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Mais de 3 mil exercícios gabaritados.

1º PDF
Conteúdo
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de
referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2
Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das
classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de
subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância
verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos
pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição
de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4
Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Ortografia Oficial
Ortografia (orto = correto / grafia = escrita) é a parte da gramática que se preocupa com a correta
representação escrita das palavras.

O alfabeto português
O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras k, w e y.
O alfabeto completo passa a ser:
Letras maiúsculas

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letras minúsculas
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abcdefghij klmnopqrs tuvwxyz
As letras k, w e y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são
usadas em várias situações.
Por exemplo:
a) na escrita de símbolos de unidades de medida: km (quilômetro), kg (quilograma), W (watt);
b) na escrita de palavras e nomes estrangeiros (e seus derivados): show, playboy, playground, windsurf, kung
fu, yin, yang, William, kaiser, Kafka, kafkiano.

Diferença entre letra e fonema
Fonemas: unidades sonoras capazes de estabelecer diferenças de significado.
Mato
/m/
Fonema

Pato
/p/
fonema

Letras: sinais gráficos criados para a representação escrita das línguas.

Emprego de algumas letras
X ou CH ?



Emprega-se "X"

a) Após um ditongo:
caixa - paixão - peixe.
Exceção: recauchutar e seus derivados.
b) Após o grupo inicial en:
enxada - enxergar - enxame
Exceção:
encher e seus derivados (que vêm de cheio)
palavras iniciadas por ch que receberam o prefixo en: encharcar (de charco); enchapelar (de chapéu)
c) Após o grupo inicial me:
mexer - México - mexerica
Exceção: mecha
d) Nas palavras de origem indígena ou africana: Xingu - Xavante
e) Nas palavras inglesas aportuguesadas:
xerife - xampu

G ou J?



Emprega-se "G"

a) Nos substantivos terminados em:
agem: aragem - friagem
igem: origem - fuligem
ugem: ferrugem
Exceções: pajem - lambujem
b) Nas palavras terminadas em:
ágio: pedágio
égio: colégio
ígio: prestígio
ógio: relógio
úgio: refúgio
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Emprega-se 

"J"

a) Nas formas verbais terminadas em: jar
arranjar (arranjei, arranjamos)
viajar (viajo, viajaram)
b) Nas palavras de origem tupi, africana, árabe:
jiboia, pajé, canjica, manjericão, berinjela, moji
c) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com j:
laranjeira (de laranja); lojista, lojinha (de loja).

S ou Z ?



Emprega-se "S"

a) Nas palavras que derivam de outras que se escrevem com s:
casebre, casinha, casarão (de casa)
pesquisar (de pesquisa); analisar (de análise)
Exceção: catequizar (catequese)
b) Nos sufixos
- ês - esa: português - portuguesa / / / chinês - chinesa
- ense, oso, osa (que formam adjetivos): paraense / / / orgulhoso / / / caprichosa
- isa (indicando feminino): poetisa / / / profetisa
c) Após ditongo: coisa, lousa, pousar
d) Nas formas do verbo pôr (e seus derivados) e querer:
pus, puseste, quis, quiseram

Emprega-se  "Z"
a) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com z:
razão - razoável; raiz - enraizado
b) Nos sufixos:
- ez, eza (que formam substantivos abstratos a partir de adjetivos)
Adjetivo Substantivo abstrato
Surdo  Surdez
Avaro  Avareza
Belo  Beleza
izar (que formam verbos): civilizar, humanizar, escravizar
iza - ção (que formam substantivos): civilização, humanização

S, SS ou Ç ? Emprega-se  "S"
Verbos com nd- Substantivos com ns
Distender  Distensão
Ascender  Ascensão

Emprega-se "SS"
Verbos com ced - Substantivos com cess
Ceder  Cessão
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Conceder  Concessão

Emprega-se  "Ç"
Verbos com ter- Substantivos com tenção
Conter Contenção
Deter  Detenção
Atente para a grafia de:
- acrescentar - adolescência - consciência - indisciplina - fascinação - piscina - nascer
- obsceno - ressuscitar - seiscentos.

X
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /s/:
- experiência - Sexta - sintaxe - texto.
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /ks/:
- clímax - intoxicar - nexo - reflexo - sexagésimo - sexo - tóxico.

XC
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com XC, mas que têm o som de /s/:
- excesso - exceção - excedente - excepcional.

E ou I ?

Emprega-se  "E"

a) Nos ditongos nasais: mãe, cães, capitães
b) Nas formas dos verbos com infinitivos terminados em: oar e uar
Abençoe - perdoe - continue - efetue
c) Em palavras como: se, senão, quase, sequer, irrequieto

Emprega-se "I"
Somente no ditongo interno: cãibra (ou câimbra)

H
A letra "H" não representa nenhum som
É usada nos dígrafos: nh - lh - ch
É usada em algumas interjeições: ah, oh, hem
Sobrevive por tradição em Bahia mas desaparece nos derivados: baiano, baianismo

Palavras homófonas
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre x e ch:
Brocha (pequeno prego)
Chá (nome de uma bebida)
Chácara (propriedade rural)
Cheque (ordem de pagamento)
Cocho (vasilha para alimentar animais)
Tacha (pequeno prego)
Tachar (pôr defeito em)

broxa (pincel)
xá (título de antigo soberano do Irã)
xácara (narrativa popular em versos)
xeque (jogada de xadrez)
coxo (manco)
taxa (imposto)
taxar (cobrar imposto)
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Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre z e s e pelo contraste gráfico:
Cozer (cozinhar)
Prezar (ter em consideração)
Traz (do verbo trazer)
Acender (iluminar)
Acento (sinal gráfico)
Caçar (perseguir a caça)
Cegar (tornar cego)
Censo (recenseamento)
Cessão (ato de ceder), secção (corte)
Concerto (harmonia musical)
Espiar (ver, espreitar)
Incipiente (principiante)
Intenção (propósito)
Paço (palácio)

coser (costurar)
presar (prender, apreender)
trás (parte posterior)
ascender (subir)
assento (onde se senta)
cassar (anular)
segar (cortar para colher)
senso (juízo)
seção (departamento - parte ou divisão) sessão (reunião).
conserto (reparo)
expiar (sofrer castigo)
insipiente (ignorante)
intensão (esforço, intensidade)
passo (passada)

Algumas palavras parônimas:
Área (superfície) e ária (melodia)
Deferir (conceder) e diferir (adiar ou divergir)
Delatar (denunciar) e dilatar (estender)
Descrição (representação) e discrição (reserva)
Despensa (compartimento) e dispensa (desobriga)
Emergir (vir à tona) e imergir (mergulhar)
Emigrante (o que sai do próprio país) e imigrante (o que entra em um país estranho)
Eminente (excelente) e iminente (imediato)
Peão (que anda a pé) e pião (brinquedo)
Recrear (divertir) e recriar (criar de novo)
Se (pronome átono, conjunção) e si (pronome tônico, nota musical)
Vultuoso (atacado de vultuosidade, ou seja, congestão na face) e vultoso (volumoso)

Dicas de Ortografia
Qual a série certinha?
a) civilizar, analisar, pesquizar
b) civilizar, analizar, pesquizar
c) civilisar, analisar, pesquisar
d) civilizar, analisar, pesquisar
A gente usa o sufixo -izar para formar verbos derivados de adjetivo:
civil  civilizar
municipal  municipalizar
Há palavras que já têm o s no radical delas. Aí a gente tem que respeitar a família. Mantemos o s. E
acrescentamos-lhe
-ar,
não
-izar:
análise  analisar
pesquisa  pesquisar
Resposta do teste: D
Que opção está todinha certa?
a) Ele quiz fazer a transação, mas não fes.
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b) Ele quiz fazer a transação, mas não fez.
c) Ele quis fazer a transação, mas não fes.
d) Ele quis fazer a transação, mas não fez.
É essa mesma. Você acertou em cheio. O verbo querer não tem z no nome. Então não terá z nunca.
Quando soar o som z, não duvide: escreva s:
quis

quisemos

quiseram

quiser

quisesse

quiséssemos

quisesse

O verbo fazer tem z no infinitivo. Ele permanece fiel à letrinha. Todas as vezes que soar z, escreve-se com z:
faz
fizemos
fizesse

fazemos
fizeram
fizéssemos

fazem
fizer
fizessem

fiz
fizermos

fez
fizerem

Resposta do teste: D
Está certinha a grafia de:
a) garçom
b) garçon
c) garssom
d) garsson
Resposta do teste: A - Garçom se escreve assim. Com m final.
Estão certinhas as palavras da série:
a) maciês, camponês, solidês, frigidês
b) maciez, camponez, solidez, frigidez
c) maciez, camponês, solidez, frigidez
d) maciez, camponês, solidez, frigidês
Com s ou z ? Se houver um dicionário por perto, consulte-o. Sem o paizão, o jeito é aprender a lição.
Providência: saber de onde veio a palavra.
Se do adjetivo, é hora do z:
macio (maciez)

embriagado (embriaguez)

líquido (liquidez)

sólido (solidez)

frígido (frigidez)

Se do substantivo, o s pede passagem:
Portugal (português)
corte (cortês)
economia (economês)
campo (camponês)
Resposta do teste: C
Estão certinhas as palavras:
a)
b)
c)
d)

rúbrica, previlégio
rubrica, previlégio
rúbrica, privilégio
rubrica, privilégio

Dizer rúbrica? Cruz-credo! Só o ex-ministro Kandir. Ele não deixa por menos. Também diz previlégio. Seguirlhe o exemplo? Só bobo. Rubrica é paroxítona. A sílaba tônica cai no bri. E privilégio se escreve com i.
Resposta do teste: D
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Estão escritas como manda o figurino as palavras da série:
a) eu apóio, o apôio
b) eu apóio, o apoio
c) eu apoio, o apoio
d) eu apoio, o apôio
Atenção, ditongo vive junto e não abre. Na separação silábica, mantenha-os coladinhos:
* i-dei-a
* as-sem-blei-a
Resposta do teste: C

Exercícios pertinentes
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01) Estão corretamente empregadas as palavras na frase:
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.
b) Ele agiu com muita descrição.
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.
d) Ele cantou uma área belíssima.
e) Utilizamos as salas com exatidão.
2. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da inicial maiúscula, exceto:
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.
e) Nos nomes de escolas de qualquer natureza.
3. Indique a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) fanatizar - analizar - frizar.
b) fanatisar - paralizar - frisar.
c) banalizar - analisar - paralisar.
d) realisar - analisar - paralizar.
e) utilizar - canalisar - vasamento.
4. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente é:
a) hidrólise - hidrolisar.
b) comércio - comercializar.
c) ironia - ironizar.
d) catequese - catequisar.
e) análise - analisar.
5. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a alternativa em que não há erro de grafia:
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza.
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços de amizade com a Europa.
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua."
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, incensos e mirra " (Manuel Bandeira).
e) A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, foi ornamentada na época de natal.
6. Marque a opção cm que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) enxotar - trouxa - chícara.
b) berinjela - jiló - gipe.
c) passos - discussão - arremesso.
d) certeza - empresa - defeza.
e) nervoso - desafio - atravez.
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7. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é:
a) O experto disse que fora óleo em excesso.
b) O assessor chegou à exaustão.
c) A fartura e a escassez são problemáticas.
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala.
e) Aceso o fogo, uma labareda ascendeu ao céu.
8. Assinale a opção em que a palavra está incorretamente grafada:
a) duquesa.
b) magestade.
c) gorjeta.
d) francês.
e) estupidez.
9. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda não se escreve com a mesma letra
sublinhada na primeira é:
a) vez / reve___ar.
b) propôs / pu__ eram.
c) atrás / retra __ ado.
d) cafezinho/ blu __ inha.
e) esvaziar / e___ tender.
10. Indique o item em que todas as palavras devem ser preenchidas com x:
a) pran__a / en__er / __adrez.
b) fei__e / pi__ar / bre__a.
c) __utar / frou__o / mo__ila.
d) fle__a / en__arcar / li__ar.
e) me__erico / en__ame / bru__a.
11. Todas as palavras estão com a grafia correta, exceto:
a) dejeto.
b) ogeriza.
c) vadear.
d) iminente.
e) vadiar.
12. A alternativa que apresenta palavra grafada incorretamente é:
a) fixação - rendição - paralisação.
b) exceção - discussão - concessão.
c) seção - admissão - distensão.
d) presunção - compreensão - submissão.
e) cessão - cassação - excurção.
13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) analizar - economizar - civilizar.
b) receoso - prazeirosamente - silvícola.
c) tábua - previlégio - marquês.
d) pretencioso - hérnia - majestade.
e) flecha - jeito - ojeriza.
14. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) atrasado - princesa - paralisia.
b) poleiro - pagem - descrição.
c) criação - disenteria - impecilho.
d) enxergar - passeiar - pesquisar.
e) batizar - sintetizar - sintonisar.
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15. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) tijela - oscilação - ascenção.
b) richa - bruxa - bucha.
c) berinjela - lage - majestade.
d) enxada - mixto - bexiga.
e) gasolina - vaso - esplêndido.
16. Marque a única palavra que se escreve sem o h:
a) omeopatia.
b) umidade.
c) umor.
d) erdeiro.
e) iena.
17. Assinalar o par de palavras parônimas:
a) céu - seu
b) paço - passo
c) eminente - evidente
d) descrição – discrição
18. Assinalar a alternativa em que todas as palavras devem ser escritas com "j".
a) __irau, __ibóia, __egue
b) gor__eio, privilé__io, pa__em
c) ma__estoso, __esto, __enipapo
d) here__e, tre__eito, berin__ela
19. Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte período:
"Em_____ plenária, estudou-se a _____ de terras a _____ japoneses."
a) seção - cessão - emigrantes
b) cessão - sessão - imigrantes
c) sessão - secção - emigrantes
d) sessão - cessão – imigrantes
20. Assinalar a alternativa que apresenta um erro de ortografia:
a) enxofre, exceção, ascensão
b) abóbada, asterisco, assunção
c) despender, previlégio, economizar
d) adivinhar, prazerosamente, beneficente
21. Assinalar a alternativa que contém um erro de ortografia:
a) beleza, duquesa, francesa
b) estrupar, pretensioso, deslizar
c) esplêndido, meteorologia, hesitar
d) cabeleireiro, consciencioso, manteigueira
22. Assinalar a alternativa correta quanto à grafia das palavras:
a) atraz - ele trás
b) atrás - ele traz
c) atrás - ele trás
d) atraz - ele traz
23. Assinalar a palavra graficamente correta:
a) bandeija
b) mendingo
c) irrequieto
d) carangueijo
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24. Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase abaixo, na ordem em que aparecem. "O
Brasil de hoje é diferente, _____ os ideais de uma sociedade _____ justa ainda permanecem".
a) mas - mas
b) mais - mas
c) mas - mais
d) mais – mais
25. Cauda/rabo, calda/açúcar derretido para doce. São, portanto, palavras homônimas. Associe as duas
colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1 - conserto ( ) valor pago
2 - concerto ( ) juízo claro
3 - censo ( ) reparo
4 - senso ( ) estatística
5 - taxa ( ) pequeno prego
6 - tacha ( ) apresentação musical
a) 5-4-1-3-6-2
b) 5-3-2-1-6-4
c) 4-2-6-1-3-5
d) 1-4-6-5-2-3
26. Assinalar o par de palavras antônimas:
a) pavor - pânico
b) pânico - susto
c) dignidade - indecoro
d) dignidade – integridade
27. O antônimo para a expressão "época de estiagem" é:
a) tempo quente
b) tempo de ventania
c) estação chuvosa
d) estação florida
28. Quanto à sinonímia, associar a coluna da esquerda com a da direita e indicar a sequência correta.
1 - insigne ( ) ignorante
2 - extático ( ) saliente
3 - insipiente ( ) absorto
4 - proeminente ( ) notável
a) 2-4-3-1
b) 3-4-2-1
c) 4-3-1-2
d) 3-2-4-1
29) Em que caso todos os vocábulos são grafados com "x" ?
a) __ícara, __ávena, pi__e, be__iga
b) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa
c) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e
d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear
30) Indique a opção em que as três palavras estão grafadas corretamente:
a) Infernizar – radicalisar – catequisar
b) Avareza – pobresa – palidez
c) Atrazado – economisar – paralisar
d) Flexa – pretencioso – franceses
e) Escassez – limpidez – rapidez
31) Aponte o duplo erro ortográfico:
a) Escassez – limpidez
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b) Realizar – catequizar
c) Flexa – mixto
d) Espontâneo – estrangeiro
e) Pretensão – exceção
32) Aponte o par que registre um erro de ortografia:
a) Privilégio – Geologia
b) Lijeiro – estrangeiro
c) Genro – honra
d) Misto – mistura
e) Pesquisar – analisar
33) Aponte a única sequência totalmente incorreta:
a) Empuxo – rouxinol – enxada
b) Excepcional – excesso – excessão
c) Contexto – extensão – extensivo
d) Realizar – agonisar – civilizar
e) Pretenção – compreenção – ascenção
34) Na palavra murcham, aparece o dígrafo ch representando o som que, às vezes, pode ser grafado
com a letra x. Aponte qual alternativa em que tal som aparece corretamente grafado:
a) piche – inxar – xícara – flexa – bruxa
b) Cachumba – laxativo – xícara – inxar – pixe – xereta
c) Flexa – broche – pixe – inchar – caxumba – pixe – mexer
d) Broche – bruxa – picxe – xereta – flexa – inxar – penacho
e) Ficha – broche – xereta – xícara – bruxa – inchar – piche
35) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas:
a) Assessores – exceção – incansável
b) Pretencioso – aspéctos – sossego
c) Excessivo – espontâneo – obseção
d) Quiserem – essência – impecílio
e) Obscecado – reinvidicação – repercussão
36) Preencha com x ou ch:
___ingar, _____iste, en____aqueca, mo____ila, ca____umba
a) ch – ch – ch – x – x
b) x – x – x – x – x
c) x- ch – x – ch – ch
d) x – ch – x – ch – x
e) x – x – x – cha – x
37) “Pedro e João apesar da antiga __________ sentaram-se juntos à mesa, comeram __________ E,
depois, tomaram uma ________ de café. No entanto, não houve _________ de reconciliá-los.”
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:
a) rinxa – canjica – chicara – jeito
b) rinxa – canjica – xícara – jeito
c) rixa – cangica – xícara – jeito
d) rixa – canjica – xícara – jeito
e) rixa – cangica – chícara – jeito
38) Assinale a frase de grafia incorreta:
a) Há necessidade de fiscalizar bem as provas.
b) A obsessão é prejudicial ao discernimento.
c) A pessoa obsecada nada enxerga.
d) Exceto Paulo, todos participaram da organização dos trabalhos.
e) Súbito, um rebuliço: a confusão era total.
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39) Assinale a alternativa que preencha os espaços com a palavra grafada corretamente:
“Não se recebem mais ___________ de regalia. O _____________ entre os grupos levou-os à
___________ de todos os ____________”.
a) Excessos – consenso – extinção – privilégios
b) Exceçois – concenso – extinção – privilégios
c) Escessos – consenso – extinção – privilégios
d) Escessos – consenso – extinsão – privilégios
e) Exceços – consenso – extinção- privilégios
40) Assinale a alternativa que contém erro de grafia:
a) Herege – extático – montês
b) Extensão – destro – ironizar
c) Bueiro – despender – imersão
d) Empecilho – faxina – consenso
e) Excêntrico – pretensioso – excassez
41) Indique a alternativa em que todos os espaços devem ser preenchidos com a letra j:
a) o___eriza – cafa este – ___ente – gara___em
b) gor___eta – ultra___e – la___es – laran___eira
c) man___ericão – ___eito – here___e – verti___em
d) ti___ela – em___eitar – ___ ma___estade – vir___e
e) mon___e – lambu___em – boba___em – can___ica
42) Assinale a relação em que todas as palavras devem ser escritas com a letra indicada entre
parênteses:
a) ___afariz – pra___e – me___er – Ca___imbo – en___ada (x)
b) pr___vilégio – ele distribu___ – discr___ção -___mpecilho – quas___ (i)
c) ma___iço – obse___ão – a___ucena – distor___ão (ç)
d) gor___eio – ultra___e – ___íria – ri___eza – re___eitar (j
e) o jeri___a – finali___ar – prima___ia – sensate___ – bu___ina
43) Só não se completa com s:
a) improvi___ar
b) arra___ar
c) improvi___o
d) atra___ar
e) rego___ijo
44) Aponte a alternativa em que os termos estão corretamente grafados:
a) genitor – sugeitar – lajota – logista
b) laranja – lage – lajota – sujeito
c) laranja – alojamento – jesto – jestão
d) gestão – gesto – sujeito – sujeitar
e) laranja – laje – lajota – sujeito
45) indicar a vogal que completa corretamente os vocábulos:
a) I: d___stilar – pr___vilégio – cr___ação – ___sentaria
b) E: quas___ – ___mpecilho – cand___eiro – crân___o
c) O: cap___eira – g___ela – b___eiro – b___lir
d) U: táb___a – jab___ticaba – ch___isco – b___liçoso
e) I: s___quer – efetu___ – cr___ador – pát___o
46) “A mulher e os filhos (…) que se ajeitassem sozinhos.” Normalmente, escrevemos j antes de ei, o
que, no entanto, não é uma regra categórica.
Assinale a sequência onde há emprego(s) indevido(s) de j:
a) gorjeio – jeito – trejeito
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b) viajeiro – lisonjeiro – lijeiro
c) brejeira – nojeira – sujeira
d) queijeiro – laranjeiro – cervejeiro
e) granjeiro – lajeiro – igrejeiro
47) Em que caso todos os vocábulos são grafados com x?
a) __ícara – __ávena – pi__e – be__iga
b) __enófobo – en__erido – en__erto – __aveco – __epa
c) li__ar – ta__ativo – sinta__e – bro__e
d) bre__a – ni__o – em__ova – em__ergam
e) ê__tase _ e__torquir – __u__u – __ilrear
48) Há erro(s) de grafia na alternativa:
a) empecilho – crânio – sequer
b) terebintina – impigem – vultoso
c) previlégio – desinteria – polir
d) destilar – tossir – arrepiar
e) cumeeira – entronizar – molambo
49) Assinale a única alternativa que não apresenta erro de ortografia:
a) Indo atrás de uma esplêndida profissão, ele quis realizar-se.
b) Indo atráz de uma esplêndida profissão, ele quis realizar-se.
c) Indo atrás de uma explêndida profissão, ele quis realizar-se
d) Indo atrás de uma esplêndida profissão, ele quiz realizar-se.
e) Indo atrás de uma esplêndida profissão, ele quis realisar-se.
50) Assinale a única alternativa que não apresenta erro de ortografia:
a) Regina quiz fazer uma viagem, mas o alforje que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
b) Regina quis fazer uma viajem, mas o alforge que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
c) Regina quis fazer uma viagem, mas o alforje que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
d) Regina quis fazer uma viagem, mas o alforge que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
e) Regina quiz fazer uma viagem, mas o alforge que ia levar causava-lhe chacota por parte de conhecidos.
51) Que frase apresenta um ou mais vocábulos escritos incorretamente?
a) Aos dezessete anos de idade, Aluísio já era extremamente extravagante.
b) Ao marquês e a toda a sua comitiva foi oferecido um esplêndido banquete.
c) atualmente, as língua estrangeiras são ensinadas através de processos audiovisuais.
d) A dispensa de alguns funcionários da seção de pessoal causou dissensão entre os diretores.
e) Homem pretencioso, o ministro não conseguia disfarçar sua inexgotável presunção.
52) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar.
b) alteza, empreza, francesa, miudeza.
c) cuscus, chimpanzé, enxarcar, encher.
d) insenso, obcesso, obsessão, Luís.
e) chineza, marquês, garruxa, meretriz.
53) Dadas as palavras: 1) reaver, 2) inabilitado, 3) habilidade, constatamos que está (estão) devidamente
grafada(s)
a) apenas a palavra nº 1
b) apenas a palavra nº 2
c) apenas a palavra nº 3
d) todas as palavras
e) nenhuma das palavras
54) Marque a única opção em que todas as palavras estejam completas com x.
a) enxoval, xingar, caixeiro, enxugar, xícara
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b) puxar, achatar, enxovia, inchado, achicalhar
c) piche, deixar, enxugar, xadrez, baixo
d) chuchu, ameixa, cartucho, desleixada, trouxa
e) pechincha, coxa, broche, enxada, encharcado

Gabarito
01 11 21 31 41 51 61 - D
71 - B
81 - C
91 - A

02 12 22 32 42 52 62 - D
72 - C
82 - D
92 - A

03 13 23 33 43 53 63 - D
73 - A
83 - C
93 - B

04 14 24 34 44 54 64 - C
74 - A
84 - B
94 - C

05 15 25 35 45 55 65 - A
75 - C
85 - A
95 - D

06 16 26 36 46 56 - A
66 - A
76 - C
86 - C
******

07 17 27 37 47 57 - C
67 - A
77 - A
87 - E
******

08 18 28 38 48 58 - A
68 - D
78 - E
88 - A
******

09 19 29 39 49 59 - B
69 - B
79 - B
89 - A
******

10 20 30 40 50 60 - E
70 - C
80 - D
90 - B
******

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

2º PDF
Língua Inglesa
Conteúdo
Classes Gramaticais em inglês - Letras maiúsculas - Common Nouns - Proper Nouns - Singular Nouns - Plural
Nouns - Plurais Irregulares - Prepositions - Common Expressions - Pronouns - Personal Pronouns - Singular
Plural - Possessives Pronouns - Indefinite Pronouns - Relatives Pronouns - Interrogative Pronouns Demonstratives Pronouns - Singular Plural - Reflexives Pronouns - Simple Present - Interrogative Form Negative Form - Simple Past - Regular Verbs - Irregular Verbs - INFINITIVE SIMPLE PAST PARTICIPLENegative form - Interrogative form - VERB TO BE - Present Continuous Tense - Forma afirmative,
interrogative and negative - Simple Future - Adverbs - Adverbs of Place (advérbios de lugar) - Adverbs of Time
(advérbios de tempo) - Adverbs Position - Present Perfect - Present Perfect Contínuo Have/ has been Adverbs Present Perfect and present perfect continuous - Numbers - EXERCISES - Textos

Classes Gramaticais em inglês
A gramática divide as palavras em várias categorias diferentes: substantivos, adjetivos, advérbios, etc. Você
deve lembrar desses nomes da época da escola, não? Pois em inglês esses nomes também existem. Vamos
a elas!
Nouns são os substantivos, as palavras que dão nome as coisas, como field (campo), fountain (fonte),
street (rua) ou town (cidade).
Pronouns são os pronomes, que indicam pessoas e coisas, como he (ele) ou she (ela).
Adjectives são os adjetivos, que caracterizam as coisas, como magic (mágico) ou bridal (de noivado).
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Verbs são ações, como read (ler), write (escrever), jump (pular) e run (correr).
Adverbs são os advérbios, que mostram como as coisas são feitas, como quickly (rapidamente), slowly
(lentamente), badly (gravemente) ou well (bom, bem feito).
Prepositions são as preposições, que determinam relações entre as coisas com em in the street (na rua)
e at the station (na estação).
Conjunctions são as conjunções, que ligam as palavras e frases, como or (ou) e and (e).
Por fim, interjections são as interjeições, que representam sons, falas, etc., como “stop!” (Pare!).
Você não precisa saber tudo isso de cor e salteado, basta ter uma noção de cada uma das categorias
gramaticais.

Letras maiúsculas
Quando usar letras maiúsculas em inglês
Em inglês, letras maiúsculas são chamadas capital letters, big letters ou upper-case letters, ou
simplesmente capitals. Assim como no português, em alguns casos deve-se usar obrigatoriamente as letras
maiúsculas.
Em inglês, usa-se letras maiúsculas…
No começo de uma frase:
The book is on the table. – O livro está em cima da mesa.
You are going home. – Você está indo pra casa.
Please, leave me alone! – Por favor, me deixe sozinho!
Sempre que usamos a palavra I (eu):
I am a teacher. – Eu sou um professor.
John and I went to the party. – John e eu fomos para a festa.
I play soccer. – Eu jogo futebol.
Em nomes de pessoas e lugares:
John, Peter, Alice, James, Brazil, Japan, National University
Para dias da semana, meses do ano, festivais e feriados:
Sunday, Monday, Tuesday, October, November, December, Christmas, Mother’s Day, Father’s Day

Nouns: os substantivos em inglês
Existem dois tipos de nouns (substantivos) em inglês: common nouns e proper nouns.

Common Nouns
São os nomes das coisas, pessoas, animais, etc.
Alguns nouns de coisas/objetos:
table: mesa
door: porta
chair: cadeira
cake: bolo
gate: portão
Alguns nouns de pessoas:
teacher: professor
student: estudante
reader: leitor
soldier: soldado
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clown:

palhaço

Alguns nouns de animais
bird: pássaro
zebra: zebra
bear: urso
cow: vaca
lion: leão
Alguns nouns de lugares
school: escola
mall: shopping center
beach: praia
park: parque
island: ilha
A lista abaixo mostra os 25 nouns mais usados no idioma Inglês:
time
tempo
person
pessoa
year
ano
way
caminho/modo
day
dia

thing
coisa
man
homem
world
mundo
life
vida
hand
mão

part
parte
child
criança
eye
olho
woman
mulher
place
lugar

work
trabalho
week
semana
case
caso/caixa
point
ponto
government
governo

number
número
group
grupo
problem
problema
fact
fato
Business
negócio

.........................................
.......................................
......................................
......................................

3º PDF
Conteúdo
1 Constituição Federal de 1988. 1.1 Direitos e Garantias Fundamentais. 1.2
Título V, Capítulo III ― Da Segurança Pública.
Coletâneas de Exercícios

Dos Princípios Fundamentais
ARTIGO 1o
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos;
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (Vide Lei nº 13.784, de 2019)
V - o pluralismo político.
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.

ARTIGO 2o
- São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário;

ARTIGO 3o
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- Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.

ARTIGO 4o
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios;
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não intervenção;
V - igualdade entre os estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único - A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural
dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana das nações.

Direitos Individuais e Coletivos
Conceituação
Antes de estudarmos o artigo 5º e seus 78 (setenta e oito) incisos, que tratam dos direitos individuais e
coletivos, iremos inicialmente conceituá-los, para uma compreensão mais fácil do assunto.
Direito Individual - É aquele que beneficia o indivíduo em particular, isto é, isoladamente.
Exemplo: "É garantido o direito de herança" (artigo 5º, inciso XXX da CF).
Direito Coletivo - É aquele que favorece ou protege um grupo de pessoas que estejam ligadas entre si por
algum vínculo jurídico. Por exemplo: a criação de associações e, na forma da Lei, de cooperativas, independe
de autorização, sendo vedada a interferência estatal (artigo 5o, inciso XVIII).
Há diferenças entre direitos e deveres:
Direitos - São benefícios concedidos pela norma jurídica.
Deveres - São limites impostos pela norma aos direitos, com a finalidade de proteger os benefícios jurídicos
concedidos. Analisando o artigo 5º, podemos verificar que não há um só direito, por mais importante que seja,
que se caracterize por ser absoluto, pois todo direito tem um dever correspondente.
Por exemplo: O inciso IV do artigo 5º diz: "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
(É como a Lei da Física quando explica "ação e reação").
Direito: "É livre a manifestação do pensamento"
Dever: A pessoa que manifestar seu pensamento deve se identificar, porque "é vedado o anonimato".

Garantias Constitucionais Individuais; garantias dos direitos coletivos,
sociais e políticos.
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GARANTIAS CONSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS
Conceito: Usaremos a expressão para exprimir os meios, instrumentos, procedimentos e instituições
destinados a assegurar o respeito, a efetividade do gozo e a exigibilidade dos direitos individuais, os quais se
encontram ligados a estes entre os incisos do art. 5º.
Classificação: Apenas agruparemos em função de seu objeto em legalidade, proteção judiciária, estabilidade
dos direitos subjetivos, segurança jurídica e remédios constitucionais.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Conceito e fundamento constitucional: O princípio da legalidade sujeita-se ao império da lei, mas da lei que
realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da equalização das
condições dos socialmente desiguais; está consagrado no inciso II, do art. 5º, segundo o qual ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Legalidade e reserva de lei: O primeiro (genérica) significa a submissão e o respeito à lei; o segundo
(legalidade específica) consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias, há de fazer-se
necessariamente por lei formal; tem-se a reserva legal quando uma norma constitucional atribui determinada
matéria exclusivamente à lei formal, subtraindo-a, com isso à disciplina de outras fontes, àquelas subordinadas.
Legalidade e Legitimidade: O princípio da legalidade de um Estado Democrático de Direito assenta numa
ordem jurídica emanada de um poder legítimo, até porque, se o poder não for legítimo, o Estado não será
Democrático de Direito, como proclama a Constituição (art. 1º); o princípio da legalidade funda-se no princípio
da legitimidade.
Legalidade e Poder Regulamentar: Cabe ao Presidente da República o poder regulamentar para fiel
execução da lei e para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da
lei (art. 84, IV e VI); o princípio é o de que o poder regulamentar consiste num poder administrativo no exercício
de função normativa subordinada, qualquer que seja seu objeto; significa que se trata de poder limitado; não é
poder legislativo.
Legalidade e Atividade Administrativa: Lembra Hely Lopes Meirelles que a eficácia de toda a atividade
administrativa está condicionada ao atendimento da lei; na Administração Pública não há liberdade nem
vontade pessoal, só é permitido fazer o que a lei autoriza; no art. 37, esta o princípio segundo o qual a
Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
Legalidade Tributária: Esse princípio da estrita legalidade tributária compõe-se de 2 princípios que se
complementam: o da reserva legal e o da anterioridade da lei tributária (art. 150, I e III), havendo
exceções, como a do art. 153, § 1º.
Legalidade Penal: Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem cominação legal (art. 5º, XXXIX);
o princípio se contempla com outro, o que prescreve a não ultratividade da lei penal (XL).
Princípios complementares do princípio da Legalidade: A proteção constitucional do direito adquirido, do
ato jurídico perfeito e da coisa julgada, constitui garantia de permanência e de estabilidade do princípio da
legalidade, junto com o da irretroatividade das leis que o complementa.
Controle de Legalidade: A submissão da Administração à legalidade fica subordinada a 3 sistemas de
controle: o administrativo, o legislativo e o jurisdicional.
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIÁRIA
Fundamento: Fundamenta-se no princípio da separação dos poderes, reconhecido pela doutrina como uma
das garantias constitucionais; junta-se aí uma constelação de garantias. (art. 5º, XXXV, LIV e LV)
Monopólio do judiciário do controle jurisdicional: A primeira garantia que o texto revela (art. 5º, XXXV) é a
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que cabe ao Judiciário o monopólio da jurisdição; a segunda consiste no direito de invocar a atividade
jurisdicional sempre que se tenha como lesado ou simplesmente ameaçado um direito, individual ou não.
Direito de Ação e de Defesa: Garante-se plenitude de defesa, assegurada no inciso LV: aos litigantes, em
processo judicial e administrativo, a aos acusados em geral são assegurados, o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.
Direito ao devido processo legal: Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5º, LIV); combinado com o direito de acesso à justiça (XXXV) e o contraditório e a plenitude
de defesa (LV), fechasse o ciclo das garantias processuais.
ESTABILIDADE DOS DIREITOS SUBJETIVOS
Segurança das relações Jurídicas: A segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam
possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus
fatos à luza da liberdade reconhecida; se vem lei nova, revogando aquela sob cujo império se formara o direito
subjetivo, prevalece o império da lei velha, consagrado na Constituição, no art. 5º, XXXVI, a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Direito adquirido: A LICC declara que se consideram adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por
ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida
inalterável, a arbítrio de outrem (art. 6º, § 2º); se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transformase em direito adquirido, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular.
Ato jurídico perfeito: Nos termos do art. 153, § 3º (art. 5º, XXXVI) é aquele que sob regime da lei antiga se
tornou apto para produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos a isso indispensável; é perfeito
ainda que possa estar sujeito a termo ou condição; é aquela situação consumada ou direito consumado, direito
definitivamente exercido.
Coisa julgada: A garantia, refere-se a coisa julgada material, prevalecendo hoje o conceito do CPC, denominase coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso
ordinário ou extraordinário (art. 467); a lei não pode desfazer a coisa julgada, mas pode prever licitamente,
como o fez o art. 485 do CPC, sua rescindibilidade por meio de ação rescisória.
DIREITO À SEGURANÇA
Segurança do domicílio: O art. 5º, XI, consagra o direito do indivíduo ao aconchego do lar com sua família
ou só, quando define a casa como o asilo inviolável do indivíduo; também o direito fundamental da privacidade,
da intimidade; a proteção dirige-se basicamente contra as autoridades, visa impedir que estas invadam o lar.
Segurança das comunicações pessoais: Visa assegurar o sigilo de correspondência e das comunicações
telegráficas e telefônicas (art. 5º, XII), que são meio de comunicação interindividual, formas de manifestação
do pensamento de pessoa a pessoa, que entram no conceito mais amplo de liberdade de pensamento em
geral (IV).
Segurança em matéria penal: Visam tutelar a liberdade pessoal, figuram no art. 5º, XXXVII a XLVII, mais a
hipótese do LXXV, podem ser consideradas em 2 grupos:
 garantias jurisdicionais penais: da inexistência de juízo ou tribunal de exceção, de julgamento pelo
tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida, do juiz competente;
 garantias criminais preventivas: anterioridade da lei penal, irretroatividade da lei penal, da legalidade e
da comunicabilidade da prisão;
 relativas à aplicação da pena: individualização da pena, personalização da pena, proibição da prisão civil
por dívida; proibição de extradição de brasileiro e de estrangeiro por crime político, proibição de determinadas
penas;
 garantias processuais penais: instrução penal contraditória, garantia do devido processo legal, garantia
da ação privada;
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 garantias da presunção de inocência: LVII, LVIII e LXXV;
 garantias da incolumidade física e moral: vedação do tratamento desumano e degradante, vedação e
punição da tortura;
 garantias penais da não discriminação: XLI e XLII;
 garantia penal da ordem constitucional democrática: XLIV.
Segurança em matéria tributária: Realiza-se nas garantias consubstanciadas no art. 150:
- nenhum tributo será exigido nem aumentado senão em virtude de lei; princípio da legalidade tributária;
- de que não se instituirá tratamento desigual entre contribuintes;
- de que nenhum tributo será cobrado em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei
que os houver instituído ou aumentado nem no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou;
- de que não haverá tributo com efeito confiscatório.
REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
Direito de Petição: Define-se como direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos poderes
públicos sobre uma questão ou situação, seja para denunciar uma lesão concreta, e pedir reorientação da
situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor do sentido mais favorável à liberdade (art. 5º,
XXXIV).
Direito e Certidões: Está assegurado a todos, no art. 5º, XXXIV, independentemente do pagamento de taxas,
a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direito e esclarecimentos de situações de
interesse pessoal.
Habeas Corpus: É um remédio destinado a tutelar o direito de liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir,
parar e ficar; tem natureza de ação constitucional penal. (art. 5º, LXVIII)
Mandado de Segurança Individual: Visa amparar direito pessoal líquido e certo; só o próprio titular desse
direito tem legitimidade para impetrá-lo, que é oponível contra qualquer autoridade pública ou contra agente
de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, com o objetivo de corrigir ato ou omissão ilegal
decorrente do abuso de poder. (art. 5º, LXIX)
Mandado de Injunção: Constitui um remédio ou ação constitucional posto à disposição de quem se considere
titular de qualquer daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas inviáveis por falta de norma regulamentadora
exigida ou suposta pela Constituição; sua finalidade consiste em conferir imediata aplicabilidade à norma
constitucional portadora daqueles direitos e prerrogativas, inerte em virtude de ausência de regulamentação
(art. 5º, LXXI).
Habeas Data: Remédio que tem por objeto proteger a esfera íntima dos indivíduos contra usos abusivos de
registros de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais e ilícitos, introdução nesses registros
de dados sensíveis (origem racial, opinião política. Etc.) e conservação de dados falsos ou com fins diversos
dos autorizados em lei (art. 5º, LXXII).

GARANTIA DOS DIREITOS COLETIVOS, SOCIAIS E POLÍTICOS
GARANTIA DOS DIREITOS COLETIVOS
Mandado de Segurança Coletivo: Instituído no art. 5º, LXX, que pode ser impetrado por partido político ou
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados; o requisito do direito líquido e certo será sempre exigido quando a entidade
impetra o mandado de segurança coletivo na defesa de direito subjetivo individual; quando o sindicato usá-lo
na defesa do interesse coletivo de seus membros e quando os partidos impetrarem-no na defesa do interesse
coletivo difuso exigem-se ao menos a ilegalidade e a lesão do interesse que o fundamenta.
Mandado de Injunção Coletivo: Pode também ser um remédio coletivo, já que pode ser impetrado por
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sindicato (art. 8º, III) no interesse de Direito Constitucional de categorias de trabalhadores quando a falta de
norma regulamentadora desses direitos inviabilize seu exercício.
Ação Popular: Consta no art. 5º, LXXIII, trata-se de um remédio constitucional pelo qual qualquer cidadão
foca investido de legitimidade para o exercício de um poder de natureza essencialmente política, e constitui
manifestação direta da soberania popular consubstanciada no art.1º, da CF; podemos a definir como instituto
processual civil, outorgado a qualquer cidadão como garantia político-constitucional, para a defesa do interesse
da coletividade, mediante a provocação do controle jurisdicional corretivo de atos lesivos do patrimônio público,
da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.
GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS
Sindicalização e Direito de Greve: São os 2 instrumentos mais eficazes para a efetividade dos direitos sociais
dos trabalhadores, visto que possibilita a instituição de sindicatos autônomos e livres e reconhece
constitucionalmente o direito de greve (arts. 8º e 9º).
Decisões judiciais normativas: A importância dos sindicatos se revela na possibilidade de celebrarem
convenções coletivas de trabalho e, consequentemente, na legitimação que têm para suscitar dissídio coletivo
de trabalho. (114, § 2º)
Garantia de outros Direitos Sociais: Fontes de recursos para a seguridade social, com aplicação obrigatória
nas ações e serviços de saúde e às prestações previdenciárias e assistenciais (194 e 195); a reserva de
recursos orçamentários para a educação (212); aos direitos culturais (215); ao meio ambiente (225).
DIREITOS POLÍTICOS
Definição do tema (remissão): São aquelas que possibilitam o livre exercício da cidadania; tais são o sigilo
de voto, a igualdade de voto; inclui-se aí a determinação de que sejam gratuitos, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
Eficácia dos Direitos Fundamentais: A garantia das garantias consiste na eficácia e aplicabilidade imediata
das normas constitucionais; os direitos, liberdades e prerrogativas consubstanciadas no título II, caracterizados
como direitos fundamentais, só cumprem sua finalidade se as normas que os expressem tiverem efetividade,
determinando que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
ARTIGO 5o
Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes;
(Este artigo constitui-se no princípio da isonomia ou igualdade)
I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
É uma afirmação do princípio da isonomia. Observar é a preocupação do legislador (aquele que faz as
Leis) em que não haja, de forma alguma, tratamento diferenciado entre homens e mulheres, o que não
acontecia em épocas passadas.
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da Lei.
Este inciso é chamado também de Princípio da Legalidade, e assegura o dever de cumprirmos somente
aquilo que as Leis nos determinam. O fundamento deste inciso é a liberdade: "não farei o que a Lei proíbe".
Somente as Leis podem nos obrigar a fazer alguma coisa. Por esta razão, nenhuma autoridade pode nos
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obrigar a nada que não estiver previsto nas Leis do país.
III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
A tortura constitui-se numa violação do direito à vida. O inciso visa assegurar ao ser humano a integridade
física e psicológica, independentemente da condição do indivíduo. Por esta razão, a Constituição proíbe os
castigos físicos e psíquicos, inclusive aos criminosos que cumprem pena de reclusão.
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

4º PDF
Conteúdo
1 Aplicação da lei penal. 1.1 Princípios. 1.2 A lei penal no tempo e no espaço. 1.3 Tempo e lugar do
crime. 1.4 Lei penal excepcional, especial e temporária. 1.5 Contagem de prazo. 1.6 Irretroatividade
da lei penal. 2 Crimes contra a pessoa. 3 Crimes contra o patrimônio. 4 Crimes contra a administração
pública. 5 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal.

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Princípios do Direito Penal
O Direito Penal assim como os demais ramos do direito, relaciona-se com o Direito Constitucional.
Diante do princípio da supremacia da Constituição na hierarquia das leis, o Direito Penal deve conformar-se e
sendo o crime um conflito entre os direitos do indivíduo e a sociedade, é na Constituição que se estabelece
normas específicas para resolvê-lo de acordo com o sentido político da lei fundamental, exercendo-se assim,
influência decisiva sobre as normas punitivas.
Por esta razão no artigo 5º da CF, de 1988, são estabelecidos princípios relacionados ao Direito Penal.
Estes princípios são:

Princípio da legalidade penal e seus desdobramentos
O princípio básico que orienta a construção do Direito Penal, a partir da Carta Magna, é o da legalidade penal
ou da reserva legal, resumida na fórmula nullum crimen, nulla poena, sine lege, que a Constituição Federal
trouxe expressa no seu art. 5º, inciso XXXIX:
“XXXIX — não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
É a mais importante garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado, pois só a lei (norma jurídica emanada do
Parlamento), pode estabelecer que condutas serão consideradas criminosas, e quais as punições para cada
crime.
Mas o princípio da legalidade possui dois desdobramentos principais. Sem eles, a regra acima descrita tornarse-ia letra morta:

Princípio da anterioridade.
A lei, que define o crime e estabelece a pena, deve existir à data do fato.
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Em razão disso, proíbe-se que leis promulgadas posteriormente à prática da conduta sirvam para incriminá-la.
A Constituição Federal acolheu o princípio, proibindo a retroação lei prejudicial ao acusado, ao mesmo tempo
em que determina a necessária retroação da lei mais favorável, como se vê do art. 5º, inciso XL:
“XL — a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Princípio da tipicidade.
A ilicitude penal é uma ilicitude típica, ou seja, a norma penal, que define o delito, deve fazê-lo de maneira
precisa; do contrário, a autoridade poderia, a pretexto de interpretar extensivamente a lei, transformar em
crimes fatos não previstos no comando legal.
Embora não seja expressamente descrito na CF, o princípio da tipicidade (nullum crimen, nulla poena, sine
lege certa) é uma das garantias essenciais do Estado de Direito, de modo que as leis penais vagas e imprecisas
são consideras inválidas perante o ordenamento jurídico.

Princípio da individualização da pena.
Junto com o princípio da legalidade, o Iluminismo trouxe, para o Direito Penal, o princípio da proporcionalidade
da pena; se o indivíduo é punido pelo ato praticado, é um imperativo de justiça que a punição prevista seja
proporcional ao delito, ou seja, quanto mais grave o crime, maior a pena.

Princípio da pessoalidade ou personalidade da pena
Isso traz outra consequência importante: só se pode punir quem, através de sua conduta, contribuiu para a
prática do delito. Na Antiguidade e Idade Média, a pena atingia familiares e descendentes do criminoso;
atualmente, só se admite que a pena atinja o próprio autor do fato. Abre-se, na Constituição Federal, uma única
exceção: aplicada pena de perdimento de bens, ou imposta a reparação do dano, em caso de morte do
condenado a execução atingirá o patrimônio deixado para os herdeiros, consoante o art. 5º, inciso XLV:
“XLV — nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas até os sucessores e contra eles
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”.

Princípio da humanidade ou humanização das penas
Também não se pode esquecer que o Direito Penal visa à ressocialização do indivíduo. Dessa forma, a
proporcionalidade pura e simples corre o risco de se transformar em vingança, multiplicando a violência e o
sofrimento envolvidos no fato criminoso. Também a personalidade e os antecedentes do réu são levados em
conta, para que a fixação da pena sirva tanto para a prevenção geral (evitar que as demais pessoas cometam
crimes) como para a prevenção especial (recuperar o indivíduo para o convívio em sociedade). Em razão disso,
as penas são individualizadas, de acordo com a natureza do delito e as características pessoais do condenado.
Tal princípio encontra guarida no art. 5º da CF, nos seguintes incisos:
“XLVI — a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos”.
“XLVIII — a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a
idade e o sexo do apenado”.
Tem-se em vista, de igual maneira, que a ciência conseguiu provar que todo indivíduo são é capaz de se
ressocializar, independentemente da natureza dos atos anteriormente praticados. Tal ideia é um dos
fundamentos do Direito Penal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e levou à erradicação da pena de morte
e da prisão perpétua em quase todos os países.
Por esse motivo, a aplicação da pena tem de levar em conta a possibilidade de recuperação do condenado
para o convívio em sociedade, não se permitindo a imposição de penas que representem vingança ou
sofrimento demasiado, ou que importem na impossibilidade de retorno ao meio social. A Constituição trata do
assunto no inciso XLVII do seu art. 5º:
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“XLVII — não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis”
Por conta da vedação à prisão perpétua, necessário considerar que também a privação temporária de liberdade
sofre limitações, pois a condenação a pena superior a trinta anos importaria, na prática, em uma prisão quase
perpétua, tendo em vista a expectativa de vida do cidadão médio.

Princípio da presunção de inocência.
“LVII — ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”
É também chamado de princípio do estado de inocência. A Constituição Federal exige, para que o cidadão
seja considerado culpado pela prática de um delito, que se tenham esgotados todos os meios recursais; afinal,
enquanto pender recurso, mesmo que a sentença tenha sido condenatória, poderá haver absolvição.
Isso traz importantes consequências no campo da prisão. Enquanto não houver trânsito em julgado, toda
privação de liberdade terá natureza cautelar, e, por isso, será sempre uma medida excepcional, ainda que
decorra de uma sentença condenatória (desde que tenha havido recurso).
A Constituição refere-se ainda à fonte da Legislação Penal (artigo 22) que dispõe "Compete privativamente
à União legislar sobre":
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
- a Anistia, (artigo 21, inciso XVII) que dispõe " Compete à União":
inciso XVII - conceder anistia" e, (artigo 48, inciso VIII), que dispõe: "Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor
sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre":
inciso VIII - concessão de anistia.
- os efeitos políticos da condenação (artigo 55, inciso VI), que dispõe: "Perderá o mandato o Deputado ou
Senador":
inciso VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
- indulto (artigo 84, inciso VI,) etc., que dispõe: "Compete privativamente ao Presidente da República":
inciso XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

Aplicação da Lei Penal
Princípios da legalidade e da anterioridade - A lei penal no tempo e no espaço - Tempo e lugar do
crime - Lei penal excepcional, especial e temporária - Territorialidade e extraterritorialidade da lei
penal - Pena cumprida no estrangeiro - Eficácia da sentença estrangeira - Contagem de prazo Frações não computáveis da pena.

Lei Penal no Tempo
Pela regra da introdução no Código Civil, a lei brasileira começa a vigorar salvo disposição expressa
em contrário 45 dias após sua publicação no Diário Oficial da União.

Conflito das Leis Penais no Tempo
A partir do momento que a lei entra em vigor, até cessar sua vigência, rege todos os fatos abrangidos pela sua
destinação. A eficácia da Lei Penal situa-se entre dois limites bem determinados, a entrada em vigor e
cessação de sua vigência pela revogação. Portanto, a Lei não alcança os fatos ocorridos no período anterior
ou posterior a sua entrada em vigor e mesmo após a cessação de sua vigência. É o princípio "tempus regit
actum", ou seja, a lei rege, em geral, os fatos praticados durante sua vigência. Contudo é possível a ocorrência
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da retroatividade e ultratividade.

Retroatividade - Quando uma norma jurídica é aplicada a fato ocorrido antes de sua vigência.
Ultratividade - É a aplicação da lei após sua revogação.
No que se refere a aplicação da Lei Penal quanto ao tempo, a lei deve reger os fatos praticados enquanto
estiver em vigor. Assim, se ocorrer um crime quando determinada lei estiver vigorando, nenhuma dúvida será
suscitada, se o fato criminoso foi objeto de sentença e se a mesma for executada, enquanto esta lei estiver em
vigor.
Mas, se o crime foi praticado durante a vigência de uma determinada lei penal, e esta vier a ser modificada,
surge um conflito de Leis Penais no Tempo.
São por exemplo os casos de um crime cuja conduta ou ação, ocorre durante a vigência de uma lei e a
consumação se dá sob a vigência de outra ou um crime ocorrido sob a vigência de uma lei, sendo o fato julgado
após sua revogação, ou da execução de sentença condenatória durante a vigência de uma lei anterior
revogada.
Por estes motivos devem ser fixados os princípios que devem ser obedecidos quando surgirem esses conflitos
de leis penais referentes à sua aplicação no tempo.

Princípios da Lei Penal no Tempo
Princípio da Anterioridade da lei - (artigo 1º) - Este princípio estabelece que "não há crime ou pena
sem lei anterior". Como decorrência deste princípio há uma regra que domina o conflito de Leis Penais no
Tempo, é o princípio da Irretroatividade da Lei Penal. Este princípio somente é aplicável à lei mais severa que
a anterior (lex gravior), pois uma lei nova mais benigna (lex mitior) vai alcançar o fato praticado antes de sua
vigência. Este princípio é chamado princípio da retroatividade da lei mais benigna.

Princípio da Irretroatividade da lei Penal - Fundamenta-se em dois artigos da Constituição Federal
de 1988, ou seja, nos artigos XXXVI e XL. Com efeito, o artigo XXXVI preceitua "a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".
O direito adquirido consiste em fazer tudo o que não é proibido pela norma penal e, desta forma, não sofrer
qualquer sanção penal. Portanto, se a lei define uma conduta como crime, e que antes era considerada lícita,
os fatos cometidos no período anterior à sua vigência não podem ser passíveis de sanções penais. Por outro
lado, o artigo XL também dispõe "a Lei Penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

Princípio da Retroatividade da lei mais Benigna - Este princípio prevê a hipótese de que durante
o período em que uma lei estiver vigorando, surge uma lei nova, impondo penas menos rigorosa para um crime
praticado durante a lei anterior. Neste caso, o Estado não pode punir o criminoso com a pena mais severa,
estabelecida na lei anterior, pois se o próprio Estado considera que a pena anterior era muito severa, havendo
necessidade de atenuá-la, demonstra sua renúncia ao direito de aplicá-la, não podendo alegar a teoria do
direito adquirido em favor da continuação da punição da qual abriu mão.
Sintetizando, aplica-se a lei posterior, em face da retroatividade da lei mais benigna ou mais favorável.
Por outro lado, se entrar em vigor uma lei mais severa que a anterior, não irá ela alcançar o fato praticado
anteriormente.
A lei mais benigna ou mais favorável pode ser ultrativa ou retroativa.

Ultrativa - Quando prolonga-se além do instante de sua revogação.
Retroativa - Quando retroage ao tempo em que não estava vigorando, ou seja, em vigência.
Essas duas características da lei mais benigna recebe a denominação de extratividade.
Quanto a lei mais severa, esta não retroage nem possui eficácia além do momento da sua revogação, não
sendo retroativa e nem ultrativa, portanto é regida pelo princípio da não extratividade. Em resumo, havendo
conflito de leis penais com o surgimento de novos preceitos jurídicos, após a prática dos atos delituosos, será
aplicada sempre a lei mais favorável.
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a) Abolitio criminis - Quando a lei nova não incrimina fato que era anteriormente considerado ilícito penal.
Com efeito, dispõe o artigo 2º, caput do CP " Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de
considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória".

Lei Posterior
É aquela que entra em vigor depois de outra.
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

5º PDF
Conteúdo
1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal. 2 Inquérito policial. 2.1 Histórico, natureza,
conceito, finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de cognição, valor probatório,
formas de instauração, notitia criminis, delatio criminis, procedimentos investigativos, indiciamento,
garantias do investigado; conclusão. 3 Prisão e liberdade provisória. 4 Disposições constitucionais
aplicáveis ao direito processual penal. 5 Lei nº 9.099/1995.

Coletâneas de Exercícios I, II e III

Disposições preliminares do Código de Processo Penal
Art. 1o O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados:
I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional;
II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos
com os do Presidente da República, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de
responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, § 2o, e 100);
III - os processos da competência da Justiça Militar;
IV - os processos da competência do tribunal especial (Constituição, art. 122, n o 17);
V - os processos por crimes de imprensa. (Vide ADPF nº 130)
Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos nos. IV e V, quando as
leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso.
Art. 2o A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a
vigência da lei anterior.
Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o
suplemento dos princípios gerais de direito.

O Inquérito Policial
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Considerações iniciais
Quando é praticada uma infração penal, surge para o Estado o direito de punir, que só pode ser concretizado
por meio do processo. Essa pretensão punitiva é proposta pelo Ministério Público por meio da ação penal.
Mas, para que o Estado possa propor a ação penal, é necessário que tenha à sua disposição, um mínimo de
elementos que comprovem a ocorrência de uma infração penal e sua autoria.
O meio mais comum, embora não exclusivo para a colheita desses elementos é o inquérito policial que tem
por objetivo "a apuração do fato que configure infração penal e respectiva autoria, para servir de base
à ação penal ou às providências cautelares".
Conforme o artigo 4º do CPP, cabe à Polícia Judiciária, a atividade destinada a apuração das infrações penais
e sua autoria, por meio do inquérito policial, preliminar ou preparatório da ação penal.
A soma das atividades investigatórias realizadas pela polícia judiciária com a ação penal promovida pelo
Ministério Público ou ofendido, é denominada persecução penal, por meio da qual procura-se realizar a
pretensão punitiva do Estado (Jus Puniendi), decorrente da prática do crime, com a finalidade de aplicar ao
seu autor, a sanção penal cabível.
Portanto, a persecução penal é a ação de perseguir o crime, abrangendo não só a ideia de ação da justiça
para punição do acusado, em processo regular, mas também os atos praticados para capturar ou prender o
criminoso, para que este seja processado e julgado.
Polícia Judiciária - A polícia é uma instituição de direito público a serviço da administração com a finalidade
de manter e recobrar, junto à sociedade, a paz pública e a segurança individual.

A polícia possui duas funções:
a) Função administrativa ou de segurança - É uma função de caráter preventivo. Sua finalidade é garantir a
ordem pública e impedir a prática de fatos que possam causar danos ou colocar em perigo os bens individuais
ou coletivos.
b) Função Judiciária - De caráter repressivo, tem por finalidade obter elementos que esclareçam uma infração
penal para que se possa promover a ação penal contra os autores do delito.
Investigação - É a primeira atividade de perseguição do Estado. É realizada pela Polícia Judiciária.
A investigação comporta uma série de diligências que abrange:









buscas e apreensões,
exames de corpo de delito,
exames grafoscópicos,
interrogatórios,
depoimentos,
declarações,
acareações,
reconhecimentos, que reduzidos a escritos ou datilografados, constituem os autos do inquérito
policial.

A autoridade policial, elabora então um relatório de tudo aquilo que fez durante a investigação e encaminha
esses autos do inquérito a juízo, afim de que o Estado por meio de outro órgão que é o Ministério Público, se
manifeste sobre eles, ou iniciando a ação penal com o oferecimento da denúncia ou requerendo o
arquivamento, por entender que o fato não constitui crime ou por ser de autoria desconhecida, ou requerendo
a extinção da punibilidade, ou solicitando sua devolução a polícia, para que sejam realizadas outras diligências,
desde que indispensáveis ao oferecimento da denúncia.
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Os atos investigatórios destinados ao esclarecimento dos crimes, contudo, não são exclusivos da polícia
judiciária, pois a lei ressalva expressamente a atribuição concedida a outras autoridades administrativas (artigo
4º do CPP).
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

6º PDF
Conteúdo
1 Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e
da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei
Complementar nº 94/1998 e suas alterações.

Coletânea de Exercícios

Conhecimentos sobre o Distrito Federal
O Distrito Federal é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situado na Região Centro-Oeste, é a menor
unidade federativa brasileira e a única que não tem municípios, sendo dividida em 31 regiões administrativas,
totalizando uma área de 5 779,999 km². Em seu território, está localizada a capital federal do Brasil, Brasília,
que é também a sede de governo do Distrito Federal.
O Distrito Federal é praticamente um enclave no estado de Goiás, não fosse a pequena divisa de pouco mais
de dois quilômetros de extensão com o estado de Minas Gerais, marcada pela passagem da rodovia DF-285.
Por via terrestre, o Distrito Federal se conecta a Minas Gerais por uma pequena ponte de 130 metros sobre o
rio Preto.
Durante o Império, o predecessor ao Distrito Federal atual era o Município Neutro, onde se situava a corte, na
cidade do Rio de Janeiro. Depois da proclamação da república, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a capital
federal, que, no início da década de 1960, foi transferida para Brasília, no centro do Brasil, no leste do estado
de Goiás e a oeste do estado de Minas Gerais, no atual Distrito Federal. Quando de sua transferência, o
território onde se localizava anteriormente o antigo Distrito Federal, onde a cidade do Rio de Janeiro se situava,
passou a ser o estado da Guanabara (de 1960 a 1975).
Com a reordenação republicana do território brasileiro, as províncias passaram a estados e cada um deles
passou a ser uma unidade da federação. Quase todos os estados surgiram das províncias de mesmos nomes,
exceto o Distrito Federal e outros estados criados pela divisão territorial. O atual Distrito Federal foi idealizado
por um projeto do então presidente Juscelino Kubitschek de mudança da capital nacional da cidade do Rio de
Janeiro para o centro do país.

Brasília
Brasília é a capital federal do Brasil e a sede de governo do Distrito Federal. A capital está localizada na região
Centro-Oeste do país, ao longo da região geográfica conhecida como Planalto Central. Segundo estimativa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2018, sua população era de 2 974 703 habitantes (4
284 676 em sua área metropolitana), sendo, então, a terceira cidade mais populosa do país. Brasília é também
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a quinta concentração urbana mais populosa do Brasil. A capital brasileira é a maior cidade do mundo
construída no século XX.
A cidade possui o maior produto interno bruto per capita em relação às capitais, o quarto maior entre as
principais cidades da América Latina e cerca de três vezes maior que a renda média brasileira. Como capital
nacional, Brasília abriga a sede dos três poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) e 127
embaixadas estrangeiras. A política de planejamento da cidade, como a localização de prédios residenciais
em grandes áreas urbanas, a construção da cidade através de enormes avenidas e a sua divisão em setores,
tem provocado debates sobre o estilo de vida nas grandes cidades no século XX. O projeto da cidade a divide
em blocos numerados, além de setores para atividades pré-determinadas, como o Setor Hoteleiro, Bancário
ou de Embaixadas.
O plano urbanístico original da capital, conhecido como "Plano Piloto", foi elaborado pelo urbanista e arquiteto
Lúcio Costa, que, aproveitando o relevo da região, adequou-o ao projeto do lago Paranoá, concebido em 1893
pela Missão Cruls. A cidade começou a ser planejada e desenvolvida em 1956 por Lúcio Costa, pelo também
arquiteto Oscar Niemeyer e pelo engenheiro estrutural Joaquim Cardozo. Inaugurada em 21 de abril de 1960,
pelo então presidente Juscelino Kubitschek, Brasília tornou-se formalmente a terceira capital do Brasil, após
Salvador e Rio de Janeiro. Vista de cima, a principal área da cidade é descrita frequentemente como tendo o
formato de um avião, mas a proposta inicial de Lúcio Costa era de que se assemelhasse ao sinal da cruz, e
um dos eixos foi depois arqueado para se adaptar ao relevo da região.
A cidade tem um estatuto único no Brasil, já que é uma divisão administrativa distinta de um município legal,
como outras cidades brasileiras, semelhante ao que acontece com Washington, D.C., nos Estados Unidos, e
com Camberra, na Austrália. A cidade, comumente referida como "Capital Federal" ou "BSB", é considerada
um Patrimônio Mundial pela UNESCO, devido ao seu conjunto arquitetônico e urbanístico e possui a maior
área tombada do mundo, com 112,5 quilômetros quadrados.

Gentílico
"Brasiliense" é o nome que se dá a quem nasceu em Brasília. "Candango" é outro termo utilizado para designar
os brasilienses, sendo, originalmente, usado para se referir aos trabalhadores que, em sua maioria
provenientes da Região Nordeste do Brasil, migravam à futura capital para trabalhar em sua construção. Uma
das vertentes etimológicas diz que o termo "candango" vem do termo quimbundo kangundu, diminutivo de
kingundu (ruim, ordinário, vilão). Era o termo usado pelos africanos para designar os portugueses.
De acordo com o dicionário Michaelis, "candango" significa: "trabalhador, estudante vindo de fora da região
para estabelecimento de residência. Nome com que se designam os trabalhadores comuns que colaboraram
na construção de Brasília."
A cidade de Brasília tem um estatuto político único no Brasil, já que é uma divisão administrativa distinta de um
município legal, como outras cidades brasileiras, semelhante ao que acontece com Washington, D.C., nos
Estados Unidos, e com Camberra, na Austrália. A palavra "Brasília" é usada como um sinônimo do Distrito
Federal como um todo por meio de sinédoque; no entanto, o Distrito Federal é composto de 31 regiões
administrativas, das quais apenas uma é o centro da entidade: a Região Administrativa I, que é basicamente
formada pelo "Plano Piloto" e pelo Parque Nacional de Brasília. Publicações demográficas geralmente não
fazem esta distinção e listam a população brasiliense como sinônimo da população do Distrito Federal,
considerando-se o conjunto como uma única entidade. O Distrito Federal, acumula características de estado e
município, sendo que as suas outras regiões administrativas, também chamadas cidades-satélites, não são
tratadas como municípios.
..........................................
.........................................
..........................................
..........................................
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Conteúdo
 1 Lei nº 8.112/1990 e suas alterações. Lei nº 4.878/1965 (Regime Jurídico dos Funcionários
Policiais Civis da União e do DF). 2 Decreto-Lei nº 2.266/1985 (criação da carreira PCDF, cargos,
valores e vencimentos). 3 Lei nº 9.264/1996 (desmembramento e reorganização da PCDF,
remuneração de seus cargos). 4 Decreto nº 30.490/2009 (Regimento Interno da PCDF). 5 Lei
Orgânica do Distrito Federal. 5.1 Capítulo V, Seção I ―Da Polícia Civil. 6 Lei nº 13.869/2019. 7 Lei
nº 8.429/1992.

Coletâneas de Exercícios pertinentes




(Lei nº 8.112/90)

 Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais
Provimento. Vacância. Direitos e Vantagens. Dos deveres. Das proibições. Da acumulação. Das
responsabilidades. Das penalidades. Do processo administrativo disciplinar e sua revisão.
Das Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as
em regime especial, e das fundações públicas federais.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
"Servidor público é todo aquele que, contratado, direta ou indiretamente pela Administração Pública, é a
ela vinculado por relações profissionais, em razão de investidura em cargos e funções, a título de emprego e
com redistribuição pecuniária" --- e nessa concepção são abrangidos os funcionários públicos, os temporários,
como os de regime especial e os celetistas.
Art. 3o Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional
que devem ser cometidas a um servidor.
Cargo Público é o lugar instituído na organização do funcionalismo com denominação própria, atribuições
específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em
lei.
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação
própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.
Art. 4o É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.
Fosse admitida a prestação de serviços gratuitos, poderia não apenas gerar confusões futuras, com
cobranças de indenizações por trabalhos prestados, como exploração de coitadinhos, sob pressão do Poder
Público --- tudo sem falar no grande e perigoso risco de troca de favores, a serem cobradas.
É moralizadora a lei --- evitando a exploração do serviço alheio, gratuitamente --- e é acauteladora, evitando
que se façam favorezinhos à Administração, que, sendo gratuitos, seriam inevitavelmente cobrados no futuro.
Mas a lei ressalva os casos previstos em lei: que serviços somos obrigados a fazer, gratuitamente, por força
de lei? Vários, como por ex., o serviço militar, o serviço eleitoral (perdemos um dia inteiro, como mesários, ou
secretários de mesa, nas eleições, quando não noites no escrutínio), o serviço de Jurado, etc. São serviços
que a lei nos obriga a prestar, e prestamo-las gratuitamente.

Do Provimento
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Provimento é o ato pelo qual o servidor é designado para o cargo (Maria Sylvia se refere também aos
empregos ou funções públicas). Pode ser originário ou derivado.
Provimento originário é o que vincula inicialmente o servidor ao cargo, no caso a nomeação. Portanto, dizse que o concurso é o procedimento seletivo pelo qual se realiza o provimento de certos cargos públicos
efetivos.
O provimento de cargos públicos comissionados, independe de procedimento seletivo, vez que o cargo pode
ser preenchido por quem o administrador desejar, servidor público ou pessoa estranha ao funcionalismo.
O provimento derivado depende de um vínculo anterior com a Administração. É o preenchimento de cargo
público por quem já é membro do funcionalismo. Compreendia antigamente a ascensão, a transferência, a
promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução.
A ascensão era o ato pelo qual o servidor passava de um cargo para outro, de conteúdo diverso (normalmente
de nível médio a superior) e a transferência, a passagem do servidor de um cargo para outro, integrante de
outro quadro. Não se confunde com a redistribuição, onde o servidor "leva seu cargo" para outro quadro.
São inconstitucionais, ao violarem a regra do concurso público.

Nomeação
O Provimento originário de um cargo público é feito pela nomeação de seu titular. Nomeação é o ato
administrativo mediante o qual se atribui determinado cargo a pessoa geralmente estranha aos quadros do
funcionalismo.

Estágio Experimental ou Probatório
É o período, de vinte e quatro meses, durante o qual o admitido nos quadros do funcionalismo mediante
concurso, ou seja, em caráter efetivo, fica em observação a fim de que a Administração verifique se o servidor
preenche os requisitos necessários ao eficiente exercício do cargo público. Caso tal fato não ocorra, isto é,
caso o servidor seja considerado inapto para o cargo, ele será exonerado (exoneração não é punição), ou se
estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
Atenção! A Emenda Constitucional 19, alterou esse prazo para 3 anos. Portanto, considerar-se-á 3 anos e não
2 anos.

Estabilidade
O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade
no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº 19)
O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
Uma vez admitido, pelo Estado, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, após três anos de
exercício, adquire direito à estabilidade, segundo o artigo 41, caput, da Constituição da República, com a
redação dada pela Emenda nº 19/98. E o servidor estável só perderá o cargo, nos termos do § 1º, do mesmo
dispositivo, "em virtude de sentença judicial transitada em julgado", "mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa" ou "mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na
forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa".
Portanto, o prazo para aquisição de estabilidade foi ampliado para três anos e duas novas hipóteses de
perda do cargo foram criadas: a insuficiência de desempenho, mediante processo administrativo de
avaliação, regulado por lei complementar e o descumprimento ao limite de despesa com pessoal,
estabelecido em lei complementar (atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal - 50% na União, 60% nos
demais entes, fixados subtetos para cada Poder).
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A Constituição Federal veda a estabilidade de Funcionário que não tenha sido admitido em Concurso Público,
independentemente do tempo de exercício. Faz-se necessário lembrar que tal regra tem apenas uma exceção:
são estáveis independentemente de concurso público aqueles servidores que tivessem mais de 5 anos de
efetivo exercício na data da promulgação da CF/88.
O servidor estável, posto em disponibilidade, em face da E.C. nº 19/98, agora faz jus à remuneração
proporcional ao tempo de serviço, não tendo mais direito à remuneração integral.

Posse
Ato solene pelo qual a pessoa nomeada pela Administração Pública, para o provimento de determinado cargo
público, declara aceitar-lhe as atribuições. Tal solenidade pode inclusive dar-se por procuração, não
caracterizando início do exercício das atribuições do cargo, mas mero termo de declaração.
Tal instituto não se confunde, com a nomeação, que é um ato unilateral da Administração, enquanto que a
posse é ato unilateral do nomeado aceitando sua nova condição.
...........................................
..........................................
..........................................
..........................................
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Coletâneas de Exercícios pertinentes

Teoria Geral dos Direitos Humanos.
Os direitos humanos são os direitos e liberdades básicos de todos os seres humanos. Normalmente o conceito
de direitos humanos tem a ideia também de liberdade de pensamento e de expressão, e a igualdade perante
a lei.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma que: Todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir
uns para com os outros em espírito de fraternidade. – (Artigo 1º)
As ideias de direito humanos tem origem no conceito filosófico de direitos naturais que seriam atribuídos por
Deus; alguns sustentam que não haveria nenhuma diferença entre os direitos humanos e os direitos naturais
e veem na distinta nomenclatura etiquetas para uma mesma ideia. Outros argumentam ser necessário manter
termos separados para eliminar a associação com características normalmente relacionadas com os direitos
naturais, sendo John Searl talvez o mais importante filósofo a desenvolver esta teoria.
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Existe um importante debate sobre a origem cultural dos direitos humanos. Geralmente se considera que
tenham sua raiz na cultura ocidental moderna, mas existem ao menos duas posturas principais mais.
Alguns afirmam que todas as culturas possuem visões de dignidade que se são uma forma de direitos
humanos, e fazem referência a proclamações como a Carta de Mandén, de 1222, declaração fundacional do
Império de Mali. Não obstante, nem em japonês nem em sânscrito clássico, por exemplo, existiu o termo
"direito" até que se produziram contatos com a cultura ocidental, já que culturas orientais colocaram
tradicionalmente um peso nos deveres. Existe também quem considere que o Ocidente não criou a ideia nem
o conceito dos direitos humanos, ainda que tenha encontrado uma maneira concreta de sistematizá-los, através
de uma discussão progressiva e com base no projeto de uma filosofia dos direitos humanos.
As teorias que defendem o universalismo dos direitos humanos se contrapõem ao relativismo cultural, que
afirma a validez de todos os sistemas culturais e a impossibilidade de qualquer valorização absoluta desde um
marco externo, que, neste caso, seriam os direitos humanos universais. Entre essas duas posturas extremas
situa-se uma gama de posições intermediárias. Muitas declarações de direitos humanos emitidas por
organizações internacionais regionais põem um acento maior ou menor no aspecto cultural e dão mais
importância a determinados direitos de acordo com sua trajetória histórica. A Organização da Unidade Africana
proclamou em 1981 a Carta Africana de Direitos Humanos e de Povos, que reconhecia princípios da
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e adicionava outros que tradicionalmente se tinham
negado na África, como o direito de livre determinação ou o dever dos Estados de eliminar todas as formas de
exploração econômica estrangeira.
Mais tarde, os Estados africanos que acordaram a Declaração de Túnez, em 6 de novembro de 1992,
afirmaram que não se pode prescrever um modelo determinado a nível universal, já que não podem se
desvincular as realidades históricas e culturais de cada nação e as tradições, normas e valores de cada povo.
Em uma linha similar se pronunciam a Declaração de Bangkok, emitida por países asiáticos em 23 de abril de
1993, e de Cairo, firmada pela Organização da Conferência Islâmica em 5 de agosto de 1990.
Também a visão ocidental-capitalista dos direitos humanos, centrada nos direitos civis e políticos, se opôs um
pouco durante a Guerra Fria, destacando no seio das Nações Unidas, ao do bloco socialista, que privilegiava
os direitos econômicos, sociais e culturais e a satisfação das necessidades elementares.

História
Os direitos humanos ou coletivos são aqueles adquiridos em decorrência do resultado de uma longa história,
foram debatidos ao longo dos séculos por filósofos e juristas.
O início desta caminhada, remete-nos para a área da religião, quando o Cristianismo, durante a Idade Média,
é a afirmação da defesa da igualdade todos os homens numa mesma dignidade, foi também durante esta
época que os matemáticos cristãos recolheram e desenvolveram a teoria do direito natural, em que o indivíduo
está no centro de uma ordem social e jurídica justa, mas a lei divina tem prevalência sobre o direito laico tal
como é definido pelo imperador, o rei ou o príncipe. Logo foram criadas muitas coisas no decorrer do tempo.
Com a idade moderna, os racionalistas dos séculos XVII e XVIII, reformulam as teorias do direito natural,
deixando de estar submetido a uma ordem divina. Para os racionalistas todos os homens são por natureza
livres e têm certos direitos inatos de que não podem ser despojados quando entram em sociedade. Foi esta
corrente de pensamento que acabou por inspirar o atual sistema internacional de proteção dos direitos do
homem.
A evolução destas correntes veio a dar frutos pela primeira vez em Inglaterra, e depois nos Estados Unidos. A
Magna Carta (1215) deu garantias contra a arbitrariedade da Coroa, e influenciou diversos documentos, como
por exemplo o Ato Habeas Corpus (1679), que foi a primeira tentativa para impedir as detenções ilegais. A
Declaração Americana da Independência surgiu a 4 de julho de 1776, onde constavam os direitos naturais do
ser humano que o poder político deve respeitar, esta declaração teve como base a Declaração de Virgínia
proclamada a 12 de junho de 1776, onde estava expressa a noção de direitos individuais.
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A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na França em 1789, e as reivindicações ao
longo dos séculos XIV e XV em prol das liberdades, alargou o campo dos direitos humanos e definiu os direitos
econômicos e sociais.
Mas o momento mais importante, na história dos Direitos do Homem, é durante 1945-1948. Em 1945, os
Estados tomam consciência das tragédias e atrocidades vividas durante a 2ª Guerra Mundial, o que os levou
a criar a Organização das Nações Unidas (ONU) em prol de estabelecer e manter a paz no mundo. Foi através
da Carta das Nações Unidas, assinada a 20 de junho de 1945, que os povos exprimiram a sua determinação
« em preservar as gerações futuras do flagelo da guerra; proclamar a fé nos direitos fundamentais do Homem,
na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como das
nações, grande e pequenas; em promover o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa
maior liberdade». A criação das Nações Unidas simboliza a necessidade de um mundo de tolerância, de paz,
de solidariedade entre as nações, que faça avançar o progresso social e econômico de todos os povos.
Os principais objetivos das Nações Unidas, passam por manter a paz, a segurança internacional, desenvolver
relações amigáveis entre as nações, realizar a cooperação internacional resolvendo problemas internacionais
do cariz econômico, social, intelectual e humanitário, desenvolver e encorajar o respeito pelos direitos humanos
e pelas liberdades fundamentais sem qualquer tipo de distinção.
Assim, a 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal
dos Direitos Humanos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é fundamental na nossa Sociedade, quase todos os documentos
relativos aos direitos humanos, tem como referência esta Declaração, e alguns Estados fazem referência direta
nas suas constituições nacionais.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos ganhou uma importância extraordinária, contudo não obriga
juridicamente que todos os Estados a respeitem e, devido a isso, a partir do momento em que foi promulgada,
foi necessário a preparação de inúmeros documentos que especificassem os direitos presentes na declaração
e assim força-se os Estados a cumpri-la.
Foi nesse contexto que, no período entre 1945-1966 nasceram vários documentos.
Assim, a junção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os dois pactos efetuados em 1966,
nomeadamente O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, bem como os dois protocolos facultativos do Pacto dos Direitos Civis e
Políticos (que em 1989 aboliu a pena de morte), constituem

A Carta Internacional dos Direitos do Homem.
Muitos filósofos e historiadores do Direito consideram que não se pode falar de direitos humanos até a
modernidade no Ocidente. Até então, as normas da comunidade, concebidas na relação com a ordem cósmica,
não deixavam espaço para o ser humano como sujeito singular, concebendo-se o direito primariamente como
a ordem objetiva da sociedade. A sociedade estamental tem seu centro em grupos como a família, a linhagem
ou as corporações profissionais ou laborais, o que implica que não se concebem faculdades próprias do ser
humano enquanto tal. Pelo contrário, se entende que toda faculdade atribuível ao indivíduo deriva de um duplo
status: o do sujeito no seio da família e o desta na sociedade. "Fora do Estado não há direitos".
..................................
.................................
.................................
.................................
................................
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1ª PARTE
Conteúdo
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8 Funções e gráficos.

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Princípios de Contagem
Contagem - Arranjo - Permutação - Combinação
Nesta parte da matemática estudaremos as diversas possibilidades da ocorrência de um evento, como por
exemplo, de quantas maneiras distintas pode uma pessoa subir até o último andar de um prédio havendo três
portas de entrada e mais quatro elevadores? Ou mesmo, quantos números de três algarismos distintos há em
nosso sistema de numeração decimal?
Para responder a essas duas perguntas estudaremos o primeiro assunto da Análise Combinatória:

Princípio Fundamental da Contagem
Vamos descobrir de quantas maneiras distintas pode um homem (H), subir até o apartamento de sua mulher
(M) que mora no último andar de um prédio. Sabe-se este prédio possui três portas de entrada e após, quatro
elevadores para subir até o andar desejado.
Observe todas as possibilidades relacionadas:

Elevador
Porta1

1

Elevador
2

H

Porta2

M
Elevador
3

Porta3
Elevador
4

Observamos que para cada porta de entrada há quatro elevadores de acesso ao andar destinado, e portanto
se temos três portas de entrada obteremos então 4 + 4 + 4 = 12 formas distintas de subir até M, o que seria
mais fácil efetuar 3 x 4 = 12 possibilidades.
O Princípio Fundamental da Contagem nos diz exatamente isso:
Se um acontecimento pode ocorrer por várias etapas sucessivas e independentes, de tal modo que:
p1 é o número de possibilidades da 1ª etapa
p2 é o número de possibilidades da 2ª etapa
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p3 é o número de possibilidades da 3ª etapa
...
pk é o número de possibilidades da k-ésima etapa, então: p1.p2.p3 ... .pk é o número de possibilidades de o
acontecimento ocorrer.
No nosso caso tínhamos duas etapas, a entrada por uma das portas e a subida por um dos quatro elevadores
e, portanto 12 maneiras distintas de H chegar até M.

Exercícios Resolvidos
1) Quatro carros (C1, C2, C3 e C4) disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada
para os três primeiros lugares?
Resolução:
Para separarmos as etapas possíveis utilizaremos os três retângulos abaixo:

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

O primeiro retângulo para o primeiro lugar, o segundo para o segundo lugar e o terceiro para o terceiro lugar.
Temos, portanto, 4 possibilidades para o primeiro lugar, 3 possibilidades para o segundo lugar e 2
possibilidades para o terceiro lugar, logo o número de possibilidades de chegada para os três primeiros lugares
é 4 x 3 x 2 = 24.
2) Calcule quantos números de quatro algarismos distintos podemos formar usando os algarismos:
a) 1, 2, 3, 4, 5 e 6
b) 0, 1, 2, 3, 4 e 5
Resolução:
a) Aplicando o princípio fundamental da contagem temos o esquema abaixo e, portanto podemos formar 360
números.

6

5

4

3 = 360

b) Temos o mesmo esquema, com a ressalva de que para o algarismo da unidade de milhar temos 5
possibilidades e não 6, como no item anterior, uma vez que o zero no início não é contado como algarismo,
para a centena temos 5 possibilidades também, pois o zero poderá ocupar esta "casa".
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5

5

4

3 = 300

3) Calcule quantos números ímpares de três algarismos distintos podemos formar usando os
algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Resolução:
Para sabermos se um número é ímpar ou não, devemos olhar para o último algarismo onde devemos ter um
algarismo ímpar, então constatamos que há 5 terminações possíveis (1, 3, 5, 7 e 9):

8

7

5 = 280

Logo, podemos formar 280 números ímpares.
4) Para pintarmos uma bandeira com 5 listras verticais dispomos de 4 cores diferentes de tinta. De
quantas formas distintas podemos pintar a bandeira de modo que duas listras vizinhas nunca sejam
pintadas com a mesma cor?
Resolução:
Observe o desenho da bandeira com 5 listras verticais e aplicando o P.F.C., obtemos:

4

3

3

3

3

= 972
Exercícios Característicos de Contagem

Ocupação de Lugares Definidos
De quantos modos 3 pessoas podem sentar-se em um banco de cinco lugares?
1a Resolução
 Consideremos como etapas sucessivas e independentes as escolhas dos lugares que as três pessoas
vão ocupar.

38

Total = 5 · 4 · 3 = 60
2a Resolução
 Consideremos como etapas sucessivas e independentes as escolhas das pessoas por quem os
cinco lugares serão ocupados, considerando, porém, dois fantasmas para simbolizar os lugares
vagos.

Total =

= 60

Note que o total foi dividido por 2! para desprezar a mudança de ordem dos fantasmas.
Resposta: Podem sentar-se de 60 modos diferentes.
Distribuição em Grupos
Oito escoteiros devem ser distribuídos em duas patrulhas que terão missões diferentes. De quantos modos
isto pode acontecer?
Resolução
 Imaginemos a distribuição sendo feita colocando-se os escoteiros em fila e consideremos os quatro
primeiros da fila em uma patrulha e os quatro últimos na outra.

Total =

= 70

Resposta: Pode acontecer de 70 modos.
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Figuras Geométricas
Considere 8 pontos distintos em uma circunferência. Quantos são os triângulos que podem ser formados
com vértices nesses pontos?
...................................
..................................
..................................

2ª PARTE
Conteúdo
Introdução
Estruturas lógicas  Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões 
Lógica Sentencial (ou proposicional): Proposições simples e compostas. Tabelas-verdade.
Equivalências. Leis de De Morgan. Diagramas lógicos  Lógica de primeira ordem.

Introdução
Muitas pessoas gostam de falar ou julgar que possuem e sabem usar o raciocínio lógico, porém, quando
questionadas direta ou indiretamente, perdem, esta linha de raciocínio, pois este depende de inúmeros fatores
para completá-lo, tais como:
calma,
conhecimento,
vivência,
versatilidade,
experiência,
criatividade,
ponderação,
responsabilidade, entre outros.
Ao nosso ver, para se usar a lógica é necessário ter domínio sobre o pensamento, bem como, saber pensar,
ou seja, possuir a "Arte de Pensar". Alguns dizem que é a sequência coerente, regular e necessária de
acontecimentos, de coisas ou fatos, ou até mesmo, que é a maneira de raciocínio particular que cabe a um
indivíduo ou a um grupo. Existem outras definições que expressam o verdadeiro raciocínio lógico aos
profissionais de processamento de dados, tais como: um esquema sistemático que define as interações de
sinais no equipamento automático do processamento de dados, ou o computador científico com o critério e
princípios formais de raciocínio e pensamento.
Para concluir todas estas definições, podemos dizer que lógica é a ciência que estuda as leis e critérios de
validade que regem o pensamento e a demonstração, ou seja, ciência dos princípios formais do raciocínio.
Usar a lógica é um fator a ser considerado por todos, principalmente pelos profissionais de informática
(programadores, analistas de sistemas e suporte), têm como responsabilidade dentro das organizações,
solucionar problemas e atingir os objetivos apresentados por seus usuários com eficiência e eficácia, utilizando
recursos computacionais e/ou automatizados. Saber lidar com problemas de ordem administrativa, de controle,
de planejamento e de raciocínio. Porém, devemos lembrá-los que não ensinamos ninguém a pensar, pois todas
as pessoas, normais possuem este "Dom", onde o nosso interesse é mostrar como desenvolver e aperfeiçoar
melhor esta técnica, lembrando que para isto, você deverá ser persistente e praticá-la constantemente,
chegando à exaustão sempre que julgar necessário.
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Sucesso e bons estudos.
Apostilas Objetiva

Raciocínio Lógico
Conceitos Básicos

Lógica Sentencial (proposicional)
Proposições
Chamaremos de proposição ou sentença, a todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um
pensamento de sentido completo.
Sendo assim, vejamos os exemplos:
a) O Instituto do Coração fica em São Paulo.
b) O Brasil é um País da América do Sul.
c) A Polícia Federal pertence ao poder judiciário.
Evidente que você já percebeu que as proposições podem assumir os valores falsos ou verdadeiros, pois
elas expressam a descrição de uma realidade, e também observamos que uma proposição representa uma
informação enunciada por uma oração, e, portanto, pode ser expressa por distintas orações, tais como: “Pedro
é maior que Carlos”, ou podemos expressar também por “Carlos é menor que Pedro”.
Temos vários tipos de sentenças:

Declarativas

Interrogativas

Exclamativas

Imperativas
Leis do Pensamento
Vejamos algumas leis do pensamento para que possamos desenvolver corretamente o nosso pensar.
 Princípio da Identidade. Se qualquer proposição é verdadeira, então, ela é verdadeira.
 Princípio de Não-Contradição. Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa.
 Princípio do Terceiro Excluído. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não havendo outra
alternativa.
 Sentenças Abertas. Quando substituímos numa proposição alguns componentes por variáveis, teremos
uma sentença aberta.

Valores Lógicos das Proposições
Valor lógico é a classificação da proposição em verdadeiro (V) ou falso (F), pelos princípios da não-contradição
e do terceiro excluído. Sendo assim, a classificação é única, ou seja, a proposição só pode ser verdadeira ou
falsa.
Exemplos de valores lógicos:
 O número 2 é primo. (Verdadeiro)
 Marte é o planeta vermelho. (Verdadeiro)
 No Brasil, fala-se espanhol. (Falso)
 Toda ave voa. (Falso)
 O número 3 é par. (Falso)
 O número 7 é primo. (Verdadeiro)
 O número 7 é ímpar. (Verdadeiro)
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Somente às sentenças declarativas pode-se atribuir valores de verdadeiro ou falso, o que ocorre quando a
sentença é, respectivamente, confirmada ou negada. De fato, não se pode atribuir um valor de verdadeiro ou
falso às demais formas de sentenças como as interrogativas, as exclamativas e outras, embora elas também
expressem juízos.
São exemplos de proposições as seguintes sentenças declarativas:
O número 6 é par.
O número 15 não é primo.
Todos os homens são mortais.
Nenhum porco espinho sabe ler.
Alguns canários não sabem cantar.
Se você estudar bastante, então aprenderá tudo.
Eu falo inglês e francês.
Marlene quer um sapatinho novo ou uma boneca.
Não são proposições:
Qual é o seu nome?
Preste atenção ao sinal.
Caramba!
Proposição Simples
Uma proposição é dita proposição simples ou proposição atômica quando não contém qualquer outra
proposição como sua componente. Isso significa que não é possível encontrar como parte de uma proposição
simples alguma outra proposição diferente dela. Não se pode subdividi-la em partes menores tais que alguma
delas seja uma nova proposição.
Exemplo:
A sentença “Carla é irmã de Marcelo” é uma proposição simples, pois não é possível identificar como parte
dela qualquer outra proposição diferente. Se tentarmos separá-la em duas ou mais partes menores nenhuma
delas será uma proposição nova.
..................................
.................................
.................................
.................................

3ª PARTE
Princípio de Contagem e Probabilidade  Operações com conjuntos.  Raciocínio lógico
envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.
...............................
...............................
...............................
..............................

Probabilidade
Em um jogo, dois dados são lançados simultaneamente, somando-se, em seguida, os pontos obtidos na face
superior de cada um deles. Ganha quem acertar a soma desses pontos.
Antes de apostar, vamos analisar todos os possíveis resultados que podem ocorrer em cada soma. Indicando
os números da face superior dos dados pelo par ordenado (a, b), onde a é o número do primeiro dado e b o
número do segundo, temos as seguintes situações possíveis:
a + b = 2, no caso (1, 1);
a + b = 3, nos casos (1, 2) e (2, 1);
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a + b = 4, nos casos (1, 3), (2, 2) e (3,1);
a + b = 5, nos casos (1,4), (2,3), (3, 2) e (4, 1)
a + b = 6, nos casos (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4,2) e (5, 1);
a + b = 7, nos casos (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4,3), (5, 2) e (6, 1);
a + b = 8, nos casos (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3) e (6, 2);
a + b = 9, nos casos (3, 6), (4, 5), (5, 4) e (6,3);
a + b = 10, nos casos (4, 6), (5, 5) e (6, 4);
a + b = 11, nos casos (5, 6) e (6,5);
a + b = 12, no caso (6, 6).
É evidente que, antes de lançar os dois dados, não podemos prever o resultado "soma dos pontos
obtidos"; porém, nossa chance de vencer será maior se apostarmos em a + b = 7, pois essa soma pode ocorre
de seis maneiras diferentes.
Situações como essa, onde podemos estimar as chances de ocorrer um determinado evento, são
estudas pela teoria das probabilidades. Essa teoria, criada a partir dos "jogos de azar", é hoje um instrumento
muito valioso e utilizado por profissionais de diversas áreas, tais como economistas, administradores e
biólogos.

Espaço Amostral
Um experimento que pode apresentar resultados diferentes, quando repetido nas mesmas condições, é
chamado experimento aleatório.
Chamamos Espaço Amostral ao conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório.
Dizemos que um espaço amostral é equiprovável quando seus elementos têm a mesma chance de ocorrer.
No exemplo acima temos, como espaço amostral 36 possibilidades, para a ocorrência de quaisquer eventos.
No exemplo de uma moeda lançando-se para cima, a leitura da face superior pode apresentar o resultado
"cara" (K) ou "coroa" (C). Trata-se de um experimento aleatório, tendo cada resultado a mesma chance de
ocorrer.
Neste caso, indicando o espaço amostral por S1 e por n(S1) o número de seus elementos, temos:

S1 = {K, C}

e

n(S1) = 2

Se a moeda fosse lançada duas vezes, teríamos os seguintes resultados: (K, K), (K, C), (C, K), (C, C).
Neste caso, indicando o espaço amostral por S2 e por n(S2) o número de seus elementos, temos:
S2 = {(K, K), (K, C), (C, K), (C, C)} e n(S2) = 4

Eventos
Chama-se evento a qualquer subconjunto de um espaço amostral. Considerando o lançamento de um dado e
a leitura dos pontos da face superior, temos o espaço amostral:
S= {1, 2, 3, 4, 5, 6} e n(S) = 6
Um exemplo que podemos elucidar de evento é "ocorrência de número par". Indicando esse evento por A,
temos:
A = {2, 4, 6} e n(A) = 3

Probabilidade de ocorrer um Evento
Ainda levando-se em consideração o exemplo acima, "ocorrência de número par", no lançamento de um
dado, teremos:
P( A ) 

n( A ) 3 1
 
n(S) 6 2
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Conclui-se que a probabilidade de o evento "ocorrência de número par" ocorrer é 50% ou ½. Isto quer dizer
que ao lançarmos um dado ao acaso teremos 50% de chance de obter um número par, na face do dado.
Voltando ao nosso primeiro exemplo, onde num jogo, ganha quem conseguir a soma das faces. Vimos que a
probabilidade de ocorrer o número 7 era maior, pois tínhamos diversas maneiras de ocorrer. Chamaremos o
evento "ocorrência da soma 7" entre os dois dados, de E:
n(E) = 6;
n(S) = 36.
portanto: P(E) 

n(E)
6
1

 , temos então que 16,7% é a probabilidade do evento ocorrer.
n(S) 36 6

Exercícios Resolvidos
1) Qual a probabilidade do número da placa de um carro ser um número par?
Resolução:
Para o número da placa de um carro ser um número par, devemos ter um número par no algarismo das
unidades, logo o espaço amostral (S) e o evento (E) serão:
S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}  n(S) = 10
E = {2, 4, 6, 8, 0} n(E) = 5
Portanto a Probabilidade de ocorrer o referido evento será:

P(E) 

n(E)
5
1


n(S) 10 2

Resposta: 50% ou ½
2) O número da chapa de um carro é par. A probabilidade de o algarismo das unidades ser zero é:

a)

1
10

b)

1
2

c)

4
9

d)

5
9

e)

1
5

Resolução:
Se a placa de um carro é um número par, então, independente do número de algarismos que tenha a placa o
algarismo das unidades será, necessariamente, um número par.
O espaço amostral, neste caso:
S = {2, 4, 6, 8, 0} n(S) = 5
O evento é "ocorrência do zero", logo só podemos ter ocupando o último algarismo o número zero:
E = {0}  n(E) = 1

P(E) 

n(E)
1

n(S) 5

Resposta: 20% ou

1
5

Probabilidade da União de dois Eventos
Consideremos dois eventos A e B de um mesmo espaço amostral S.
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Da teoria dos conjuntos temos:
n(A  B) = n(A) + n(B) - n(A  B)
Dividindo os dois membros dessa igualdade por n(S), temos:
P(A B) = P(A) + P(B) - P(A  B)
A probabilidade da união de dois eventos A e B é igual à soma das probabilidades desses eventos, menos a
probabilidade da intersecção de A com B."
Observação: se A e B forem disjuntos, isto é:
se A  B = Æ, então P(A  B) = P(A) + P(B).
Neste caso, ainda, os eventos são ditos Eventos Independentes.

Exercício Resolvido
No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter o número 3 ou um número ímpar?
Resolução:
Espaço amostral é S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e n(S) = 6
evento "número 3" é: A = {3}e n(A) = 1
evento "número ímpar" é: B = {1,3,5} e n(B) = 3
A  B = {3}  {1,3,5} = {3}, então n(AB) = 1
Logo:
P(A  B) = 1/6 + 3/6 - 1/6 = ½
Resposta: 50% ou ½
Observação:
A soma da probabilidade de ocorrer um evento A com a probabilidade de não ocorrer o evento A é igual a 1:
p(A) + p( A ) = 1

1
Assim, se a probabilidade de ocorrer um evento A for 0,25 (
4
3
evento A é 0,75 ( ).
4

), a probabilidade de não ocorrer o

Exercícios para resolver
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01) Joga-se um dado "honesto" de seis faces, numeradas de 1 a 6, lê-se o número da face voltada para cima.
Calcular a probabilidade de se obter:
a) o número 2
b) o número 6
c) um número par
d) um número ímpar
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e) um número primo
02) Considere todos os números de cinco algarismos distintos obtidos através dos algarismos 4, 5, 6, 7 e 8.
Escolhendo-se um desses números, ao acaso, qual a probabilidade de ele ser um número ímpar?
03) Qual a probabilidade de uma bola branca aparecer ao retirar-se uma única bola de uma urna contendo 4
bolas brancas, 3 vermelhas e 5 azuis?
04) Considere todos os anagramas da palavra LONDRINA que começam e terminam pela letra N. Qual a
probabilidade de se escolher ao acaso um desses anagramas e ele ter as vogais juntas?
05) A probabilidade de ocorrerem duas caras ou duas coroas no lançamento de duas moedas é:

a)

1
4

b)

3
4

c) 1

d) 2

e)

1
2

06) Em uma indústria com 4.000 operários, 2.100 têm mais de 20 anos, 1.200 são especializados e 800 têm
mais de 20 anos e são especializados. Se um dos operários é escolhido aleatoriamente, a probabilidade de
ele ter no máximo 20 anos e ser especializado é:
a)

1
10

b)

2
5

c)

3
8

d)

27
85

e)

7
18

07) Um prêmio vai ser sorteado entre as 50 pessoas presentes em uma sala. Se 40% delas usam óculos, 12
mulheres não usam óculos e 12 homens os usam, a probabilidade de ser premiado um homem que não usa
óculos é:

a)

4
25

b)

6
25

c)

8
25

d)

9
25

e)

2
5

08) Dois jogadores A e B vão lançar um par de dados. Eles combinam que, se a soma dos números dos dados
for 5, A ganha, e se essa soma for 8, B é quem ganha. Os dados são lançados. Sabe-se que A não ganhou.
Qual a probabilidade de B ter ganho?
a)

10
36

b)

4
32

c)

5
36

5
d )
35

e) não se pode calcular sem saber os números sorteados.
09) Se dois prêmios iguais forem sorteados entre 5 pessoas, sendo duas brasileiras e três argentinas, qual
será a probabilidade de:
a) serem premiadas as duas brasileiras?
b) ser premiada pelo menos uma argentina?
c) serem premiadas duas argentinas?
10) Numa caixa existem 5 balas de hortelã e 3 balas de mel. Retirando-se sucessivamente e sem reposição
duas dessas balas, qual a probabilidade de que as duas sejam de hortelã?
11) Em um lote de 500 lanternas para automóvel, existem 20 peças com defeito. Se retirarmos uma lanterna,
qual a probabilidade de estar defeituosa?
12) Em uma urna, tem 1o bolas brancas, 5 pretas e 5 azuis. Se retirar uma bola, pergunta-se:
a) Qual a probabilidade de que a bola seja azul?
b) Qual a probabilidade de que a bola seja branca?
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c)
d)
e)
f)

Qual a probabilidade de que a bola seja preta?
Qual a probabilidade de que a bola seja amarela?
Qual a probabilidade de que a bola seja azul ou amarela?
Qual a probabilidade de que a bola seja azul, amarela ou branca?

13) No lançamento de um dado, qual será a probabilidade de se obter face superior com número par?
14) Em um lote de 500 peças para automóveis, existem 15 peças com defeito. Se retirarmos uma peça, qual
a probabilidade de a peça não Ter defeito?
15) Num conjunto numérico de 1 a 100, um número é escolhido ao acaso. Pergunta-se:
a) Qual a probabilidade de esse número ser 3?
b) Qual a probabilidade de esse número ser múltiplo de 10?
c) Qual a probabilidade de esse número ser ímpar?
d) Qual a probabilidade de esse número ser 15 ou 30?
16) Num lançamento de um dado qual a probabilidade de se obter um número múltiplo de 5?
17) Uma moeda é lançada duas vezes. Pergunta-se:
a) Qual a probabilidade de se obter Cara e Coroa?
b) Qual a probabilidade de se obter Coroa e Coroa?
18) Numa loja, existem, para a venda, dez televisores e dois videocassetes. Se retirarmos um aparelho ao
acaso, pergunta-se:
a) Qual a probabilidade de ser um televisor?
b) Qual a probabilidade de ser um videocassete?
c) Qual a probabilidade de ser um televisor ou um videocassete?
...............................
...............................
................................
...............................

4ª PARTE
Coletânea de Exercícios 1
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01. A figura indica três símbolos, dispostos em um quadrado de 3 linhas e 3 colunas, sendo que cada
símbolo representa um número inteiro. Ao lado das linhas e colunas do quadrado, são indicadas as
somas dos correspondentes números de cada linha ou coluna, algumas delas representadas pelas
letras X, Y e Z.

Nas condições dadas. X+ Y + Z é igual a:
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(A) 17
(B) 18
(C) 19
(D) 20
(E) 21
02. A figura mostra a localização dos apartamentos de um edifício de três pavimentos que tem apenas
alguns deles ocupados:

- Maria não tem vizinhos no seu andar, e seu apartamento localiza-se o mais a leste possível;
Sabe-se que:
- Taís mora no mesmo andar de Renato, e dois apartamentos a separam do dele;
- Renato mora em um apartamento no segundo andar exatamente abaixo do de Maria;
- Paulo e Guilherme moram no andar mais baixo, não são vizinhos e não moram abaixo de um apartamento
ocupado.
- No segundo andar estão ocupados apenas dois apartamentos.
Se Guilherme mora a sudoeste de Tais, o apartamento de Paulo pode ser:
(A) 1 ou 3
(B) 1 ou 4
(C) 3 ou 4
(D) 3 ou 5
(E) 4 ou 5
03. Em relação a um código de cinco letras, sabe-se que:
- TREVO e GLERO não têm letras em comum com ele;
- PRELO tem uma letra em comum, que está na posição correta;
- PARVO, CONTO e SENAL têm, cada um, duas letras comuns com o código, uma que se encontra na mesma
posição, a outra não;
- MUNCA tem com ele três letras comuns, que se encontram na mesma posição;
- TIROL tem uma letra em comum, que está na posição correta.
O código a que se refere o enunciado da questão é:
(A) MIECA.
(B) PUNCI.
(C) PINAI.
(D) PANCI.
(E) PINCA.
04. Em uma repartição pública, o número de funcionários do setor administrativo é o triplo do número
de funcionários do setor de informática. Na mesma repartição, para cada quatro funcionários do setor
de informática, existem cinco funcionários na contabilidade. Denotando por A. I e C o total de
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funcionários dos setores administrativo, de informática e contábil, respectivamente, é correto afirmar
que:
(A) 3C = 2A
(B) 4C = 15A
(C) 5C = 15A
(D) 12C = 5A
(E) 15C = 4A
05. Em uma pesquisa sobre hábitos alimentares realizada com empregados de um Tribunal Regional,
verificou-se que todos se alimentam ao menos uma vez ao dia, e que os únicos momentos de
alimentação são: manhã, almoço e jantar. Alguns dados tabelados dessa pesquisa são:
- 5 se alimentam apenas pela manhã;
- 12 se alimentam apenas no jantar;
- 53 se alimentam no almoço;
- 30 se alimentam pela manhã e no almoço;
- 28 se alimentam pela manhã e no jantar;
- 26 se alimentam no almoço e no jantar;
- 18 se alimentam pela manhã, no almoço e no jantar.
Dos funcionários pesquisados, o número daqueles que se alimentam apenas no almoço é:
(A) 80% dos que se alimentam apenas no jantar.
(B) o triplo dos que se alimentam apenas pela manhã.
(C) a terça parte dos que fazem as três refeições.
(D) a metade dos funcionários pesquisados.
(E) 30% dos que se alimentam no almoço.
06. Em um dia de trabalho no escritório, em relação aos funcionários Ana, Cláudia, Luis, Paula e João,
sabe-se que:
- Ana chegou antes de Pauta e Luís.
- Paula chegou antes de João.
- Cláudia chegou antes de Ana.
- João não foi o último a chegar.
Nesse dia, o terceiro a chegar no escritório para o trabalho foi:
(A) Ana.
(B) Cláudia.
(C) João.
(D) Luís.
(E) Paula.
07. Esta sequência de palavras segue uma lógica:
- Pá
- Xale
- Japeri
Uma quarta palavra que daria continuidade lógica à sequência poderia ser:
(A) Casa.
(B) Anseio.
(C) Urubu.
(D) Café.
(E) Sua.
08. A tabela indica os plantões de funcionários de uma repartição pública em três sábados
consecutivos:
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Dos seis funcionários indicados na tabela, 2 são da área administrativa e 4 da área de informática. Sabe-se
que para cada plantão de sábado são convocados 2 funcionários da área de informática, 1 da área
administrativa, e que Fernanda é da área de informática. Um funcionário que necessariamente é da área de
informática é:
(A) Beatriz.
(B) Cristina.
(C) Julia.
(D) Ricardo.
(E) Silvia.
09. A figura indica um quadrado de 3 linhas e 3 colunas contendo três símbolos diferentes:

Sabe-se que:
- cada símbolo representa um número;
- a soma dos correspondentes números representados na 1ª linha é 16;
- a soma dos correspondentes números representados na 3ª coluna é 18;
- a soma de todos os correspondentes números no quadrado é 39.
Nas condições dadas, o valor numérico do símbolo é
(A) 8 (B) 6 (C) 5 (D) 3 (E) 2
10. Em uma repartição pública que funciona de 2ª a 6ª feira, 11 novos funcionários foram contratados.
Em relação aos contratados, é necessariamente verdade que:
(A) todos fazem aniversário em meses diferentes.
(B) ao menos dois fazem aniversário no mesmo mês.
(C) ao menos dois começaram a trabalhar no mesmo dia do mês.
(D) ao menos três começaram a trabalhar no mesmo dia da semana.
(E) algum começou a trabalhar em uma 2ª feira.
11. Comparando-se uma sigla de 3 letras com as siglas MÊS, SIM, BOI, BOL e ASO, sabe-se que:
- MÊS não tem letras em comum com ela;
- SIM tem uma letra em comum com ela, mas que não está na mesma posição;
- BOI tem uma única letra em comum com ela, que está na mesma posição;
- BOL tem uma letra em comum com ela, que não está na mesma posição;
- ASO tem uma letra em comum com ela, que está na mesma posição.
A sigla a que se refere o enunciado dessa questão é:
(A) BIL

(B) ALI

(C) LAS

(D) OLI

(E) ABI

12. Em um mês, Laura despachou dois processos a mais que o triplo dos processos despachados por
Paulo. Nesse mesmo mês, Paulo despachou um processo a mais que Rita. Em relação ao total de
processos despachados nesse mês pelos três juntos é correto dizer que é um número da sequência
(A) 1, 6, 11, 16, ... (B) 2, 7, 12, 17, .... (C) 3, 8, 13, 18, ... (D) 4, 9, 14, 19, ... (E) 5, 10, 15, 20, ...
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13. Em uma eleição onde concorrem os candidatos A, B e C, cada eleitor receberá uma cédula com o
nome de cada candidato e deverá atribuir o número 1 a sua primeira escolha, o número 2 a sua segunda
escolha, e o número 3 a terceira escolha. Ao final da eleição, sabe-se que todos eleitores votaram
corretamente, e que a soma dos números atribuídos a cada candidato foi:
- 22 para A
- 18 para B
- 20 para C
Em tais condições, o número de pessoas que votou nessa eleição é igual a:
(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12
(E) 15
14. Em uma estante, a prateleira B é reservada para os livros de literatura brasileira, e a prateleira E
para os de literatura estrangeira. Sabe-se que:
1. ambas as prateleiras têm, de início, o mesmo número de livros;
2. retiram-se 25 livros da prateleira B colocando-os na prateleira E;
3. após a etapa anterior, retiram-se 25 livros, ao acaso, da prateleira E colocando-os na prateleira B.
Após a etapa 3, é correto afirmar que o número de livros de literatura brasileira em:
(A) B é o dobro que em E.
(B) B é menor que em E.
(C) B é igual ao de E.
(D) E é igual ao de literatura estrangeira em B.
(E) E é a terça parte que em B.
15. Movendo alguns palitos de fósforo da figura I, é possível transformá-la na figura II:

O menor número de palitos de fósforo que deve ser movido para fazer tal transformação é
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7
16. Denota-se respectivamente por A e B os conjuntos de todos atletas da delegação olímpica argentina
e brasileira em Atenas, e por M o conjunto de todos os atletas que irão ganhar medalhas nessas
Olimpíadas.
O diagrama mais adequado para representar possibilidades de intersecção entre os três conjuntos é:
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17. Uma empresa divide-se unicamente nos departamentos A e B. Sabe-se que 19 funcionários
trabalham em A, 13 trabalham em B e existem 4 funcionários que trabalham em ambos os
departamentos. O total de trabalhadores dessa empresa é:
(A) 36
(B) 32
(C) 30
(D) 28
(E) 24
.............................................
............................................
............................................
............................................

10º PDF
Conteúdo
(SOMENTE PARA PROVA DISCURSIVA)
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia,
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento
sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas.

Atualidade significa: " Hoje; notícias do dia, do presente"
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Pelo fato do item "atualidades" ser bastante amplo, abrangendo todas as áreas do conhecimento, fatos
e acontecimentos, recomendamos a leitura de revistas de grande circulação no país, tais como, Isto É, Veja,
Época, Carta Capital etc., e jornais como a Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo, Jornal do
Brasil etc.
É imprescindível, também, o acompanhamento dos noticiários televisivos, bem como programas de entrevistas
e debates realizados nas emissoras de TV.
Não obstante, colocamos aqui em forma de resenha, notícias dos últimos 10 meses, de âmbito nacional e
internacional, as quais reputamos serem de grande importância, merecendo, então, uma atenção especial de
todos.
Vejamos!

Resenha de notícias
(Considerando fatos ocorridos a partir do janeiro de 2019)
DEZEMBRO/2019
Greta Thunberg é escolhida 'pessoa do ano' pela Revista Time
Aos 16 anos, estudante sueca é a mais jovem a ser indicada individualmente ao título.
A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, foi eleita a 'pessoa do ano' pela revista "Time" nesta quarta-feira
(11). Ela ganhou fama e inspirou movimentos estudantis na luta contra o aquecimento global e em defesa da
natureza. A estudante é a mais jovem a ser indicada individualmente ao título.
Em 2018, Greta deixou de ir a aulas nas sextas-feiras em Estocolmo para protestar contra o aquecimento
global. O ato solitário ganhou apoio nas redes sociais e se tornou uma campanha mundial conhecida como
"Fridays For Future" (ou 'Sexta-feiras pelo Futuro', em tradução livre).
Ela já discursou eventos internacionais como a Cúpula do Clima (Nova York), Conferência do Clima da ONU
e o Fórum Econômico Mundial.
Em março deste ano, em entrevista ao G1, Greta afirmou que poucos adultos estão escutando as demandas
dos jovens. "Eles estão ocupados fazendo outras coisas para serem reeleitos", disse ela.
Até 2019, a pessoa mais jovem a ser indicada ao título de 'pessoa do ano' tinha sido o pioneiro americano da
aviação Charles Lindbergh que, em 1927, tinha 25 anos.
Greta apareceu na lista de termos mais procurados no Google em 2019. Ela ficou sétimo lugar na categoria
"nomes" mais buscados no mundo.
Um dia antes de Greta ser nomeada “Pessoa do Ano”, o presidente Jair Bolsonaro criticou o espaço dado pela
imprensa para a ativista, a quem chamou de “pirralha”.
Isso porque, no sábado (7), Greta compartilhou um vídeo sobre as mortes dos indígenas brasileiros e escreveu
que esses povos são assassinados ao tentar proteger a floresta do desmatamento ilegal.
"A Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a Amazônia. É impressionante a
imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí, pirralha", declarou o presidente.
Horas depois da fala do presidente brasileiro, Greta mudou a sua apresentação no Twitter para "Pirralha". Veja
o vídeo abaixo:
1. Ela conta que aos 8 anos, na escola, ouviu falar pela 1ª vez sobre aquecimento global e disse ter ficado
assustada com a falta de ação dos adultos.
2. Ela conta que o temor em relação ao meio ambiente foi um dos fatores em um período depressivo, no qual
deixou de ir à escola por um tempo.
3. Aos 11 anos, ela foi diagnosticada com Asperger, um tipo de autismo. Ela diz que essa condição é chave
em seu modo de agir e interpretar o mundo.
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4. Depois de pesquisar e convencer os pais sobre a crise climática, a estudante começou em 2018 a deixar
de ir a aulas nas sextas para protestar.
5. Ato solitário ganhou apoio nas redes sociais e foi seguido pelo mundo sob o nome de "Fridays For Future".
6. Greta já discursou eventos internacionais como a COP24, a Conferência do Clima da ONU, e o Fórum
Econômico Mundial.
Escolhidos em outros anos
A revista Time explica que, anualmente, solicita aos editores para que escolham uma pessoa que teve maior
impacto nas notícias, boas ou más.
No ano passado, a Time escolheu jornalistas mortos e presos como “Pessoa do Ano” — em alguns casos,
mais de um indivíduo recebe o título. Veja quem recebeu a homenagem da revista nos anos anteriores:
2017: Movimento de mulheres que denunciou assédio sexual
2014: Equipes de saúde que combatem o ebola
2013: Papa Francisco
2012: Barack Obama, reeleito presidente dos EUA naquele ano
2011: Manifestantes dos protestos que ocorreram naquele ano, como primavera árabe
2010: Mark Zuckerberg, fundador do Facebook

DEZEMBRO/2019
México se tornou o país mais perigoso para jornalistas em 2019, segundo a ONG RSF
Repórteres Sem Fronteiras (RSF) apontou que 49 profissionais da imprensa foram assassinados neste ano –
nenhum deles é brasileiro. O México lidera o ranking do países onde mais jornalistas foram mortos no mundo,
foram 10.
A quantidade de jornalistas mortos em 2019 registrou uma queda histórica em 2019. Segundo o relatório anual
da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), divulgado nesta terça-feira (17), 49 profissionais da imprensa foram
assassinados neste ano, contra 80 em 2018. Nenhum deles é brasileiro, mas a América Latina se tornou a
segunda região mais perigosa para a profissão, com o México liderando o número de vítimas.
Para a RSF, a América Latina é atualmente o segundo local mais perigoso para jornalistas exercerem sua
profissão: na região, foram registrados 14 assassinatos. O México lidera o ranking do países onde mais
profissionais de mídia foram mortos no mundo: 10 desde janeiro deste ano. O relatório aponta que o dado é
preocupante, pois esse número não baixou no país em relação a 2018.
Além dos mexicanos, outros quatro jornalistas latino-americanos foram assassinados em 2019: dois em
Honduras, um no Haiti e um na Colômbia. A RSF observa que nem em zonas de guerra - como a Síria, o Iraque
ou o Iêmen - esse número foi registrado.
O Oriente Médio continua liderando o ranking. Síria, Iêmen e Afeganistão registraram juntos a morte de 17
jornalistas no ano passado.
Profissão continua sendo perigosa
Para a RSF, apesar da forte diminuição das mortes de jornalistas em 2019, a profissão continua sendo
perigosa. No total, 46 jornalistas homens e três mulheres foram assassinados exercendo suas funções neste
ano. Entre as vítimas, 36 eram profissionais, 10 eram amadores e três colaboravam com mídias.
Mais da metade dos jornalistas assassinados neste ano, 29, morreram em áreas onde não há guerra e mais
de 60% deles foram propositalmente visados. Nenhum deles perdeu a vida trabalhando em um país
estrangeiro. "A fronteira entre os países em guerra e em paz está desaparendo", afirma o secretário geral da
RSF, Christophe Deloire.
389 jornalistas presos
O relatório anual da ONG também contabiliza o número de jornalistas presos em todo mundo: 389 em 2019,
com um aumento de 12% em relação a 2018. Para a RSF, o dado é preocupante considerando que ele diz
respeito "a profissionais presos durante horas, dias ou várias semanas".
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Segundo o documento, "esse tipo de detenção se multiplicou neste ano, em razão das manifestações e
movimentos de contestação em todo o mundo", especialmente na Argélia, Hong Kong, Chile e Bolívia, onde
as agressões aos jornalistas se multiplicaram.
A metade dos profissionais de mídia presos (186 e 389) vêm de três países: a China, o Egito e a Arábia Saudita.
O governo chinês, aliás, detém um terço dos jornalistas detidos no mundo.
Além disso, a RSF registra ao menos 57 jornalistas detidos como reféns no mundo, um número quase idêntico
ao de 2018. Eles estão principalmente em quatro países: Síria, Iêmen, Iraque e Ucrânia. Por outro lado,
nenhum profissional de mídia foi dado como desaparecido em 2019, contra três em 2018.

DEZEMBRO/2019
Impeachment de Trump
Relatório sobre impeachment de Trump é apresentado na Câmara; votação deve ocorrer na quarta
Texto diz que Trump 'traiu' o cargo de presidente ao pressionar a Ucrânia no caso envolvendo Joe
Biden.
Deputados norte-americanos apresentaram nesta segunda-feira (16) o relatório final do processo de
impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Assim, a votação em plenário que
decidirá se o republicano será ou não julgado no Senado deve ocorrer na quarta-feira.
O relatório diz que Trump "traiu o cargo" ao pressionar a Ucrânia a julgar adversários políticos em benefício
próprio e que os supostos crimes praticados pelo presidente "colocam em risco o país" (veja quais são as
acusações contra Trump no fim da reportagem).
Trump deve sofrer impeachment porque, na Câmara, os deputados do Partido Democrata — ou seja, de
oposição — detêm a maioria na casa. Porém, nos Estados Unidos, o presidente não é suspenso se a decisão
se confirmar, diferentemente do Brasil.
Caso o impeachment se confirme, o processo segue ao Senado. Em julgamento supervisionado pela Suprema
Corte, os senadores votam se aprovam ou não cassar o mandato do presidente. Lá, Trump leva vantagem: a
maioria dos parlamentares pertence ao Partido Republicano, governista.
Acusações contra Trump
Na sexta-feira (13), o Comitê Judiciário da Câmara aprovou as acusações a serem usadas contra Trump. Os
artigos do impeachment serão:
Abuso de poder ao pedir investigação contra os Biden, no que os deputados consideraram "interferência de
um governo estrangeiro" em favor da reeleição de Trump em 2020;
Obstrução de justiça por ignorar intimações e se recusar em entregar documentos aos investigadores durante
o inquérito.
A abertura do processo foi anunciada em setembro, motivada porque Trump pediu ao governo da Ucrânia que
lançasse uma investigação sobre seu adversário político, Joe Biden – um dos favoritos à indicação democrata
para enfrentá-lo na eleição presidencial de 2020, e o filho deste, Hunter.
Trump também reteve uma ajuda militar de US$ 391 milhões ao país, cuja liberação – que acabou acontecendo
mais tarde – seria condicionada à colaboração nessa investigação sobre os Biden.
Os rivais do presidente consideraram que ele abusou do poder de seu cargo ao pedir intervenção estrangeira
nas eleições americanas.
Após o início do processo de impeachment, Trump ordenou que as autoridades do governo não
testemunhassem e se recusou a entregar documentos requeridos pela Câmara relacionados ao assunto.

DEZEMBRO/2019
O drama das africanas traficadas para a Índia e forçadas a se prostituir
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A queniana Grace viu num grupo de WhatsApp uma oferta de trabalho na Índia. Como o dinheiro era bom, ela
topou.
“Eu segui em frente”, conta Grace, que é cantora, música, atriz e dançarina.
O que ela não sabia é que estava sendo enganada por uma rede de tráfico sexual entre África e Índia.
Assista ao vídeo.
Quando Gracie chegou a Nova Déli, a capital indiana, ela foi levada direto a um bordel. O seu passaporte foi
confiscado por uma mulher chamada Goldie, que então cobrou uma dívida de US$ 4 mil pela viagem até o
país.
O valor era sete vezes maior do que o de uma passagem regular entre Quênia e Índia. E só havia uma forma
de quitar a dívida: prostituição.
“Prostituição é algo que tinha decidido que não faria. Nas minhas orações, pedia a Deus que isso fosse a última
coisa que eu fizesse na minha vida”, disse Grace à BBC.
Por 5 meses, ela morou num quarto com outras 4 mulheres. Para atrair clientes, iam a bares ilegais na cidade,
chamados de “cozinha”, frequentados por homens africanos que trabalham na Índia.
Durante a investigação da BBC Africa Eye, Grace topou usar uma câmera escondida para mostrar o esquema
de tráfico sexual.
Em um encontro com um dos apontados como “chefe” da rede, chamado Eddie Anideh, Grace foi convidada a
“importar” uma mulher queniana para trabalhar para ela.
É assim que a rede cresce: mulheres pagam suas dívidas como prostitutas, mas depois, sem opções de
emprego, passam a atuar como cafetinas.
Em contato com a BBC, Anideh negou participação no esquema. Goldie não respondeu às acusações.
Com a ajuda da BBC Africa Eye, Grace voltou ao Quênia.

DEZEMBRO/2019
Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, morre aos 61 anos
Empresário disse que ela enfrentou 17 anos de 'batalha contra o câncer'. Dupla sueca formada com Per
Gessle tinha hits como 'Listen to your heart', 'It must have been love' e 'How do you do!'.
A sueca Marie Fredriksson, vocalista da dupla Roxette, morreu nesta segunda-feira (9) aos 61 anos, informou
seu empresário. Em nota divulgada nesta terça-feira, ele disse que ela enfrentou "17 anos de uma longa batalha
contra o câncer".
Per Gessle, integrante do Roxette, lamentou a morte de Marie em uma mensagem publicada nas redes sociais.
"Não tanto tempo atrás, passávamos dias e noites em meu pequeno apartamento compartilhando sonhos
impossíveis. Estou honrado de ter compartilhado seu talento e generosidade. As coisas nunca mais serão as
mesmas."
Marie nasceu em 30 de maio de 1958, na Suécia, e iniciou sua carreira quando se tornou amiga de seu então
futuro companheiro de banda no Roxette, Per Gessle.
Em 1984, ela começou sua carreira solo e, dois anos depois, uniu-se a Per para a formação do grupo.
O Roxette lançou hits como "Listen to your heart", "It must have been love", "Joyride", "Dressed for success",
"How do you do!", "Sleeping in my car", "Dangerous" e "Fading like a flower".
Em 2002, Marie foi diagnosticada com um severo câncer no cérebro e passou por um longo tratamento. Em
2009, a cantora fez uma volta gradual aos palcos, seguindo com seus compromissos musicais e encontros
com fãs até 2016, quando os médicos lhe pediram para interromper a turnê e se dedicar aos cuidados com a
saúde.
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11º PDF
Caderno 1
Conteúdo
Noções de Sistema Operacional MS-Windows: Operações, conceito de pastas, diretórios,
arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso
dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos.

Coletânea de Exercícios pertinentes
Edição de Textos MS-Word: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos
predefinidos, caixas de texto

Coletânea de Exercícios pertinentes

Sistema Operacional Windows
Considerações iniciais
Logo após instalar o Windows, após a primeira inicialização, a Área de trabalho está completamente limpa.
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Observe que tudo o que temos na Área de trabalho, logo após a instalação é o botão Iniciar, o ícone para a
Lixeira, Barra de tarefas.
Outro detalhe é em relação a barra de Inicialização Rápida, que fica ao lado do menu Iniciar e tem atalhos para
o Internet Explorer, para a opção Bibliotecas (que é outra novidade do Windows e um atalho para o Windows
Media Player.

O Menu Inicial.
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Outro detalhe interessante: o Painel de Controle junto em uma única tela todas as opções de configuração
dos periféricos de hardware e configurações do Windows. Desta forma, o usuário não precisa pesquisar em
diferentes janelas para fazer configurações de Hardware e de Software, está tudo reunido em uma única janela,
conforme indicado na Figura abaixo.

O Painel de Controle
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Área de Trabalho
Existem novas funcionalidades do recurso Aero, tais como o Aero Peek, o qual é bastante útil. Eis as seguintes
novidades da Área de Trabalho do Windows:
 Snap
 Shake
 Aero Peek
 Gadgets
 Plano de fundo da área de trabalho
Estes novos recursos na área de trabalho do Windows facilitam, e muito, a organização e o gerenciamento de
várias janelas, quando você trabalha com vários programas abertos ao mesmo tempo. Com estes novos
recursos, conforme veremos a seguir, você pode alternar facilmente entre janelas abertas de modo que possa
se concentrar nos programas e arquivos importantes.

Snap:
O Snap permite ao usuário organizar e redimensionar janelas na área de trabalho com um único movimento
do mouse. Usando Snap, você pode alinhar rapidamente as janelas no lado da área de trabalho, expandi-las
verticalmente para ocupar toda a altura da tela ou maximizá-las para que preencham a área de trabalho
completamente. O recurso Snap pode ser especialmente útil nas seguintes situações:
 Ao comparar dois documentos.
 Para copiar ou mover arquivos entre duas janelas.
 Maximizar a janela em que você está trabalhando no momento ou expandindo documentos longos para
facilitar sua leitura e exigir menos rolagem.
Apenas para ilustrar como funciona o Snap. Por exemplo, se você arrastar uma janela para o lado esquerdo
da tela, até que apareça uma sombra transparente por sobre a janela e largar, a janela será automaticamente
redimensionada, para ocupar a metade da tela.
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Ao arrastar a janela de volta para o meio da tela, automaticamente, o Windows 7 redimensiona a tabela para
o seu tamanho anterior. Ao arrastar a janela para a parte superior da tela, o Snap, automaticamente, maximiza
a janela.
No começo você pode até estranhar um pouco este recurso. Mas garanto para você, que depois de se
acostumar a utilizá-lo, você não irá mais abandoná-lo, pois é um recurso bastante útil e que poupa tempo.
Em resumo: Para usar Snap, arraste a barra de título de uma janela aberta para o lado da área de trabalho
para alinhá-la ali ou arraste-a para a parte superior da área de trabalho para maximizar a janela. Para expandir
uma janela verticalmente usando Snap, arraste a extremidade superior da janela para a parte superior da área
de trabalho.

Shake:
Usando Shake, você pode minimizar, rapidamente, todas as janelas abertas na área de trabalho menos a
janela com a qual deseja trabalhar. Para isso, basta clicar na barra de título da janela que você deseja manter
aberta, manter o mouse pressionado e sacudir (mover o mouse para lá e para cá, rapidamente). Com isso,
rapidamente, todas as demais janelas serão minimizadas, exceto a que você está chacoalhando.
Para restaurar as janelas minimizadas, sacuda a janela aberta novamente. O Shake é uma novidade bem
interessante e útil.

Aero Peek:
O recurso chamado Aero Peek, permite visualizar rapidamente a área de trabalho sem minimizar todas as
janelas ou visualizar uma janela aberta apontando para seu ícone na barra de tarefas.

Usando o Aero Peek na área de trabalho:
Conforme visto na OBS acima, o botão Mostrar área de trabalho foi movido para a extremidade direita da barra
de tarefas, o que facilita para você clicar ou apontar para o botão sem abrir acidentalmente o menu Iniciar (o
que ocorria com frequência no Windows 2000, Windows XP e Windows Vista).
Além de clicar no botão Mostrar área de trabalho para minimizar todas as janelas e exibir a área de trabalho,
você pode exibir temporariamente ou “espiar” a área de trabalho simplesmente apontando o mouse para o
botão Mostrar área de trabalho. Quando você aponta para o botão Mostrar área de trabalho ao final da barra
de tarefas (apenas apontar, sem clicar), qualquer janela aberta esmaece da exibição (fica transparente),
exibindo a área de trabalho. Para fazer as janelas reaparecerem, afaste o mouse do botão Mostrar área de
trabalho.

Exibindo rapidamente a área de trabalho usando o Aero Peek:
Isso pode ser útil para exibir rapidamente Gadgets (pequenos programas, com funções diversas, que na versão
anterior (Windows Vista) ficavam na Barra de Gadgets. No Windows 7 a Barra de Gadgets foi extinta e os
Gadgets podem ser adicionados diretamente na Área de Trabalho).

Gadgets:
A Barra Lateral do Windows (Barra de Gadgets) foi aposentada e não está mais disponível com o Windows 7.
Ao invés disso, você pode exibir gadgets em qualquer lugar da área de trabalho e usar os recursos do Aero
Peek (descrito no tópico anterior) para ver temporariamente gadgets de área de trabalho sem minimizar nem
fechar as janelas com as quais você está trabalhando. Na Figura abaixo, da Ajuda do Windows 7, temos um
exemplo onde Gadgets foram adicionados diretamente à Área de Trabalho.
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Gadgets adicionados diretamente na Área de Trabalho.

Plano de fundo da área de trabalho:
Com o Windows, você pode exibir uma apresentação de slides de imagens (várias imagens sendo alternadas,
passadas em sequência. Você pode até mesmo configurar o tempo entre a troca de uma imagem e outra).
Alguns temas que já vem com o Windows incluem uma apresentação de slides ou você pode criar sua própria
apresentação de slides com sua coleção pessoal de imagens.

Inicialização do Sistema
Ao instalar o Windows é criada, automaticamente, uma conta chamada Administrador. Por padrão a senha
desta conta está em branco. Durante a instalação podemos definir uma senha para a conta Administrador e
deve ser criada, pelo menos mais uma conta. A conta Administrador é oculta, não sendo exibida na lista de
usuários quando o Windows é inicializado. Isso ocorre por que, por padrão, a conta Administrador está
desativada (por isso que é obrigatório criar, pelo menos, mais uma conta, durante a instalação do Windows).
....................................
....................................
....................................
....................................

Caderno 2
Conteúdo
Edição de planilhas e apresentações
(Ambientes Microsoft Office - Excel / PowerPoint).
Coletâneas de Exercícios

Edição de Planilha MS - Excel
Introdução
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Visão geral do Microsoft Office Excel
O Office Excel oferece uma série de recursos para analisar, comunicar, compartilhar e gerenciar informações,
a fim de que sejam tomadas decisões mais bem informadas. Com uma interface nova e orientada a resultados,
você tem acesso a ferramentas importantes, quando necessário. Com os modos de tabela dinâmica, muito
mais fáceis de visualizar, o Office Excel fornece poderosas ferramentas para ajudá-lo a organizar e
compreender os dados corporativos.
Você pode diferenciar as tendências principais com um piscar de olhos, aplicando a formatação condicional,
que o ajuda a visualizar o desempenho de seus negócios de forma gráfica. Resuma suas análises em gráficos
de qualidade profissional, usando as galerias intuitivas. Publique as planilhas no Office SharePoint Server 2010
para compartilhar e gerenciar as informações importantes com maior confiança e controle.

Interface
A interface do Excel segue o padrão dos aplicativos Office, com ABAS, Aba Arquivo, controle de Zoom na
direita. O que muda são alguns grupos e botões exclusivos do Excel e as guias de planilha no rodapé à
esquerda,

Guias de Planilha

Um arquivo de o Excel iniciar com três guias de planilha, estas guias permitem que se possa em um único
arquivo armazenar mais de uma planilha, inicialmente o Excel possui três planilhas, e ao final da Plan3 temos
o ícone de inserir planilha que cria uma nova planilha. Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma
planilha existente para manipular as planilhas.
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Na janela que é mostrada é possível inserir uma nova planilha, excluir uma planilha existente, renomear uma
planilha, mover ou copiar essa planilha, mudar a cor das guias.

Podemos também ocultar nossas planilhas. Clique com o botão direito do mouse na planilha a ser oculta.
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Para trazer a guia de planilha oculta basta clicar com o botão direito do mouse sobre uma das guias e escolher
Reexibir.

Movimentação na planilha
Para selecionar uma célula ou torná-la ativa, basta movimentar o retângulo (cursor) de seleção para a posição
desejada. A movimentação poderá ser feita através do mouse ou teclado.
Com o mouse para selecionar uma célula basta dar um clique em cima dela e observe que a célula na qual
você clicou é mostrada como referência na barra de fórmulas.

Se você precisar selecionar mais de uma célula, basta manter pressionado o mouse e arrastar selecionando
as células em sequência.

Se precisar selecionar células alternadamente, clique sobre a primeira célula a ser selecionada, pressione
CTRL e vá clicando nas que você quer selecionar.
..................................
..................................
..................................

Caderno 3
Conteúdo
Conceito de internet e intranet.
Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a
internet/intranet - Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de
discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais - Acesso à distância a computadores, transferência de
informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia.
Redes de computadores.
Conceitos de proteção e segurança - Noções de vírus, worms e pragas virtuais - Aplicativos para segurança
(antivírus, firewall, anti-spyware etc.).
Redes de comunicação - Introdução a redes (computação/telecomunicações) - Noções básicas de
transmissão de dados - Tipos de enlace, códigos, modos e meios de transmissão.
Metadados de arquivos.

Coletâneas de Exercícios
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Internet e intranet
Internet
A Internet é um conjunto de redes de computadores que conecta milhões de computadores no mundo inteiro,
inclusive o seu. Ela é também uma vasta fonte de informações que está em constante mudança e expansão.
Desde a sua criação na década de 1970, ela tem crescido exponencialmente e é agora usada por milhões de
pessoas, desde as instituições comerciais e educacionais até os consumidores individuais.

Uma vez conectado à Internet, você pode ter acesso a uma rica gama de informações, incluindo páginas da
World Wide Web, correio eletrônico, chat, grupos de notícias, mensagens instantâneas, software, jogos,
informações meteorológicas, museus, bibliotecas, enfim o que você estiver procurando.
Um provedor de serviços de internet (ISP) mantém um servidor que está diretamente conectado com a Internet.
Para conectar o seu computador com a Internet, você deve usar um modem ou uma placa de rede ou também
wireless (rede sem fio) conectar para esse provedor. O provedor lhe cobra uma taxa mensagem pelo uso da
Internet, já existem no Brasil serviços gratuitos de Internet com rede sem fio que são disponibilizados pelas
prefeituras ou outros meios.

Como se conectar com a Internet?
Provedor
O provedor é uma empresa prestadora de serviços que oferece acesso à Internet. Para acessar a Internet, é
necessário conectar-se com um computador que já esteja na Internet (no caso, o provedor) e esse computador
deve permitir que seus usuários também tenham acesso à Internet.
No Brasil, a maioria dos provedores está conectada a Embratel, que por sua vez, está conectada com outros
computadores fora do Brasil. Esta conexão chama-se link, que é a conexão física que interliga o provedor de
acesso com a Embratel. Neste caso, a Embratel é conhecida como backbone, ou seja, é a "espinha dorsal" da
Internet no Brasil. Pode-se imaginar o backbone como se fosse uma avenida de 3 pistas e os links como se
fossem as ruas que estão interligadas nesta avenida.
Tanto o link como o backbone possuem uma velocidade de transmissão, ou seja, com qual velocidade ele
transmite os dados. Esta velocidade é dada em bps (bits por segundo).

Software
Para cada tipo de recurso que você quer utilizar deve-se ter o software (programa) próprio. Por exemplo, para
enviar um e-mail é necessário um programa de e-mail, por exemplo, o Outlook. Ou mensagens instantâneas o
MSN Messenger por exemplo.
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O software mais comum é o navegador, que é o programa que exibe os sites da Internet.

URL - Uniform Resource Locator
Tudo na Internet tem um endereço, ou seja, uma identificação de onde está localizado o computador e quais
recursos este computador oferece. Por exemplo, a URL:
http://www.digshop.com.br

Propriedades de Internet

Excluir Arquivos - Esta opção é útil se o espaço em disco for pouco e você não deseja navegar através das
páginas que você exibiu anteriormente.
Configurações - Exibe uma lista de arquivos de internet temporários, define a quantidade de espaço em
disco que você deseja manter disponível para os seus arquivos de internet temporários ou mover da sua
pasta Temporary Internet Files.
Limpar Histórico - Esvazia a pasta Histórico. Esta pasta armazena atalhos para as páginas que você
visualizou nesta sessão e nas sessões anteriores.

Home Page
Pela definição técnica temos que uma Home Page é um arquivo ASCII (no formato HTML) acessado de
computadores rodando um Navegador (Browser), que permite o acesso às informações em um ambiente
gráfico e multimídia. Todo em hipertexto, facilitando a busca de informações dentro das Home Pages.
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O endereço de Home Pages tem o seguinte formato:
http://www.endereço.com/página.html
Por exemplo, a página principal da Apostilas Objetiva:
http://www.digshop.com.br/index.html

Navegadores
O navegador de WWW é a ferramenta mais importante para o usuário de Internet. É com ele que se pode
visitar museus, ler revistas eletrônicas, fazer compras e até participar de novelas interativas. As informações
na Web são organizadas na forma de páginas de hipertexto, cada um com seu endereço próprio, conhecido
como URL. Para começar a navegar, é preciso digitar um desses endereços no campo chamado Endereço no
navegador. O software estabelece a conexão e traz, para a tela, a página correspondente.
O World Wide Web foi inicialmente desenvolvido no Centro de Pesquisas da CERN (Conseil Europeen pour la
Recherche Nucleaire), Suíça. Originalmente, o WWW era um meio para físicos da CERN trocarem experiências
sobre suas pesquisas através da exibição de páginas de texto. Ficou claro, desde o início, o imenso potencial
que o WWW possuía para diversos tipos de aplicações, inclusive não-científicas.
O WWW não dispunha de gráficos em seus primórdios, apenas de hipertexto. Entretanto, em 1993, o projeto
WWW ganhou força extra com a inserção de um visualizador (também conhecido como browser) de páginas
capaz não apenas de formatar texto, mas também de exibir gráficos, som e vídeo. Este browser chamava-se
Mosaic e foi desenvolvido dentro da NCSA, por um time chefiado por Mark Andreesen. O sucesso do Mosaic
foi espetacular.
Depois disto, várias outras companhias passaram a produzir browsers que deveriam fazer concorrência ao
Mosaic. Mark Andreesen partiu para a criação da Netscape Communications, criadora do browser Netscape.
 Surgiu ainda o Cello,
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 O AIR Mosaic,
 O SPRY Mosaic,
 A Microsoft Internet Explorer
 O Mozilla Firefox
 Google Chrome
 Opera

Como descobrir um endereço na Internet?
Para que possamos entender melhor, vamos exemplificar.
Você estuda em uma universidade e precisa fazer algumas pesquisas para um trabalho. Onde procurar as
informações que preciso?
Para isso, existem na Internet os "famosos" sites de procura, que são sites que possuem um enorme banco de
dados (que contém o cadastro de milhares de sites), que permitem a procura por um determinado assunto.
Caso a palavra ou o assunto que foi procurado exista em alguma dessas páginas, será listado toda esta relação
de páginas encontradas.
A pesquisa pode ser realizada com uma palavra, referente ao assunto desejado. Por exemplo, você quer
pesquisar sobre amortecedores, caso não encontre nada como amortecedores, procure como autopeças, e
assim sucessivamente.

Google – www.google.com.br
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Microsoft Bing – www.bing.com.br

Plug-Ins
Os plug-ins são programas que expandem a capacidade do Browser em recursos específicos - permitindo, por
exemplo, que você toque arquivos de som ou veja filmes em vídeo dentro de um site. As empresas de software
vêm desenvolvendo plug-ins a uma velocidade impressionante. Maiores informações e endereços sobre plugins são encontradas na página:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

FIM
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