ª e 2ª compõem o 1º Grupo; a 3ª e 4ª, o 2º Grupo; a 5ª e 6ª, o 3º Grupo; e a 7ª e
8ª, o 4º Grupo, exigindo-se, para seu funcionamento, a presença de, no mínimo, 5
(cinco) julgadores, incluindo o Presidente.

Câmaras Criminais 
Separadas

As Câmaras Criminais Separadas compõem-se de até 5 (cinco) julgadores, dos
quais apenas 3 (três) participam do julgamento.

Câmaras Especiais As Câmaras Especiais poderão ser criadas por ato regimental do Tribunal Pleno,
que disporá a respeito de sua competência, composição e funcionamento.

Presidência e Vice-
Presidências

O presidente e os três vice-presidente serão eleitos pelos seus pares para
mandato de 2 anos.

ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

ÓRGÃO COMPOSICÃO

Conselho da 
Magistratura

07 membros

a) Presidente do Tribunal de Justiça, que o presidirá;

b) 3 Vice-Presidentes do Tribunal de Justiça;

c) Corregedor-Geral da Justiça;

d) 2 Desembargadores eleitos.

Corregedoria-Geral da 
Justiça

A Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de fiscalização, disciplina e
orientação administrativa, com jurisdição em todo o Estado, será presidida por
um Desembargador, com o título de Corregedor-Geral da Justiça, eleito para um
mandato de 2 anos.
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ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

ÓRGÃO COMPOSICÃO
Comissões e Conselhos As Comissões Permanentes são as seguintes:

a) de Concurso;

b) de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e
Legislativos (COJE);

c) de Biblioteca, de Jurisprudência e de Apoio à Pesquisa (CBJAP);

d) de Segurança.
Centro de Estudos O Centro de Estudos tem por objetivo o aprimoramento e a difusão

cultural de todos os Desembargadores do Tribunal, quanto a temas pertinentes às
finalidades e competências da Corte.

O Centro de Estudos será dirigido por um Órgão Executivo composto por
1 (um) Coordenador e 4 (quatro) Coordenadores Adjuntos, eleitos pelo Órgão
Especial, das áreas de Direito Público, Privado, Família e Criminal.

TRIBUNAL PLENO

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla
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TRIBUNAL PLENO

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

CARGOS DE 
DIREÇÃO

PRESIDENTE DO TRIBUNAL

1º, 2º E 3º  VICE-PRESIDENTES

CORREGEDOR-GERAL

TJ-RS

ELEIÇÃO

MANDATO

REELEIÇÃO

REALIZADA PELO TRIBUNAL PLENO

PERÍODO ENTRE A ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA DE NOVEMBRO E A PRIMEIRA 
SEGUNDA-FEIRA DE DEZEMBRO

POR VOTO DA MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES

02 ANOS

VEDADA PARA O MESMO CARGO

HAVENDO EMPATE OU NÃO ATINGIDO A MAIORIA ABSOLUTA, 
CONCORRERÃO APENAS OS 2 MAIS VOTADOS

HAVENDO NOVO EMPATE, CONSIDERAR-SE-Á ELEITO O MAIS ANTIGO

A ELEIÇÃO OCORRERÁ PREFERENCIALMENTE 
COM O USO DE URNAS ELETRÔNICAS; NO CASO 
DE IMPOSSIBILIDADE, SERÁ ADOTADA A CÉDULA 
ÚNICA, NA QUAL SERÃO INCLUÍDOS, NA ORDEM 
DECRESCENTE DE ANTIGUIDADE, OS NOMES DOS 
DESEMBARGADORES.

TRIBUNAL PLENO

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

POSSE

PERANTE O TRIBUNAL PLENO

NO 1° DIA ÚTIL DO MÊS DE FEVEREIRO

PODE SER POR PROCURAÇÃO

ACEITAÇÃO DO 
CARGO

 É OBRIGATÓRIA, SALVO RECUSA MANIFESTADA E ACEITA ANTES DA 
ELEIÇÃO.

EM CASO DE RECUSA ACEITA OU INELEGIBILIDADE, SERÃO CHAMADOS 
OS DESEMBARGADORES MAIS ANTIGOS, EM ORDEM DECRESCENTE

ACUMULAÇÃO DE 
CARGOS

O ELEITO P, COMO MEMBRO EFETIVO, AO SER EMPOSSADO, PERDERÁ 
AUTOMATICAMENTE A TITULARIDADE DE OUTRA FUNÇÃO ELETIVA

VACÂNCIA 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL

CORREGEDOR-GERAL

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE 2º VICE-PRESIDENTE

3º VICE-PRESIDENTE NOVA ELEIÇÃO

NOVA ELEIÇÃO

2º VICE-PRESIDENTE 3º VICE-PRESIDENTE

SE O PRAZO QUE FALTAR PARA COMPLETAR O 
PERÍODO FOR INFERIOR A 1 ANO, OS NOVOS 
PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTES E CORREGEDOR-
GERAL PODERÃO SER REELEITOS PARA O 
PERÍODO SEGUINTE 
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SEÇÕES

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

Divide-se o Tribunal em 2 (duas) seções: Cível e Criminal, constituída a primeira de 25
(vinte e cinco) Câmaras e a segunda de 8 (oito) Câmaras, designadas pelos primeiros
números ordinais.

As Câmaras e Grupos Cíveis e Criminais, e as suas respectivas sessões, serão presididas
pelo Desembargador mais antigo, ressalvadas recusa ou desistência, formalizadas por
escrito e aprovadas pelo Órgão Especial.

ÓRGÃO ESPECIAL

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla
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ÓRGÃO ESPECIAL

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

TURMAS

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla
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GRUPOS CÍVEIS

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

CÂMARAS CÍVEIS SEPARADAS

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

CÂMARAS CÍVEIS

COMPOSIÇÃO ATÉ 5 DESEMBARGADORES

JULGAMENTO APENAS 3 JULGADORES PARTICIPAM

ATRIBUIÇÕES
ESPECIAIS

QUANDO COMPOSTA POR 5 MEMBROS, 
PODERÁ JULGAR TAMBÉM AS MATÉRIAS

DE COMPETÊNCIA DOS GRUPOS CÍVEIS

MATÉRIA SERÃO APRECIADAS PELA

TOTALIDADE DE MEMBROS

QUÓRUM MÍNIMO DE 4 MEMBROS, 
INCLUÍDO O PRESIDENTE DA CÂMARA
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TURMAS CRIMINAIS

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

TURMAS CRIMINAIS

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla
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GRUPOS CRIMINAIS

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla

CÂMARAS CRIMINAIS SEPARADAS

REGIMENTO INTERNO
Prof. Tiago Zanolla
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Prof. Tiago Zanolla

NORMAS DA CORREGEDORIA

DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla
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DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla

A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa
do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou
do interessado.

DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla

Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu
mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação
se originar de atos por eles praticados
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DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla

A citação pelo correio obedecerá ao disposto no artigo 599 desta Consolidação
599 – Nos processos cíveis, a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I – nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3º do Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015);

II – quando o citando for incapaz;

III – quando o citando for pessoa de direito público;

IV – quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V – quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela
provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e
conciliação, observado o disposto no art. 694.

§ 3º A citação será feita na pessoa do réu.

DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla

161

162



DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla

A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado
ou o interessado.

NÃO SERÁ FEITA 
A CITAÇÃO

DE QUEM ESTIVER PARTICIPANDO DE ATO DE CULTO 
RELIGIOSO

DE CÔNJUGE, DE COMPANHEIRO OU DE QUALQUER PARENTE 
DO MORTO, CONSANGUÍNEO OU AFIM, EM LINHA RETA OU 

NA LINHA COLATERAL EM SEGUNDO GRAU, NO DIA DO 
FALECIMENTO E NOS 7 DIAS SEGUINTES

DE NOIVOS, NOS 3 PRIMEIROS DIAS SEGUINTES AO 
CASAMENTO

DE DOENTE, ENQUANTO GRAVE O SEU ESTADO

SALVO PARA EVITAR 
PERECIMENTO DE 

DIREITO

DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla

Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está
impossibilitado de recebê-la.

O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência.

Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de 5 dias.

Dispensa-se a nomeação se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando
que ateste a incapacidade deste.

Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à
sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa.

A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do
citando.
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DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla

Incumbe ao Oficial de Justiça procurar o réu e, onde o encontrar, citá-lo (Art. 591):

O QUE FAZER NA 
CITAÇÃO

LER O MANDADO E ENTREGAR A CONTRAFÉ

PORTAR POR FÉ SE RECEBEU OU RECUSOU A 
CONTRAFÉ

OBTER A NOTA DE CIENTE, OU CERTIFICANDO QUE 
O RÉU NÃO A APÔS NO MANDADO

DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla

Art. 592 - Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando
em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de
ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de
que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência.
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CITAÇÃO CRIMINAL

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla

Art. 708 – A citação far-se-á por mandado, quando o réu es ver no território sujeito à 
jurisdição do Juiz que a houver ordenado. 

CITAÇÃO CRIMINAL

CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL
Prof. Tiago Zanolla

Art. 711 – A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço.
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OBRIGADO

Prof. Tiago Zanolla
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Prof. Ricardo Torques

Conforme o atual Código de Processo Civil, a opção certa é:

A) São condições da ação: legitimidade das partes, interesse de agir,
possibilidade jurídica do pedido.

B) Juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

C) Juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão
para proferir sentença ou acórdão.

Prof. Ricardo Torques
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D) Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto,
ativa ou passivamente, quando entre as causas houver conexão pelo
pedido, exceto pela causa de pedir, o qual não podem litigar.

E) Ilícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de
vários pedidos, ainda que entre eles haja conexão.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2019

Os artigos 21 e 22 do CPC enumeram as ações que a lei atribui à justiça
brasileira, sem afastar eventual jurisdição concorrente da justiça
estrangeira. São ações que, se aforadas no Brasil, serão conhecidas e
julgadas. Assim, a autoridade judiciária brasileira tem jurisdição
concorrente em diversas hipóteses, EXCETO se:

A) o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil.

B) no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação.

C) a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.

Prof. Ricardo Torques
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D) as ações de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no
Brasil.

E) as ações decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver
domicílio ou residência no seu pais de origem.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

O Código de Processo Civil elenca normas específicas sobre os sujeitos do
processo, detalhando alguns institutos, como partes, procuradores, deveres
das partes e dos procuradores. Com relação ao tema epigrafado, assinale a
alternativa correta:

A) toda pessoa tem capacidade processual, mas nem todas tem capacidade
de ser parte.

B) verificada a incapacidade processual ou a irregularidade na
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

Prof. Ricardo Torques
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C) o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu 
citado por edital ou com hora certa, ainda que constituído advogado.

D) os Estados e o Distrito Federal serão representados em juízo, ativa ou 
passivamente, por seus procuradores ou mediante órgão vinculado.

E) a representação processual é o instituto que visa suprir a falta de 
capacidade de ser parte.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

De acordo com o Código de Processo Civil vigente, no que se refere aos
Procuradores, pode-se dizer que:

A) o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo
para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato
considerado urgente.

B) a parte não postulará em causa própria, mesmo que possua habilitação
legal para isto, necessitando, assim, de um advogado constituído.

C) não se admite a procuração geral para o foro, devendo ser específicas
todas as cláusulas para praticar atos nos processos.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018
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D) a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil ou inscrito em qualquer outro Conselho
profissional reconhecido no Brasil para causas de advogados.

E) uma procuração específica e sempre exigida para se analisar, em cartório
de fórum, os autos de determinado processo judicial.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018

Uma vez que o elevado número de litisconsortes prejudica a rápida solução
do litígio ou compromete a defesa, o juiz poderá limitar o litisconsórcio
facultativo. Sendo assim, é correto afirmar que:

A) apesar de haver previsão legal, essa limitação vale apenas para o
litisconsórcio necessário.

B) ocorre a extinção do processo com a resolução do mérito.

C) essa limitação é chamada de litisconsórcio multitudinário, prevista no
artigo 113, §1º do Código de Processo Civil.

Prof. Ricardo Torques
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D) não poderá haver o desmembramento do processo.

E) o requerimento de limitação não interrompe o prazo para a
manifestação ou resposta.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

Carlos Henrique, em razão de diversas dívidas de natureza pessoal,
transfere para sua empresa o rol mais significativo de bens matrimoniais, a
fim de impedir a satisfação dos referidos débitos. Os credores, tomando
conhecimento dessa operação, pretendem ajuizar a demanda de cobrança.
Caracterizada a confusão patrimonial, a alternativa correta que apresenta o
instituto aplicável à situação hipotética é:

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2021

181

182



A) desconsideração da personalidade jurídica.

B) desconsideração da personalidade jurídica inversa.

C) chamamento ao processo.

D) denunciação da lide.

E) nomeação à autoria.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2021

Em relação à PRECLUSÃO no Código de Processo Civil, julgue os itens a 
seguir:

I. Chama-se de Preclusão Temporal, a perda da faculdade processual por já 
ter sido exercida anteriormente.

II. Denomina-se de Preclusão Lógica a perda da faculdade processual por 
incompatibilidade com um ato anteriormente praticado.

III. Intitula-se de Preclusão Pro Judicato a vedação de reexame daquilo que 
já foi decidido anteriormente, ou de proferir decisões incompatíveis com as 
anteriores.

Prof. Ricardo Torques
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IV. Chama-se Preclusão Consumativa, a perda da faculdade processual por
não ter sido exercida no tempo devido.

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:

A) I, II e III.

B) II, III e IV.

C) II e III.

D) I e IV.

E) III e IV.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2019

Sobre o instituto da tutela provisória, está correto afirmar que:

A) a tutela de evidência só pode ser concedida liminarmente nos casos de
prova exclusivamente documental apresentada pelo autor. acompanhada
de tese firmada em casos repetitivos ou súmula vinculante, ou quando se
tratar de pedido reipersecutório, com prova documental do contrato de
depósito.

B) a concessão de tutela provisória em caráter incidental depende do
pagamento das respectivas custas.

Prof. Ricardo Torques
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C) na tutela de evidência, exige-se a comprovação do requisito do risco de
dano grave. irreparável ou de difícil reparação.

D) a tutela de urgência pode ser concedida mesmo nos casos em que
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

E) não é cabível em grau recursal.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018

Quanto à formação, suspensão e extinção do processo, a alternativa correta
é:

A) Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único
patrono da causa e tornar-se pai, o processo é suspenso.

B) Suspende-se o processo quando se discutir em juízo questão decorrente
de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo e
Aeronáutico.

Prof. Ricardo Torques
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C) Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual,
podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de
evitar dano irreparável, inclusive no caso de arguição de impedimento e de
suspeição.

D) A extinção do processo dar-se-á por sentença e por agravo.

E) Se a ação penal não for proposta no prazo de 6 (seis) meses, contado da
intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz
cível examinar incidentemente a questão prévia.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2019

Acerca dos requisitos que a petição inicial deve indicar, segundo o Novo
Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta.

A) A petição inicial dispensa a indicação do valor da causa

B) O pedido não precisa ser determinado

C) A petição inicial deve mencionar, dentre outras informações, a existência
de união estável. Caso o autor não disponha dessa informação, poderá
requerer ao juiz as diligências necessárias para a sua obtenção

Prof. Ricardo Torques
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D) Não se admite em nenhuma hipótese pedido genérico

E) Na petição inicial, não é necessário que seja instruída com os 
documentos indispensáveis à propositura da ação

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

De acordo com o Novo Código de Processo Civil, a alternativa INCORRETA é:

A) a petição inicial será indeferida quando for inepta, a parte for
manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, e não
forem atendidas as prescrições dos Artigos 106 e 321 do Código de
Processo Civil.

B) indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no
prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

Prof. Ricardo Torques
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C) o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de
pedir, independentemente de consentimento do réu.

D) é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que
o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

E) é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de
vários pedidos, devendo haver entre eles conexão.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

A inépcia é um defeito que pode acometer a petição inicial, podendo
resultar no seu indeferimento. Nesse sentido, marque a alternativa que
contempla corretamente as circunstâncias que torna a petição inicial
inepta:

A) a parte for manifestamente ilegítima; o autor não carecer de interesse
processual e da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

B) o advogado não declarar o número de inscrição na OAB; não houver a
indicação dos fundamentos jurídicos; não houver a indicação do autor
sobre o interesse de realização ou não da audiência de conciliação e
mediação.

Prof. Ricardo Torques
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C) faltar-lhe pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado,
ressalvada as hipóteses legais; da narração dos fatos não decorrer
logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si.

D) a parte for manifestamente ilegítima; o pedido for indeterminado,
ressalvada as hipóteses legais; não houver a indicação dos fundamentos
jurídicos.

E) faltar-faltar pedido ou causa de pedir; não houver a indicação do autor
sobre o interesse de realização ou não da audiência de conciliação e
mediação; contiver pedidos incompatíveis entre si

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

Consoante o Código de Processo Civil, a petição inicial indicará, EXCETO:

A) o juízo a que é dirigida.

B) a obrigação do autor pela realização, de audiência de conciliação.

C) o valor da causa.

D) o pedido com as suas especificações.

E) o fato e os fundamentos jurídicos do pedido.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2019
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Sobre a petição inicial e seus requisitos. está correto afirmar que:

A) será indeferida se o autor não se manifestar sobre a realização ou não de
audiência de conciliação.

B) sendo possível a citação do réu. a petição inicial não será indeferida caso
ausente a informação sobre o endereço eletrônico do réu.

C) o autor poderá emendar ou completar a petição inicial no prazo máximo
de 10 (dez) dias.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018

D) será desde logo indeferida caso os documentos essenciais não 
acompanhem a petição inicial.

E) os fatos expostos como causa de pedir na petição inicial podem ser 
alterados a qualquer tempo.

Prof. Ricardo Torques
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Em se tratando de prazo, o réu poderá oferecer contestação no prazo de:

A) 15 dias.

B) 10 dias.

C) 5 dias.

D) 3 dias.

E) 20 dias.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

A maioria das alegações que podem ser feitas na contestação podem ser
declaradas de ofício. No entanto, há algumas exceções que não podem ser
declaradas dessa forma, que são a:?

A) inexistência ou nulidade da citação e a perempção.

B) convenção de arbitragem e a incompetência relativa.

C) litispendência e a incompetência relativa.

D) ausência de legitimidade ou de interesse processual e a incompetência
absoluta.

E) convenção de arbitragem e a coisa julgada.

IBADE/2020
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Conforme o artigo 341 do CPC, incumbe ao réu manifestar-se precisamente
sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se
verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

A) for admissível, a respeito, a confissão.

B) a petição inicial estiver acompanhada de instrumento essencial.

C) a petição inicial estiver instruída com procuração.

D) estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

E) For admissível, para tanto, prova testemunhal.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

Segundo o Código de Processo Civil em vigor, constituem formas de
resposta do réu:

A) ação declaratória incidental e agravo de instrumento.

B) defesa prévia e notificação da autuação.

C) contestação e embargos infringentes.

D) carta precatória e reconvenção.

E) contestação e reconvenção.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2019
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Consoante o Código de Processo Civil, a Revelia é um fenômeno jurídico no 
qual a inércia do réu faz com que sejam presumidas como verdadeiras as 
alegações formuladas pelo autor. Entretanto, o mesmo diploma normativo 
prevê circunstâncias que afastam a incidência do efeito da revelia. Diante 
disso, marque a alternativa que contempla três delas:

A) quando houver a pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, 
existir perempção, a petição inicial não estiver acompanhada de 
instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

B) quando houver a pluralidade de réus e nenhum deles contestar a ação,
evidenciar incorreção no valor da causa, existir ausência de legitimidade ou
de interesse processual.

C) quando houver a pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, o
litígio versar sobre direitos disponíveis, o pedido contrariar entendimento
firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência.

Prof. Ricardo Torques
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D) quando houver a pluralidade de réus e nenhum deles contestar a ação,
existir conexão entre duas ou mais causas, existir ausência de legitimidade
ou de interesse processual.

E) quando houver a pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, o
litígio versar sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não estiver
acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do
ato.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

Quanto à revelia, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
Entretanto, quando tal fato ocorrer não produzirá o efeito mencionado se:

A) havendo pluralidade de réus, nenhum deles contestar a ação.

B) a petição inicial e a Contestação estiverem acompanhadas de
instrumento que a lei considere dispensável à prova do ato.

C) por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer
tempo e grau de jurisdição.

Prof. Ricardo Torques
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D) o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

E) as alegações de fato formuladas pelo autor forem verossímeis ou
estiverem vinculadas com a prova constante dos autos.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2019

José Carlos promove ação de cobrança, regida pelo procedimento comum,
em face de Jonas. Ocorre que o demandante tem ínfimo suporte de
natureza probatória, para fins de prova do fato constitutivo do seu direito.
Acerca da redistribuição dinâmica do ônus da prova é correto afirmar que:

A) o novo código de processo civil apenas prevê a distribuição ordinária do
ônus da prova, nada mencionando acerca da redistribuição dinâmica do
ônus da prova.

Prof. Ricardo Torques
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B) é cabível a redistribuição dinâmica do ônus da prova, no caso de
excessiva dificuldade de provar fato constitutivo de seu direito, desde que
observado o contraditório e não gerando situação de extrema dificuldade
para parte adversa.

C) a redistribuição dinâmica do ônus da prova, prescinde de comprovação
da impossibilidade ou excessiva dificuldade, para comprovar o fato
constitutivo do seu direito.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018

D)  é inadmissível a redistribuição do ônus da prova, ainda que seja 
considerada excessiva, a dificuldade para comprovar o fato constitutivo de 
seu direito.

E)  somente é admissível a redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos 
casos de impossibilidade de provar fato constitutivo do seu direito.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018
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De acordo com o Código de Processo Civil, a Fazenda Pública será intimada
na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios
autos, impugnar a execução, podendo arguir algumas matérias, EXCETO:

A) falta ou nulidade da intimação se, na fase de conhecimento, o processo
correu à revelia.

B) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.

C) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2020

D) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, bem como
ilegitimidade de parte.

E) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento,
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes
ao trânsito em julgado da sentença.

Prof. Ricardo Torques
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Na Ação de Consignação em Pagamento:

I. O autor propõe a ação, deposita o valor, mas é julgada procedente.

II. O autor propõe a ação, deposita o valor, mas é julgada improcedente.

III. O autor propõe a ação, deposita o valor, mas é indeferida a Inicial.

É correto afirmar que o levantamento do depósito será feito,
respectivamente, por:

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018

A) Autor; Autor; Autor.

B) Réu, Réu; Autor.

C) Réu; Autor; Autor.

D) Réu; Réu; Réu.

E) Autor; Réu; Autor.

Prof. Ricardo Torques
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Sobre o processo de execução, está correto afirmar que a(o):

A) execução só poderá ser proposta no foro de domicílio do executado.

B) conduta que fraude e execução não é considerada atentatória à
dignidade da justiça.

C) Ministério Público pode promover a execução forçada nos casos de sub-
rogação legal ou convencional.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018

D) processo de execução fundada em título executivo extrajudicial tem
existência autônoma e distinta do processo de conhecimento.

E) exequente não tem direito de desistir da execução.

Prof. Ricardo Torques
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Na execução de títulos extrajudiciais. há requisitos que são necessários 
para realizar qualquer execução. Dentre eles, destacam-se:

A) existência do título executivo e exigibilidade da obrigação.

B) possibilidade de prosseguir na execução mesmo se o devedor cumprir 
exatamente a obrigação estabelecida no título executivo, e ativismo 
processual.

C) nota promissória e organização em hierarquia financeira.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018

D) letra de câmbio e pessoa estrangeira.

E) renúncia à busca de título executivo judicial, através de processo de
conhecimento, e existência do título executivo.

Prof. Ricardo Torques
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Quanto aos recursos no Código de Processo Civil vigente, é correto afirmar
que:

A) contra decisão obscura ou contraditória caberá recurso de agravo
interno.

B) de regra a apelação não terá efeito suspensivo.

C) contra despacho cabe recurso.

D) são dispensados de preparo os interpostos pelos Municípios.

E) da sentença cabe agravo de instrumento.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018

Francisco Carlos propõe ação de locupletamento, regido pelo rito especial
da ação monitória, em face de José, uma vez que prescreveu o prazo de
seis meses para promover ação cambial do cheque. O demandante
pretende se valer em parcela dos pedidos, das técnicas do procedimento
especial dos juizados. a opção correta é:

A) O ordenamento jurídico interno não admite a propositura de ação de
locupletamento de cheque prescrito.

Prof. Ricardo Torques
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B) O prazo prescricional da ação cambial do cheque não se encontra
prescrito, tendo em vista que a prescrição somente se opera em 2 anos
contados da data da apresentação do título de crédito.

C) É admissível a deflagração desse processo de conhecimento, em que
haja combinação entre procedimentos especiais, para cada um dos pedidos
cumulativos formulados na petição inicial.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018

D) O manuseio de técnicas processuais de rito especiais, é imprescindível a
adoção do procedimento comum, bem como constatado a compatibilidade
desse procedimento.

E) Deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a
carência das condições da ação, na modalidade interesse de agir.

Prof. Ricardo Torques

IBADE/2018
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OBRIGADO

Prof. Ricardo Torques

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Prof. Lilian Novakoski

LEGISLAÇÃO ESPECIAL E
ESTATUTO DOS SERVIDORES
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Licenças
Art. 128 - Será concedida, ao servidor, licença:
I - para tratamento de saúde;
II - por acidente em serviço;
III - por motivo de doença em pessoa da família;
IV - à gestante, à adotante e à paternidade;
V - para prestação de serviço militar;
VI - para tratar de interesses particulares;
VII - para acompanhar o cônjuge;
VIII - para o desempenho de mandato classista;
IX - prêmio por assiduidade;
X - para concorrer a mandato público eletivo;
XI - para o exercício de mandato eletivo;
XII - especial, para fins de aposentadoria.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Deveres 
Art. 177 - São deveres do servidor:
I - ser assíduo e pontual ao serviço;
II - tratar com urbanidade as partes, atendendo-as sem preferências pessoais;
III - desempenhar com zelo e presteza os encargos que lhe forem incumbidos,
dentro de suas atribuições;
IV - ser leal às instituições a que servir;
V - observar as normas legais e regulamentares;
VI - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
VII - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
VIII - atender com presteza:
a) o público em geral, prestando as informações requeridas que estiverem a seu

alcance, ressalvadas as protegidas por sigilo;
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Deveres
b) à expedição de certidões requeridas, para defesa de direito ou esclarecimento de
situações de interesse pessoal;
c) às requisições para defesa da Fazenda Pública;
IX - representar ou levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de
que tiver conhecimento, no órgão em que servir, em razão das atribuições do seu cargo;
X - zelar pela economia do material que lhe for confiado e pela conservação do

patrimônio público;
XI - observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem como o

uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem confiados;
XII - providenciar para que esteja sempre em dia no seu assentamento individual, seu

endereço residencial e sua declaração de família;
XIII - manter espírito de cooperação com os colegas de trabalho;
XIV - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Regime Disciplinar 
I - repreensão;
II - suspensão;
III - demissão;
IV - cassação de disponibilidade;
V - cassação de aposentadoria;
VI - multa.
VII - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada ou equivalente.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

C
o

m
pe

te
n

te
s 

pa
ra

 
ap

lic
ar
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en

al
id

ad
es

Qualquer caso: Governador 

Até a suspensão e multa limitada ao máximo 
de 30 dias: Secretários de Estado, dirigentes 
de autarquias e fundações de direito público 

e os titulares de órgãos diretamente 
subordinados ao Governador

Até suspensão por 10 dias: titulares de 
órgãos diretamente subordinados aos 
Secretários de Estado, dirigentes de 

autarquias e de fundações de direito público

Suspensão de até 5 (cinco) dias: titulares de 
órgãos em nível de supervisão e 

coordenação repreensão das demais 
chefias.

Repressão 

12 meses
as de suspensão, 
de multa, de 
demissão por 
abandono de 
cargo e por 
ausências 
sucessivas ao 
serviço;

24 meses
a de demissão, de 
cassação de 
aposentadoria, de 
cassação de 
disponibilidade, e 
de destituição de 
cargo em 
comissão ou de 
função gratificada 
ou equivalente

5 anos 
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Processo Adminsitrativo Disciplinar 
A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público estadual ou 
prática de infração funcional é obrigada a promover sua apuração imediata, 

mediante meios sumários ou processo administrativo disciplinar, no prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de se tornar corresponsável, assegurada ampla defesa ao 

acusado.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Instrumentos de Apuração 

Sindicância 

Antecede PAD

Concluída em 30 dias úteis e defesa 
3 dias úteis 

apuração da extensão dos fatos 
apontados como irregulares e da 
extensão da responsabilidade de 

cada autor

PAD

instaurado pela autoridade 
competente para aplicar a pena 

disciplinar, e este deverá ser iniciado 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data em que for 
publicada a designação dos membros 

da comissão.

Conclusão 60 dias prorrogável igual 
período  
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Processo Adminsitrativo Disciplinar 
Os atos que poderão acarretar a nulidade do processo são:
a) A determinação de instauração por autoridade competente;
b) A falta de citação ou notificação, na forma determinada pelo Estatuto;
c) Qualquer restrição à defesa do indiciado;
d) Recusa injustificada de promover a realização de perícias ou qualquer outra
diligência;
e) Atos de comissão praticada por apenas um de seus membros;
f) Acréscimos ao processo depois de elaborado o relatório da comissão sem abrir
vistas ao indiciado;
g) Rasuras e emendas não ressalvadas em parte substancial ao processo.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Lilian 
Novakoski

Lei 8.069/90
Estatuto da Criança e 

do Adolescente
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DIREITO A LIBERDADE, RESPEITO E
DIGNIDADE

• Ao respeito: consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e
moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e
objetos pessoais.

• À dignidade: como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição
e nas leis, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente,
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor.
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DIREITO A LIBERDADE, RESPEITO E
DIGNIDADE

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser
educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de
tratamento cruel ou degradante, como formas de correção,
disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais,
pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis,
pelos agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (Incluído
pela Lei nº 13.010, de 2014)

DIREITO A LIBERDADE, RESPEITO E
DIGNIDADE

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: (Incluído
pela Lei nº 13.010, de 2014)
I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva
aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o
adolescente que resulte em: (Incluído pela Lei nº 13.010, de
2014)
a) sofrimento físico; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
b) lesão; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
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DIREITO A LIBERDADE, RESPEITO E
DIGNIDADE

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel 
de tratamento em relação à criança ou ao adolescente 
que: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
a) humilhe; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
b) ameace gravemente; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 
2014)
c) ridicularize. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

DIREITO A LIBERDADE, RESPEITO E
DIGNIDADE

Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os
responsáveis, os agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de
crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que
utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como
formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro
pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis,
às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a
gravidade do caso: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
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DIREITO A LIBERDADE, RESPEITO E
DIGNIDADE

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à
família; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; (Incluído
pela Lei nº 13.010, de 2014)
III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; (Incluído pela
Lei nº 13.010, de 2014)
IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento
especializado; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
V - advertência. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo
Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. (Incluído
pela Lei nº 13.010, de 2014)

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(IBADE/ Pref. De Santa Luzia / 2020)
Incontestavelmente, a adoção é um ato de amor. Há, porém, um longo 
caminho a ser percorrido a partir do momento em que se toma a decisão, 
até o momento em que a adoção efetivamente se concretiza. O ECA – 
Estatuto da Criança e Adolescente tem um capítulo que trata da adoção e 
garante a criança adotada os mesmos direitos que os filhos naturais. 
Assinale a alternativa relacionada corretamente aos direitos da adoção.
a)Os divorciados e os judicialmente separados poderão adotar 
conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de 
visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na 
constância da sociedade conjugal
b)O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando não 
tiver mais de um ano de idade ou se, qualquer que seja a sua idade, já 
estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente para se 
poder avaliar a conveniência da constituição do vínculo
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(IBADE/ Pref. De Santa Luzia / 2020)
c)Em caso de adoção por estrangeiro residente ou domiciliado fora do
país, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de no
mínimo quinze dias para crianças de até dois anos de idade, e de no
mínimo trinta dias quando se tratar de adotando acima de dois anos de
idade
d)Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes
habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto
pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes,
será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção
internacional
e)O candidato deverá comprovar, mediante documento expedido pela
autoridade competente do respectivo domicílio, estar devidamente
habilitado à adoção, consoante as leis do seu país, bem como apresentar
estudo psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada no
país de origem

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Tutor
• Pressupõe Perda/Suspensão do poder familiar 
• Regras CC

Guarda

• Precária e Revogável
• Dever de assistência ,material, moral, educacional – pode se opor a 

terceiros
• Dependente 
• Situações peculiares: suprir falta dos pais/responsáveis 

Adoção 

• Medida excepcional 
• Vedada procuração – Ato personalíssimo 
• Idade, em regra, 18 anos no máximo 
• Diferença de 16 anos adotante e adotando 
• Vedado adotar irmãos e ascendentes 
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

A
do

çã
o

 

Idade
Adotante mínimo 18 e 
diferença de 16 anos 

com adotado

Vedado adoção por 
ascendentes e irmãos

Tutor sem prestar 
contas e saldar o seu 

alcance

Consentimento 
genitores

Oitiva criança e 
consentimento 
adolescente

Prévio cadastro 

Estágio de Convivência 90 dias prorrogável por 
mais 90 dias

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

C
o

ns
en

tim
en

to
 g

en
ito

re
s 

Após nascimento 

Prescindido de 
orientação

Prestado ou ratificado 
perante autoridade 

judicial 

Pode ser retratado até 
sentença 
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

D
is

pe
n

sa
 O

rd
em

 
Adoção Unilateral 

Parentes com vínculo de 
afinidade

não parentes que tenham 
tutela/guarda legal e desde que 
a criança tenha mais de 3 anos

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(IBADE/ SEJUDH MT/ 2018)
As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das
próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de
programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e
adolescentes, em regime de orientação e apoio sócio familiar,
acolhimento institucional, internação, entre outros. Nesse passo, as
entidades que mantenham programa de acolhimento institucional:
a)deverão adotar o principio de manutenção na família natural ou
extensa, quando esgotados os recursos de integração em família
substituta.
b)devem possuir a figura do guardião, servidor público escolhido dentre
os servidores do Poder Judiciário com mais tempo na carreira, exercendo
o d irigente da entidade de acolhimento institucional a função de
substituto, em caso de férias ou afastamento do guardião.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(IBADE/ SEJUDH MT/ 2018)
c)quando forem entidades não-governamentais. somente poderão
funcionar depois de registradas no Conselho Tutelar, o qual
comunicará o registro ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente da respectiva localidade.
d)adotarão medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como
forma de transição para colocação em família substituta ou, não
sendo esta possível, para reintegração familiar, ou ainda para
privação da liberdade.
e)poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças
e adolescentes sem prévia determinação da autoridade
competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao Juiz
da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(IBADE/ SEJUDH MT/ 2018)
No que se refere ao direito à convivência familiar e comunitária, a falta ou
carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a
perda ou a suspensão do poder familiar. Nesse contexto, a condenação
criminal do pai ou da mãe:
a)não implicara a destituição do poder familiar em nenhuma hipótese.
obrigará o(a) condenado(a) ao pagamento de multa penal em favor do
menor, no valor de um salário-mínimo para cada mês de prisão.
b)poderá implicar a perda ou suspensão do poder familiar, que serão
decretadas administrativamente, em procedimento disciplinar, com
contraditório e ampla defesa.
c)implicará a destituição do pccíer familiar se a condenação for por crime
culposo, sujeito à pena de detenção, contra o próprio filho(a).
d)implicará a destituição do poder familiar se a condenação for por
e)crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho(a).
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Aplicam-se Medidas 
de de Proteção na 

Violação de Direitos 

Ação ou 
Omissão da 

Sociedade ou 
do Estado 

Por falta, 
omissão ou 

abuso dos pais 
ou responsável

Em razão da 
própria conduta 

do menor 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de 
ensino fundamental;
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de 
proteção, apoio e promoção da família, da criança e do 
adolescente; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em 
regime hospitalar ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 
2009) Vigência
VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação 
dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009) Vigência

Conselho Tutelar

Órgão Permanente e Autônomo, 
Não Jurisdicional

5 membros 

4 anos de 
mandato, 
permitida 

recondução

No mínimo  em 
cada município 
e Reg. Adm do 

DF

Reconhecida 
idoneidade moral, 

21 anos, residir 
no município 
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CONSELHO TUTELAR

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos
arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as
medidas previstas no art. 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação,
serviço social, previdência, trabalho e segurança;

CONSELHO TUTELAR

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de
descumprimento injustificado de suas deliberações.
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua
infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou
adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua
competência;
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária,
dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor
de ato infracional;
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CONSELHO TUTELAR

VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou
adolescente quando necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta
orçamentária para planos e programas de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação
dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição
Federal;

CONSELHO TUTELAR

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de
perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as
possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto
à família natural.
XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos
profissionais, ações de divulgação e treinamento para o
reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e
adolescentes.
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SUSPENSÃO PODER FAMILIAR

Ministério Público e Interessados
 O ECA estabelece os requisitos da petição inicial de perda ou

suspensão do poder familiar (art 155 ECA)
• a autoridade judiciária a que for dirigida;
• o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e

do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de
pedido formulado por representante do Ministério Público;

Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o
Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar
ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a
criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo
de responsabilidade.
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CITAÇÃO
Art. 158. O requerido será citado para, no PRAZO DE DEZ DIAS, oferecer resposta escrita,
indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e
documentos.

§ 1o A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização.

§ 2o O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente.

§ 3 o Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu
domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar
qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará a
fim de efetuar a citação, na hora que designar, nos termos do art. 252 e seguintes da Lei
n o 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) . (Incluído pela Lei nº
13.509, de 2017)

§ 4º Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão
citados por edital no prazo de 10 (dez) dias, em publicação única, dispensado o envio de
ofícios para a localização.

Trâmite da Ação 

Ajuizamento pelo MP 
ou Interessado 

Citação 
Resposta do réu em 
10 dias (deve trazer 

as provas)

Se não responder, 
vistas para o MP (em 
ação intentada pelo 
MP) em cinco dias e 

igual prazo juiz decide
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Trâmite da Ação 

Ajuizamento pelo MP 
ou Interessado 

Citação 
Resposta do réu em 
10 dias (deve trazer 

as provas)

Contesta

Instaura-se a fase de 
instrução e vistas MP 

5 dias se for 
requerente 

Instrução 

Manifestação das 
partes e MP no prazo 

de 20 minutos  
prorrogável por mais 

10 minutos

Sentença  em 
audiência ou 5 dias

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Lilian 
Novakoski

Direito das Pessoas 
com Deficiência 

263

264



Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Atendimento Prioritário e Preferencial 

Estatuto Federal 

•-I proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
•II - atendimento em todas as instituições e serviços de 
atendimento ao público;

•III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto 
tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade 
de condições com as demais pessoas;

•IV - disponibilização de pontos de parada, estações e 
terminais acessíveis de transporte coletivo de 
passageiros e garantia de segurança no embarque e no 
desembarque;

•V - acesso a informações e disponibilização de recursos 
de comunicação acessíveis;

•VI - recebimento de restituição de imposto de renda;
•VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e 
administrativos em que for parte ou interessada, em 
todos os atos e diligências.

Estatuto Estadual 

•I - repartições públicas estaduais; 
•II - sociedades de economia mista, empresas públicas, 
autarquias e fundações mantidas pelo Estado; 

•III - bancos e instituições financeiras em geral
•IV - hospitais, laboratórios de análises clínicas e 
unidades sanitárias estaduais, ou conveniados.

•V - cinemas, teatros, “shopping centers”, escolas, 
hotéis, estações rodoviárias e ferroviárias, estádios e 
aeroportos

1. Programas habitacionais 3%

2. Vagas de Estacionamento 2% 

3. Hotéis, pousadas 10%

4. Lan Houses 10% 
equipamentos 

5. Frota de táxi 10% 

6. Locadora de veículos 1 a 
cada conjunto de 20 veículos  

1. Concursos Públicos, vagas de 
estágios em órgãos públicos 

10% 

2. Vagas de Estacionamento 

3. Hotéis, motéis 2% quando 
com mais de 50 unidades 

4. Banheiros químicos 10% (1 
cada gênero) 
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Estatuto Estadual 
Art. 62. Devem ser destinados preferencialmente ao jovem com deficiência com
idade entre 16 (dezesseis) e 24 (vinte e quatro) anos 10% (dez por cento) dos novos
postos de trabalho, decorrentes do Programa Primeiro Emprego, instituído pela Lei
n.º 11.363, de 30 de julho de 1999, regularmente inscrito no Programa, respeitadas
as condições impostas. Parágrafo único. O empregador que contratar pessoa com
deficiência terá direito ao repasse de que trata o art. 4.º da Lei n.º 11.363/1999, pelo
período de, no máximo, 12 (doze) meses. Art. 63. Devem ser destinados 10% (dez
por cento) das vagas de trabalho oferecidas no Programa Nova Chance, instituído
pela Lei n.º 11.856, de 4 de dezembro de 2002, preferencialmente, à pessoa acima
de quarenta anos com deficiência, regularmente inscrita e respeitadas as condições
impostas pelo Programa. Art. 64. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
benefícios fiscais e estímulos creditícios a empresas que preencham, no mínimo,
10% (dez por cento) de seus Quadros de Pessoal com pessoa com deficiência
encaminhada por instituições de assistência mantidas pelo poder público estadual.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Art. 112. Os servidores públicos estaduais da administração direta, autárquica ou
fundacional, incluindo os empregados das fundações mantidas ou instituídas pelo
Estado, que possuam filho, dependente, com deficiência congênita ou adquirida,
com qualquer idade, terão sua carga horária semanal reduzida à metade, nos termos
desta Seção.
§ 1.º A redução de carga horária, de que trata o “caput”, destina-se ao
acompanhamento do filho, natural ou adotivo, no seu tratamento e/ou atendimento
às suas necessidades básicas diárias.
§ 2.º No caso de ambos os cônjuges serem servidores estaduais e enquadrados nas
disposições desta Seção, a somente um deles será autorizada a redução de carga
horária, de sua livre escolha. § 3.º O afastamento poderá ser consecutivo,
intercalado, alternado ou escalonado, conforme necessidade e/ou programa do
tratamento pertinente.
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Art. 113. Para se efetuar a redução de carga horária prevista no art. 112, o
interessado deverá encaminhar requerimento ao titular ou dirigente máximo do
órgão em que estiver lotado, instruído com cópia da certidão de nascimento ou
adoção, atestado médico ou laudo de que tenha filho com deficiência, com
dependência, e, se possível, laudo prescritivo do tratamento a que deverá ou está
sendo submetido.
§ 1.º A autoridade referida no “caput” encaminhará o expediente à Secretaria da
Administração e dos Recursos Humanos, com vistas ao Departamento de Perícia
Médica, que emitirá laudo conclusivo sobre o requerimento.
§ 2.º Não havendo órgão de perícia médica do Estado na cidade domiciliar do
servidor, o laudo do Departamento de Perícia Médica poderá ser suprido por
relatório detalhado de dois profissionais plenamente habilitados. Art. 114. O
benefício de que trata esta Seção será concedido pelo prazo de 6 (seis) meses,
podendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos, observando-se o
disposto no art. 116 e seus parágrafos.

Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

ATÉ BREVE!

Prof. Lilian Novakoski

@liliannovakoski

Professora Lilian 
Novakoski

Lilian Novakoski
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DIREITO CIVIL E LEI GERAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS

Prof. Paulo H M Sousa

ATENÇÃO: NÃO HÁ MUITAS QUESTÕES DA BANCA IBADE, POR ISSO

AS QUESTÕES CUJOS TEMAS ELA NÃO ABORDA SÃO DA FCC

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

@COMENDADORSOUSA

CONTATO

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(IBADE - Câmara de Porto Velho - RO - Analista Jurídico- 2018) Segundo o
Código Civil vigente, os Municípios são pessoas:

(A) físicas

(B) naturais

(C) jurídicas de direito público interno.

(D) jurídicas de direito público externo.

(E) jurídicas de direito privado.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(IBADE - Câmara de Santa Maria Madalena - RJ - Procurador Jurídico-
2016) No ordenamento pátrio, a pessoa jurídica tem existência legal a
partir da:

(A) inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas.

(B) integralização do capital social

(C) abertura do estabelecimento empresarial

(D) assinatura do contrato social.

(E) inscrição do ato constitutivo no registro competente.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(IBADE - Prefeitura de Linhares - ES - Analista de Controle Interno – 2020)
De acordo com o Código Civil, são bens públicos aqueles do domínio
nacional pertencentes às:

(A) empresas públicas.

(B) pessoas hipossuficientes.

(C) sociedades de economia mista.

(D) pessoas jurídicas de direito público interno.

(E) organizações da sociedade civil de interesse público - OSCIP.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC/ AFAP – 2019) Anacleto tem 17 anos, é viciado em tóxicos e, por
deficiência mental permanente, não exprime sua vontade de forma clara
e inteligível. Anacleto é

(A) relativamente incapaz em relação à idade e ao vício em tóxicos;
absolutamente incapaz em relação à deficiência mental permanente.

(B) relativamente incapaz em relação a todas as situações indicadas.

(C) pelas circunstâncias, absolutamente incapaz em relação a todas as
situações narradas.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) relativamente incapaz em relação à idade; absolutamente incapaz em 
relação ao vício em tóxicos e à deficiência mental permanente. 

(E) relativamente incapaz em relação à idade e à deficiência mental 
permanente; capaz plenamente quanto ao vício em tóxicos, que 
representa somente um problema de saúde pública. 
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC/TRF-3 – 2019) Ricardo, maior de 16 anos, não consegue, por causa 
permanente, exprimir sua vontade. Nesse caso, de acordo com o Código 
Civil, Ricardo:

a) é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
não correndo contra ele a prescrição.

b) é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
mas contra ele corre a prescrição.

c) é incapaz, rela vamente a certos atos ou à maneira de os exercer, não 
correndo contra ele a prescrição.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) é incapaz, rela vamente a certos atos ou à maneira de os exercer, mas 
contra ele corre a prescrição.

e) não é incapaz, absoluta ou relativamente, mas contra ele não corre a 
prescrição.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / TRF - 4ª REGIÃO – 2019) Comete abuso de direito o titular de um 
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
Para o Código Civil, o abuso de direito constitui ato

a) lícito, mas que dá causa ao dever de indenizar.

b) lícito, mas que não produz efeitos.

c) ilícito, que dá causa ao dever de indenizar.

d) ilícito, mas que não dá causa ao dever de indenizar.

e) ilícito, porém plenamente válido e eficaz.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / SEFAZ-GO – 2018) Para o Código Civil, o abuso do direito

a) é previsto como ato ilícito e gera responsabilidade ao agente ofensor,
por desvio da finalidade social e econômica do ato tido por abusivo.

b) é previsto como ato ilícito, mas não gera responsabilidade ao agente
ofensor, por não se tratar de ato ilegal.

c) é previsto como ato lícito, não gerando responsabilidade ao ofensor.

d) não é previsto no Código Civil, mas apenas na doutrina e na
jurisprudência.

e) é previsto como ato ilícito, gerando apenas a possibilidade de
desfazimento do ato, sem outras cominações legais.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / MPE-SE – 2013) Em relação à prova dos negócios jurídicos:

a) Os menores de dezoito anos não podem ser admitidos como
testemunhas.

b) Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não
poderá aproveitar-se de sua recusa.

c) A confissão é possível em face de direito de qualquer natureza, é
irrevogável e não é passível de anulação em nenhuma hipótese.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) As pessoas que não podem ser admitidas como testemunhas não
poderão ser ouvidas em juízo, salvo se prestarem compromisso de
veracidade de suas declarações.

e) O instrumento particular, feito e assinado por quem esteja na livre
disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor e, independente de registro público,
operam seus efeitos em relação a terceiros de imediato.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC / DPE-AP – 2018) A respeito das disposições gerais do negócio
jurídico e da prova dos fatos jurídicos, de acordo com o Código Civil
atualmente em vigor,

a) as declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários e terceiros mencionados.

b) a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos
reais sobre imóveis de qualquer valor.

c) salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se
admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do
maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que foram celebrados.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) o instrumento particular, feito por terceiro e somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor.

e) a cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas,
valerá como prova de declaração da vontade, e, ainda que impugnada sua
autenticidade, dispensa a exibição do original.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FCC - TJ-MA - Analista Judiciário – Direito – 2019) Em relação à
prescrição, considere: I. Por implicar perda de direito, a renúncia da
prescrição só pode ser expressa, vedada a renúncia tácita. II. A
prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a
quem aproveita. III. Os prazos da prescrição, por se tratar de direitos
disponíveis, podem ser alterados por acordo das partes. IV. A prescrição
iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Está
correto o que consta APENAS em

a) III e IV.

b) I, II e IV.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) I, II e III.

d) I e III.

e) II e IV.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CEBRASPE – PC/RJ – Delegado – 2022) Com relação ao tratamento de
dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção
de Dados, assinale a opção correta.

a) O tratamento de dados pessoais não poderá ser condição para o
fornecimento de produto ou de serviço ou exercício de um direito.

b) O consentimento do tratamento de dados pelo titular deverá ter uma
finalidade determinada, e as autorizações poderão ser genéricas quando
formalizadas por meio de contrato.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) O tratamento de dados pessoais poderá ser realizado mediante o
fornecimento de consentimento a manifestação pelo titular de forma
verbal, desde que demonstre a manifestação de livre vontade e na
presença três testemunhas maiores e capazes.

d) O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o
consentimento específico e em destaque dado por ambos os pais.

e) O consentimento do tratamento de dados poderá ser revogado
mediante manifestação expressa do titular, ratificados os tratamentos já
realizados sob amparo de consentimento anteriormente manifestado
enquanto não houver requerimento de eliminação de dados pessoais
tratados.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(FGV/ DPE-RJ - 2021) Vinícius é dirigente sindical dos servidores da
concessionária de água e esgoto Água Limpa do Estado X. A concessionária
Água Limpa oferece aos seus servidores telefones celulares e linha
telefônica com a LigueJá para o desempenho de suas funções. Ao adquirir
cada linha telefônica, Água Limpa celebra contrato de adesão com a LigueJá
e, em paralelo, o servidor preenche formulário de informações pessoais
para empresas de cobranças e recuperação de créditos. Vinicius notando tal
fato, notifica a LigueJá e a Água Limpa pedindo esclarecimentos sobre a
cessão das informações. A LigueJá responde afirmando que, no contrato de
adesão assinado com Água Limpa e no formulário assinado por Vinicius,
constava autorização de uso geral e irrestrito dos dados por LigueJá, e que
essa disposição, por si só, autorizava a cessão dos dados pessoais.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

Nesse contexto, é correto afirmar que:

a) a aposição da cláusula que autorizou o uso dos dados para quaisquer
finalidades, por LigueJá, é legítimo exercício de autonomia privada e,
portanto, em respeito ao princípio da força vinculante dos contratos, tem-
se por regular a cessão dos dados pessoas por LigueJá;

b) por trata-se de uso pela administração pública, o uso dos dados
pessoais poderá dar-se na forma supracitada, considerando a prevalência
do interesse público sobre os demais interesses em jogo;
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) a responsabilidade civil do tratador de dados pessoais dá-se por meio de 
culpa presumida, de modo que o uso e cessão dos dados pessoais poderão 
ser feitos na forma supracitada, apurando-se a responsabilidade civil 
posteriormente;

d) tendo sido Vinicius informado do uso de seus dados pessoais na forma 
apresentada, inexiste ato ilícito praticado por LigueJá, constituindo sua 
conduta exercícios regular de direito;

e) a informação de Vinicius constitui dado pessoal sensível, por dizer 
respeito à filiação a sindicato e, portanto, seu tratamento dependeria de 
consentimento expresso do titular, requerendo-se a indicação da 
finalidade do uso. 

 

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESGRANRIO - Banco do Brasil – Escriturário – 2021) Ao realizar a matrícula
do seu curso, o estudante preencheu uma ficha cadastral com os seguintes
dados: nome, endereço, telefone, religião, estado civil, raça, nome dos pais,
número de filhos e sindicato ao qual era filiado. Segundo a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), consideram-se sensíveis os seguintes dados
solicitados:

(A) religião, raça e filiação a sindicato

(B) religião, estado civil e filiação a sindicato

(C) religião, estado civil e raça

(D) número de filhos, raça e religião

(E) número de filhos, raça e estado civil
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESGRANRIO - Banco do Brasil – Escriturário – 2021) Um cliente
comparece ao banco em que possui conta salário para comprovação de
vida, seguindo norma legal sobre o tema. Aproveitando sua presença na
instituição financeira, resolve agendar reunião com o gerente de
relacionamento, que, com toda presteza, combina recebê-lo em meia
hora. Após as conversas iniciais, ele questiona o gerente sobre os
melhores investimentos disponíveis. Algumas opções são apresentadas,
e o interesse final é dirigido a dois novos produtos. O gerente, então,
comunica ao cliente a necessidade de atualização de sua ficha cadastral,
pois surgiu nova legislação sobre proteção de dados.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

Diante da aquiescência, o gerente apresenta formulário padronizado para o 
correntista autorizar, expressamente, o compartilhamento dos seus dados 
com integrantes do grupo econômico do banco (corretoras, entre outras). 
Nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, essa autorização

(A) seria desnecessária, por ser decorrente do contrato originário. 

(B) está correta, se considerado o claro consentimento do correntista.

(C) seria exigível para quebra de sigilo bancário por ordem judicial.

(D) deve ser ponderada com as necessidades negociais do banco.

(E) decorre da novidade dos produtos apresentados, não se aplicando a 
produtos já constantes da carteira do banco.

295

296



Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(CESPE/TJ/PA - 2020) A Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais) prevê a realização do tratamento de dados pessoais, mediante o
consentimento do titular dos dados, para o cumprimento de obrigação legal
ou regulatória e para a realização de estudos ou execução de contratos a
pedido do titular. As hipóteses em questão são exemplos de

a) princípios das atividades de tratamento de dados pessoais.

b) requisitos para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

c) tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes.

d) direitos do titular dos dados.

e) requisitos para o tratamento de dados pessoais.

@COMENDADORSOUSA

CONTATO
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OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa

DIREITO ADMINISTRATIVO
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OBRIGADO!

Prof. Thállius Moraes
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DIREITO PENAL

Profª. Priscila Silveira

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.

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

STF

SIM

(EXCEPCIONAL)

STJ

NÃO

TJRS 
Profª. Priscila Silveira

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)

TJRS 
Profª. Priscila Silveira

329

330



 Conceito de funcionário público: art. 327 CP.

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.

Crimes Contra a Administração 
Pública

TJRS 
Profª. Priscila Silveira

Concussão – ART. 316, CP

Concussão Simples (caput)

Própria

Imprópria

TJRS 
Profª. Priscila Silveira
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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 

TJRS 
Profª. Priscila Silveira

Prevaricação – Art. 319, CP

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

TJRS 
Profª. Priscila Silveira
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.

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

TJRS 
Profª. Priscila Silveira

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

TJRS 
Profª. Priscila Silveira
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Corrupção Ativa – ART. 333, CP

Corrupção Ativa

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

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

TJRS 
Profª. Priscila Silveira

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

TJRS 
Profª. Priscila Silveira
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IBADE/ ISEC-AC/2021

A Facilitação de contrabando ou descaminho é crime previsto no Código Penal,
caracterizado por ser praticado por:
A) Particular contra o Patrimônio.
B) Funcionário público contra a Fé pública.
C) Funcionário público contra a Administração em geral.
D) Funcionário público contra a Administração da Justiça.
E) Particular contra a Administração da Justiça..

TJRS 
Profª. Priscila Silveira

IBADE/ ISEC-AC/2021

Suponha que o funcionário público Evaresnildo tenha exigido para outra pessoa,
indiretamente, no exercício da sua função e em razão dela, vantagem indevida
consistente no valor R$ 10.000 (dez mil reais) para pôr irregularmente em
liberdade um adolescente infrator que cumpria medida socioeducativa de
internação. Nesse caso, considerando que a quantia não foi paga, Evaresnildo:
A) cometeu o crime de Corrupção.
B) cometeu o crime de Concussão.
C) cometeu o crime de Roubo.
D) cometeu o crime de Tergiversação. 
E)  não cometeu nenhum crime.

TJRS 
Profª. Priscila Silveira
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IBADE/ ISEC-AC/2021
O crime de Advocacia Administrativa, previsto no Código Penal, consiste em:
A) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.
B) Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, ou facilitar-lhe a revelação.
C)Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração
pública, valendo-se da qualidade de funcionário.
D) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo
contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal.
E) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. .
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PENAL
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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

TJRS 
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Inquérito Policial
Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário Oficial

Oficioso Indisponível

TJRS 
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Inquérito Policial

Formas de 
Início

Ação Penal 
Pública

Ação Penal 
Privada

TJRS 
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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

TJRS 
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Acerca do Inquérito Policial, é correto afirmar que:
A) O ofendido não poderá requerer diligências no inquérito.
B) A autoridade policial mandará arquivar os autos do inquérito assim que
concluído.
C) Depois de arquivado o inquérito, a autoridade policial não poderá proceder a
novas pesquisas, mesmo se de outras provas tiver notícia.
D) O inquérito pode ser iniciado mesmo sem a representação do ofendido, nos
casos de ação penal pública condicionada à representação.
E) Concluído o inquérito, o Ministério Público só poderá devolvê-lo à autoridade
policial em caso de novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da
denúncia. .
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Ação Penal

PÚBLICA
MP-DENÚNCIA

ART.46 CPP

Incondicionada

Condicionada

Representação 
do ofendido

Requisição do 
Ministro da 

Justiça

PRIVADA
OFENDIDO-

QUEIXA
ART. 38 CPP

Retratação: 25 
CPP

Exclusiva

Personalíssima*

Subsidiária-
29 CPP

Prazo: 38 CPP

INSTITUTOS:
-Renúncia ao direito de queixa- 49 CPP
-Decadência- 38CPP
-Perdão do ofendido- art. 51 CPP
-Perempção- art. 60 CPP
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Procedimento comum (arts. 394 a 
502,CPP)

Rito
Ordinário

Sumário

Sumaríssimo

Critério
Crime com pena máxima 

igual ou superior a 4 
anos

Crimes com pena 
máxima inferior a 4 anos

Crimes/contravenções 
com pena máxima até 2 

anos
TJRS 
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Júri (1ª Fase)
Decisão

Pronúncia (Art. 
413, CPP)

Impronúncia 
(Art. 414, CPP)

Absolvição 
sumária (Art. 

415, CPP)
Desclassificação 
(Art. 419, CPP). 

RESE 
(art. 581, IV, 

CPP)

RESE 
(art. 581, II, 

CPP)

Apelação

(art. 416, CPP)
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Prisão em Flagrante

REVISÃO DE VÉSPERA PCPB
Profª. Priscila Silveira

Procedimento do flagrante

1º    Captura
2º Condução 

até a 
autoridade

3º  Lavratura 
do auto (art. 

304, CPP)

4º
Recolhimento 

ao cárcere

Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de
infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro)
anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que
decidirá em 48 (quarenta e oito) horas.
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Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente 
mediante provocação

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)
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Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

Obrigada!!

@profpriscilasilveira

353

354



355


	capa.pdf
	Revisão de Véspera TJ RS.pdf

