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Concurso Público - 2019

Cargo 12

A apostila completa abriga todas as matérias elencadas no
edital de abertura do concurso.
Mais de 2.500 exercícios com gabarito
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Conteúdo

Constituição Federal
1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios fundamentais. 2 D
ireitos e garantias fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos soci
ais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. 3 Administração pública.
3.1.Disposições gerais, servidores públicos. 4 Poder Legislativo. 4.1 Congresso Nacional,
Câmara dos Deputados, Senado Federal, deputados e senadores. 5 Poder Executivo. 5.1
atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado. 6 Poder Judiciário. 6.1 D
isposições gerais. 6.2 Órgãos do Poder Judiciário. 6.2.1 Competências. 6.3 Conselho Naci
onal deJustiça (CNJ). 6.3.1 Composição e competências. 7 Funções essenciais à justiça. 7
.1 Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública.
Exercícios
Coletânea de Exercícios I – Coletânea de Exercícios II - Coletânea de Exercícios III

Constituição da República
Conceito Constitucional
A constituição contém determinações de organização jurídica fundamental de um Estado. As normas
constitucionais vigoram como supralegais, uma vez que têm eficácia sobre as demais. A estrutura
constitucional é escalonada e as normas legais e infralegais devem estar compatíveis com a ordem
constitucional.
Assim, o conceito constitucional pode ter os seguintes aspectos:
- sociológico quando a constituição é o resultado da soma de fatores concretos de poder;
- político quando a constituição é o resultado da soma de decisões políticas;
- jurídico quando a constituição é o resultado da soma de normas, podendo ter o sentido lógico-jurídico de
norma fundamental hipotética ou sentido jurídico-positivo de norma fundamental escrita.
Aspectos sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão analítica, sua elaboração é
dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem estabilidade rígida, e a sua
função é dirigente. No seu conteúdo podem ser encontradas em normas materialmente e formalmente
constitucionais.
Ela tem disposições permanentes e disposições transitórias, sendo que sua estrutura normativa tem os
seguintes elementos:
- limitativo que identifica os direitos e garantias fundamentais;
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- orgânico que indica os aspectos organizacionais do Estado;
- estabilização que demonstra os princípios fundamentais;
- ideológico que evidencia a ordem econômica e social;
- formal que contém o preâmbulo e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
O seu preâmbulo enuncia princípios que representam a ideologia constitucional. Tem neutralidade em matéria
de crença religiosa e por esta razão o Brasil sendo um Estado laico ou leigo não pode adotar nenhuma religião
específica. Contudo, é teísta uma vez que acredita em um ser supremo “Deus”. A sua natureza jurídica é de
uma carta de intenções e pode servir de orientação para elaboração, interpretação e integração das normas
constitucionais.
O seu ADCT é composto pelas disposições transitórias que possuem a mesma rigidez e eficácia das
disposições permanentes e somente podem ser alteradas por emendas constitucionais. Tem a finalidade de
regulamentar a transição para a nova ordem jurídica, bem como normatizar temporariamente matéria
infraconstitucional.
Em conformidade com o entendimento majoritário, no Brasil as normas incompatíveis ficam tacitamente
revogadas, já que não existe inconstitucionalidade superveniente.
O fenômeno jurídico da desconstitucionalização não tem aplicação no Brasil.

Conclusão
Uma constituição é o conjunto de normas de organização jurídica fundamental de um Estado que vigoram
como supralegais. A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão analítica, sua
elaboração é dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem estabilidade rígida,
e a sua função é dirigente. O seu preâmbulo tem natureza jurídica é de uma carta de intenções, tão somente.

Conceitos Introdutórios ao Estudo do Direito Constitucional
Direitos Individuais - Também denominados direitos naturais, humanos, coletivos. São bens que estão
ligados de forma inseparável à dignidade do ser humano. São assegurados pela Constituição a cada indivíduo
e à sociedade. "Direitos individuais" é uma nomenclatura utilizada pela Constituição para referir-se a um grupo
de direitos fundamentais relacionados à vida, à propriedade e à segurança.

Garantias Fundamentais - Assim como a Constituição assegura os direitos fundamentais, assegura
também as garantias, objetivando a proteger esses direitos, fornecendo meios jurídicos e impondo inclusive
limitações aos poderes públicos em benefício dos cidadãos.

Caput - Termo que provém do latim e significa: cabeça, topo, parte superior. Parte do artigo que contém o
fundamento deste. Após o caput se sucedem os parágrafos, itens, incisos ou alíneas.

Artigo - Do latim "articulus": divisão, pequena parte de um todo. Divisão ordenada de uma Lei, decreto ou
regulamento. É designado por um número ordinal.
Exemplo: Artigo 3o (lê-se artigo terceiro).

Inciso - Divisão de um parágrafo, designado por numeração romana ou arábica. Pode subdividir-se em
alíneas ou itens.
Exemplo: Artigo 5o inciso X.

Soberania - Conjunto de poderes institucionais da nação. Autoridade suprema de um estado politicamente
organizado, como por exemplo, no Brasil, exercida de modo absoluto, por intermédio dos poderes da
República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.

Poder executivo - É um dos três poderes do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios. A ele compete
o governo, a administração dos negócios públicos dentro do que a Lei determina. É exercido pelo Presidente
da República no âmbito federal; pelos Governadores na esfera estadual e pelos Prefeitos no que se refere aos
Municípios.

Poder Legislativo - É ao qual compete a elaboração, discussão e aprovação das Leis, bem como certos
atos comuns ao poder executivo. A nível Federal, dizemos que é "Bicameralista", uma vez que é exercido pelo
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Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; a nível Estadual, pela
Assembleia Legislativa e a nível Municipal, pela Câmara dos Vereadores.

Poder Judiciário - Poder Judiciário - É formado por um conjunto de órgãos incumbidos da distribuição
da justiça. É exercido pelos seguintes órgãos:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A o Conselho Nacional de Justiça;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

Cidadania - Qualidade ou estado do cidadão, ou seja, do indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de
um país, ou no desempenho de seus deveres para com este. Ato de respeito e obediência às normas
estabelecidas e à liberdade do próximo.

Garantias Constitucionais Individuais e Coletivas
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, está o princípio segundo o qual a
Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
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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
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,
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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;
 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
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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
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 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
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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
- 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.

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
obrigar a nada que não estiver previsto nas Leis do país.
III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
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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.
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
Todo indivíduo tem o direito de expressar livremente seu pensamento por qualquer meio ou forma. Este
inciso constitui-se numa variação do direito à liberdade, uma vez que esta não se restringe à condição física,
somente. A manifestação do pensamento é de extrema necessidade para a concretização da efetiva liberdade.
Todavia, para se evitar abusos a esse direito, o indivíduo deve identificar-se. Tais abusos ocorrem quando se
divulgam notícias de má fé, inverídicas ou que venham a denegrir a imagem ou a honra das pessoas.
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.
Agravo - Significa ofensa, injúria, afronta, prejuízo, dano. A liberdade de manifestação do pensamento
dá margens para que ocorram manifestações ofensivas à honra de determinadas pessoas, afetando a imagem
que lhes era resguardada. Entretanto, o direito de resposta é garantido na mesma qualidade e quantidade.
Assim, se alguém se utilizou de um jornal para ofender determinada pessoa, pode-se exigir que aquele jornal,
na mesma página, no mesmo tamanho, com o mesmo destaque, conceda a oportunidade ao ofendido de
responder ao agravo sofrido. Caso provado, cabe ação judicial contra o ofensor, para que o ofendido seja
indenizado. Seja o dano moral, material ou à imagem.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

1ª Coletânea de Exercícios
Gabarito: No final dos exercícios
01) Tendo em vista as disposições constitucionais, assinale a alternativa incorreta:
A) As associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão judicial transitada em julgado.
B) Ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado.
C) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.
D) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada
a interferência estatal em seu funcionamento.
E) É assegurado, a todos, o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional.
02) Sobre o regime constitucional imposto à propriedade, é incorreto dizer que:
A) é garantido o direito de propriedade.
B) a propriedade atenderá a sua função social.
C) a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social.
D) a desapropriação será realizada mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos
previstos na constituição federal.
E) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
assegurado sempre ao proprietário indenização ulterior.
03) O artigo 5° da Constituição Federal prevê que:
A) a lei penal não retroagirá, nem mesmo para beneficiar o réu.
B) será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.
C) são gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança e, na forma da lei, os atos necessários
ao exercício da cidadania.
D) haverá juízo ou tribunal de exceção.
E) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.
04) Assinale a alternativa correta:
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A) São estáveis, após três anos de suas posses, os servidores públicos nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
B) Se adquirida a estabilidade pelo servidor público, somente poderá ele perder o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado.
C) Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de conhecimento e
eficiência a ser realizada por comissão instituída para essa finalidade por meio de lei.
D) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
E) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, se o ato de demissão ilegal
praticado pela administração pública causou-lhe prejuízo.
05) Assinale a alternativa correta:
A) Pode haver prisão civil por dívida, como, por exemplo, a do devedor de alimentos.
B) A prisão ilegal será relaxada pela autoridade judiciária, imediatamente após ter ouvido o Ministério Público.
C) Se um comerciante tranca seu empregado no estabelecimento comercial, tolhendo-lhe a liberdade de
locomoção, cabe contra ele "habeas corpus", a fim de libertar o empregado.
D) É garantia do réu que a lei penal jamais retroaja.
E) Diante de um acontecimento socialmente relevante, como, por exemplo, uma onda de saques no país,
podem ser criados tribunais especificamente para o fim de julgar esses casos, até porque as decisões seriam
mais céleres.
06) Assinale a alternativa incorreta:
A) Cargos públicos podem ser ocupados por estrangeiros.
B) Decretos podem declarar de livre nomeação e exoneração cargos em comissão.
C) Só os servidores ocupantes de cargo efetivo podem exercer função de confiança.
D) Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
E) As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
07) Pedro, agente penitenciário federal, encontra-se no exercício de mandato eletivo. Assinale a
alternativa incorreta:
A) Se o mandato for estadual, ficará afastado do seu cargo.
B) Se o mandato for de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, poderá
optar pela sua remuneração.
C) Seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
D) Se o mandato for de Prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, poderá
optar pela sua remuneração.
E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se
no exercício estivesse.
08) Sobre o direito social à saúde, analise as afirmativas abaixo.
I - é universal e igualitário;
II - tem caráter contributivo;
III - implementa-se por meio de benefícios como o auxílio-doença;
IV - garante o acesso ao Sistema Único de Saúde.
São corretas, de acordo com a Constituição da República:
A) as afirmativas I e III.
B) as afirmativas I e IV.
C) as afirmativas II e III.
D) as afirmativas II e IV.
E) as afirmativas III e IV.
09) Adquire-se a estabilidade no serviço público:
A) após 4 anos de efetivo exercício.
B) após 5 anos de efetivo exercício.
C) após 10 anos de efetivo exercício.
D) após 3 anos de efetivo exercício.
E) após 3 anos da posse.
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10) Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição da República.
A) Somente por lei específica poderá ser criada empresa pública e autorizada a instituição de autarquia.
B) As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso apenas nos casos de dolo ou culpa grave.
C) A proibição de acumular cargos públicos se estende aos empregos e funções no âmbito da administração
pública indireta.
D) É dispensável o concurso público efetivo para investidura em cargos públicos no caso de portadores de
necessidades especiais.
E) é vedado ao servidor público civil a associação sindical.
11) Assinale a alternativa incorreta:
A) No caso de conveniência e oportunidade administrativa, a autoridade competente não poderá usar
compulsoriamente de propriedade particular, ainda que fique assegurada ao proprietário indenização ulterior,
se houver dano.
B) É ampla a liberdade de todos reunirem-se pacificamente, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
C) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não pode ser dada
em penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.
D) Sempre que houver sucessão de bens de estrangeiros situados no País, será ela regulada pela lei brasileira
em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do "de
cujus".
E) A propriedade atenderá a sua função social.
12) Julgue as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
I - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
II - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
III - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
IV - A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
V - Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
A) Todas estão corretas.
B) Apenas uma assertiva está correta.
C) Apenas duas assertivas estão corretas.
D) Apenas três assertivas estão corretas
E) Apenas quatro assertivas estão corretas.
13) São direitos sociais, exceto:
A) a saúde.
B) o lazer.
C) a segurança.
D) a propriedade.
E) a previdência social.

Gabarito
01)
11)
21) B
31) C
41) D
51) E
61) B
71) C
81) B
91) A
101) B
111) A
121) C

02)
12)
22) B
32) D
42) D
52) D
62) A
72) B
82) D
92) A
102) A
112) D
122) A

03)
13)
23) C
33) A
43) E
53) C
63) D
73) D
83) A
93) C
103) B
113) C
123) D

04)
14) D
24) C
34) D
44) C
54) B
64) B
74) E
84) C
94) B
104) C
114) C
124) A

05)
15) A
25) B
35) C
45) E
55) C
65) B
75) B
85) B
95) E
105) B
115) D
125) A

06)
16) E
26) B
36) D
46) C
56) D
66) A
76) A
86) B
96) B
106) A
116) D
126) E
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07)
17) C
27) B
37) B
47) E
57) B
67) D
77) B
87) D
97) B
107) C
117) D
127) D

08)
18) C
28) B
38) D
48) D
58) C
68) B
78) D
88) D
98) D
108) E
118) C
128) D

09)
19) E
29) B
39) E
49) C
59) C
69) C
79) A
89) D
99) B
109) B
119) B
129) A

10)
20) C
30) B
40) A
50) D
60) D
70) B
80) C
90) C
100) A
110) B
120) A
130) A
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131) C
141) D
151) C
161) C
171) E
181) A
191) A
201) E
211) D

132) C
142) E
152) E
162) E
172) B
182) A
192) B
202) D
212) B

133) C
143) E
153) B
163) B
173) E
183) B
193) C
203) E
213) D

134) D
144) A
154) A
164) D
174) A
184) A
194) E
204) B
214) B

135) B
145) E
155) C
165) A
175) E
185) C
195) A
205) A
215) C

136) E
146) A
156) B
166) E
176) E
186) E
196) B
206) D
216) C

137) C
147) B
157) C
167) A
177) A
187) A
197) A
207) A
217) E

138) B
148) E
158) C
168) C
178) A
188) A
198) B
208) A
218) D

139) B
149) E
159) D
169) B
179) C
189) A
199) A
209) E
219) D

140) D
150) A
160) A
170) B
180) B
190) B
200) A
210) D
220) D

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

Conteúdo
Noções de Organização Administrativa- Administração Direta e Indireta - Centralização,
descentralização, concentração e desconcentração - Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades
de economia mista.
Ato administrativo - Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies.
Processo administrativo
Agentes Públicos - Conceito. Espécies e Classificação. Cargo, emprego e função pública - Disposições
constitucionais aplicáveis.
Poderes administrativos - Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia - Uso e abuso do poder.
Controle da Administração Pública – Controles Administrativo, Judicial e Legislativo.
Responsabilidade Civil do Estado - Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro Responsabilidade por ato comissivo do Estado - Responsabilidade por omissão do Estado - Requisitos para a
demonstração da responsabilidade do Estado - Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do
Estado.

Coletâneas de Exercícios pertinentes

Noções de Organização Administrativa
Numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização
de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. A administração não pratica atos do
governo; pratica, tão somente, atos de execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a
competência do órgão e de seus agentes. São os chamados atos administrativos, que por sua variedade e
importância, merecem estudo em capítulo especial.
Complementa dizendo que governo é atividade política e discricionária, enquanto que a administração
é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica; ou ainda, que governo é conduta
independente; administração é conduta hierarquizada.
Efetivamente, a Administração Pública é o instrumental de que dispõe o Estado (pessoa jurídica de
direito público interno - conforme nosso Código Civil; ou então território juridicamente organizado, constituído
por leis próprios, comandado por pessoas soberanamente cujo poder é emanado do próprio povo) para por em
prática as alternativas políticas e sociais preconizadas pelo Governo.
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Em suma, a Administração Pública, em Direito Administrativo, tanto serve para designar as pessoas ou
agentes e órgãos governamentais, como a atividade administrativa em si. No primeiro caso, designando órgãos
e pessoas, deve ser escrita com letras maiúsculas, e no segundo, designando, a atividade, com minúsculas.
A Administração Pública pode ser:

Administração Direta - Também chamada de Administração Pública Centralizada, existe em todos
os níveis das Esferas do Governo, Federal, Estadual, Distrital e Municipal, e em seus poderes, Executivo,
Legislativo e Judiciário. É em si, a própria Administração Pública.
Na Administração Pública Direta como o próprio nome diz, a atividade administrativa é exercida pelo próprio
governo que "atua diretamente por meio dos seus Órgãos, isto é, das unidades que são simples repartições
interiores de sua pessoa e que por isto dele não se distinguem". Celso Antônio Bandeira de Mello (2004:130)
Estes órgãos são despersonalizados, ou seja, não possuem personalidade jurídica própria, portanto, não são
capazes de contrair direitos e obrigações por si próprios. Os Órgãos não passam de simples repartições
internas de retribuições, e necessitam de um representante legal (agente público) para constituir a vontade de
cada um deles. Trata-se da desconcentração do poder na Administração Pública. Onde há desconcentração
administrativa vai haver hierarquia, entre aquele Órgão que está desconcentrando e aquele que recebe a
atribuição (exemplo: Delegacias Regionais da Polícia Federal, Varas Judiciais, Comissão de Constituição e
Justiça).
Os Órgãos atuam nos quadros vinculados a cada uma das Esferas de Governo. A exemplo temos os
Ministérios, Órgãos federais ligados à União; as Secretarias Estaduais, Órgãos estaduais ligados ao estado
membro; e as Secretarias Municipais, Órgãos municipais ligados à esfera municipal de poder.
Na Administração Pública Direta o Estado é ao mesmo tempo o titular e o executor do serviço público.
As entidades que compõem a administração direta, são denominadas de pessoas políticas.

Administração Indireta -

Apenas com a Administração Pública Direta, o Estado não seria capaz
de administrar todo o território nacional, tanto pela sua extensão quanto pela complexidade e volume das
relações sociais existentes entre o administrado (particular) e o Governo. Por isso, houve-se por bem outorgar
poderes para outras estruturas (Entidades).
A Administração Pública Indireta ou Descentralizada é a atuação estatal de forma indireta na prestação dos
serviços públicos que se dá por meio de outras pessoas jurídicas, distintas da própria entidade política. Estas
estruturas recebem poderes de gerir áreas da Administração Pública por meio de outorga.
A outorga ocorre quando o Estado cria uma entidade (pessoa jurídica) e a ela transfere, por lei, determinado
serviço público ou de utilidade pública.
Nesta descentralização de poderes não há vinculo hierárquico entre a Administração Central e as Entidades
que recebem a titularidade e a execução destes poderes, portanto, as entidades não são subordinadas ao
Estado. O que existe na relação entre ambas é um poder chamado de Controle com atribuições de fiscalização.
O Controle é "o poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada”. Assim,
enquanto os poderes do hierarca são presumidos, os do controlador só existem quando previstos em lei e se
manifestam apenas em relação aos atos nela indicados". Celso Antônio Bandeira de Mello (2004:141)
Estas Entidades são personalizadas, portanto, possuem vontade e capacidade de exercer direitos e contrair
obrigações por si próprios.
São elas: Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas.

I - Autarquias - São pessoas jurídicas de direito público, de natureza puramente administrativa,
criadas por lei específica para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade
estatal que as criou. São consideradas uma extensão da mão do Estado. Funcionam e operam na forma
estabelecida na lei que as instituiu e nos termos de seu regulamento. As autarquias podem desempenhar
atividades econômicas, educacionais, previdenciárias e quaisquer outras concedidas pela entidade estatal
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criadora, mas sem subordinação hierárquica, sujeita apenas ao controle final de sua administração e da
conduta de seus dirigentes. As autarquias possuem autonomia financeira e administrativa, podendo inclusive
ingressar em juízo contra a entidade estatal que a criou, se esta intentar contra seus objetivos. As autarquias
não possuem capacidade legislativa, ao contrário da entidade estatal que as criou. Um exemplo de autarquia
é o INSS.
Todos os serviços públicos essenciais, como a saúde a educação o transporte entre outros, devem ser
realizados pelas autarquias.

II - Empresas Públicas - Empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, criadas
para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas que contam com capital
exclusivamente público e são constituídas por qualquer modalidade empresarial. Se a empresa pública é
prestadora de serviços públicos, estará submetida a regime jurídico público. Se a empresa pública é
exploradora de atividade econômica, estará submetida a regime jurídico igual ao da iniciativa privada.
Alguns exemplos de empresas públicas:
" BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social): embora receba o nome de banco, não
trabalha como tal. A única função do BNDS é financiar projetos de natureza social. É uma empresa pública
prestadora de serviços públicos.
" EMURB (Empresa Municipal de Urbanização): estabelece um contrato de gerenciamento com a
Administração Pública. É a empresa responsável pelo gerenciamento e acompanhamento de todas as obras
dentro do Município. É empresa pública prestadora de serviço público.
" EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos): é prestadora de serviço público (art. 21, X, da
CF/88).
" Caixa Econômica Federal: atua no mesmo segmento das empresas privadas, concorrendo com os outros
bancos. É empresa pública exploradora de atividade econômica.
" RadioBrás: empresa pública responsável pela "Voz do Brasil". É prestadora de serviço público.

Características
As empresas públicas, independentemente da personalidade jurídica, têm as seguintes características:
" liberdade financeira: têm verbas próprias, mas também são contempladas com verbas orçamentárias;
" liberdade administrativa: têm liberdade para contratar e demitir pessoas, devendo seguir as regras da
CF/88. Para contratar, deverão abrir concurso público; para demitir, deverá haver motivação. Poderão adquirir
bens, mas deverá haver uma licitação;
" dirigentes próprios;
" patrimônio próprio.

Controle
Não existe hierarquia ou subordinação entre as empresas públicas e a Administração Direta,
independentemente de sua função. Poderá a Administração Direta fazer controle de legalidade e finalidade
dos atos das empresas públicas, visto que estas estão vinculadas àquela. Só é possível, portanto, controle de
legalidade finalístico.

Criação
A lei não cria, somente autoriza a criação das empresas públicas, ou seja, independentemente da atividade
que desenvolvam, a lei somente autorizará a criação das empresas públicas, não conferindo a elas
personalidade jurídica.
A empresa pública será prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica. A CF/88
somente admite a empresa pública para exploração de atividade econômica em duas situações (art. 173 da
CF/88):
" fazer frente a uma situação de segurança nacional;
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" fazer frente a uma situação de relevante interesse coletivo.
A empresa pública deve obedecer aos princípios da ordem econômica, visto que concorre com a iniciativa
privada. Quando o Estado explora, portanto, atividade econômica por intermédio de uma empresa pública, não
poderão ser conferidas a ela vantagens e prerrogativas diversas das da iniciativa privada (princípio da livre
concorrência).

Privilégios
Quanto aos privilégios, são concedidos conforme a atividade desenvolvida:
" empresas públicas exploradoras de atividade econômica: não são dotadas dos mesmos privilégios da
Administração Direta, observado o princípio da livre concorrência, ou seja, não se pode conferir a elas nenhum
privilégio diverso daqueles conferidos às empresas privadas. O art. 173, § 1º, II, da CF/88 dispõe que as
empresas públicas que exploram atividade econômica terão as mesmas obrigações civis, trabalhistas,
tributárias e comerciais das empresas privadas. Ainda o art. 173, § 2º, dispõe que as empresas públicas não
terão imunidade do art. 150, § 2º, quando estiverem exercendo atividade econômica;
" empresas públicas prestadoras de serviço público: não existe livre concorrência. Na área tributária, ainda
que a CF/88 não tenha mencionado, elas possuem os mesmos privilégios da Administração Direta, visto não
estarem em regime de livre concorrência. Na área processual, entretanto, não têm privilégios.

Responsabilidade
Quanto à responsabilidade das empresas públicas, temos que:
" empresas públicas exploradoras de atividade econômica: a responsabilidade do Estado não existe, pois,
se essas empresas públicas contassem com alguém que respondesse por suas obrigações, elas estariam em
vantagem sobre as empresas privadas. Só respondem na forma do § 6º do art. 37 da CF/88 as empresas
privadas prestadoras de serviço público, logo, se a empresa pública exerce atividade econômica, será ela a
responsável pelos prejuízos causados a terceiros (art. 15 do CC);
" empresas públicas prestadoras de serviço público: como o regime não é o da livre concorrência, elas
respondem pelas suas obrigações e a Administração Direta responde de forma subsidiária. A responsabilidade
será objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

Falência
" Empresas públicas exploradoras de atividade econômica: submetem-se a regime falimentar,
fundamentando-se no princípio da livre concorrência.
" Empresas públicas prestadoras de serviço público: não se submetem a regime falimentar, visto não
estarem em regime de concorrência.

III - Sociedades de Economia Mista - São empresas onde existe colaboração entre o Estado e
particulares, ambos reunindo recursos para a realização de uma finalidade sempre de ordem econômica.
A razão de ser das sociedades de economia mista, é que nem sempre o Estado dispõe de recursos suficientes
para investir em determinado empreendimento, que de maneira direta ou indireta, visa o interesse da
sociedade.
O Estado então, associasse a particulares objetivando a atender essas necessidades sociais, e os particulares
visando alcançar os objetivos pretendidos motivados pelo lucro. A sociedade de economia mista, será sempre
uma sociedade anônima (S/A), sendo, portanto, uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, uma sociedade
comercial, não gozando por esta razão de privilégios tributários ou processuais. O Banco do Brasil é um
exemplo de sociedade de economia mista.

IV - Fundações Públicas (entidades fundacionais) - São pessoas jurídicas de direito público,
conforme orientação da Constituição Federal de 1988. As fundações são entidades semelhantes as autarquias,
pois a Lei 8112/90 equiparou as duas entidades ao instituir o "Regime Jurídico dos Servidores da União,
Autarquias e Fundações de Direito Público".
Após a Constituição de 1988 a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois tipos de fundações: a
pública e a privada.
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Fundação Pública- É a que tem qualidade de autarquia, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.
Fundação Privada - É aquela que desempenha funções que não são características do Estado.

Exemplo: IBGE.

Entidades Paraestatais
Entidades paraestatais é nome dado àqueles entes que, não obstante possuam personalidade jurídica própria
e estejam disciplinados por algumas normas de direito público, não se enquadram nos moldes legais previstos
para que pertençam ao quadro de entes da Administração Pública Direita ou Indireta.
Esses entes, também chamados de “Entes com situação peculiar” ou “Terceiro Setor”, exercem as mais
diversas funções em regime de colaboração, fomento e contribuição com Estado, sem, no entanto, se confundir
com ele. Estão incluídos, portanto, na categoria de Terceiro Setor justamente porque não fazem parte do
Primeiro Setor, ou seja, o Estado, e nem do Segundo Setor, o mercado, sendo caracterizadas pela prestação
de atividade de interesse público, não exclusiva do Estado, autorizada em lei e sem fins lucrativos, sob o regime
de Direito Privado.
As Entidades Paraestatais podem ser classificadas como:
- Ordens e Conselhos Profissionais
São órgãos incumbidos do chamado “poder de polícia das profissões”, que embora pertença originariamente
à Administração Pública é delegado a esses entes, visando uma otimização na fiscalização e administração
do exercício das profissões.
Diversas leis atribuíram personalidade jurídica as Ordens profissionais, sem, no entanto, especificar se
possuem natureza pública ou privada. Visando sanar essa dúvida objetiva, foi editada a Lei 9649/98(3), que
estabeleceu que os conselhos possuem natureza jurídica de regime privado. No entanto, na ADIN 1.1717-6
julgada em 07.11.2002, declarou-se a inconstitucionalidade do art. 58, parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º,
sendo desde então considerados tais entes como autarquias especiais, vez que não fazem parte da
Administração Pública e nem se sujeitam à tutela ministerial.
- Entidades de apoio
Essas entidades, mais comumente, assumem a forma de fundação, mas também podem assumir a forma de
associação ou cooperativa.
Entidades de Apoio são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores
públicos, em regime de direito privado, mediante convênio com a Administração Pública que geralmente
destinam-se a colaborar com instituições de ensino e pesquisa. Não fazem parte da Administração Pública
nem das Universidades ou Instituições que prestam auxílio, mas são instituídas pelo Poder Público,
representado na pessoa dos servidores públicos e mediante aplicação de recursos desses, que também serão
os prestadores de serviço, utilizando-se da sede, instrumentos e equipamentos públicos.
Essas entidades, mais comumente, assumem a forma de fundação, mas também podem assumir a forma de
associação ou cooperativa.
Não possuem legislação específica que as regulamente, a não ser a Lei 8.958 de 20.12.1994, que dispõe
especificamente a respeito da relação celebrada entre instituições federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica e fundações de apoio.
- Empresas controladas pelo Poder Público
São empresas que embora possuam natureza jurídica de direito privado são controladas de alguma forma pelo
Poder Público. Não fazem parte da Administração Pública, pois possuem natureza eminentemente privada e
porque lhes falta algum requisito essencial para que figurem como membros públicos como instituição por lei,
ou ausência de algum elemento especial para que se enquadre como Empresa Pública ou Sociedade de
Economia Mista.
O exemplo mais comum desse tipo de entidade ocorre quando a Administração adquire o controle acionário
de uma empresa privada: não obstante essa empresa não seja pública, por força de estar sob o controle
acionário da Administração Pública deverá se sujeitar a algumas normas de direito público. Assim, deverão
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respeitar a Lei 8666/93, no que tange a celebração de contratos, que necessariamente deveram ser precedidos
de licitação e submeter-se ao controle externo exercido pela Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de
Contas, por expressa disposição constitucional.
- Serviços sociais autônomos
O exemplo mais conhecido que temos desse tipo de entidade é o SESC, SENAC, SENAI e SESI. Eles são
pessoas jurídicas de Direito Privado que prestam serviço de relevante interesse social à população em geral
ou à uma determinada classe profissional. Não possuem fins lucrativos, mas recebem recursos e contribuições,
indispensáveis à sua manutenção, de classes profissionais e empresas ou mediante convênios com a
Administração Pública.
Em virtude do serviço, o qual possui natureza eminentemente pública se sujeita, derrogativamente, a certas
normas de direito público como a exigência de teste seletivo para a contratação de seu quadro de pessoal e a
submissão ao controle exercido pelo Tribunal de Contas (somente quando receber recursos públicos),
conforme disposto no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal.
- Organizações sociais
São pessoas jurídicas de Direito Privado que mediante contrato de gestão com a Administração Pública
prestam serviços sociais sem fins lucrativos, dirigidos ao ensino, pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente e à saúde.
Esses entes foram regulamentados formalmente pela Lei 9.637 de 15.05.1998 que estabeleceu quais
requisitos deverão ser atendidos para que uma pessoa jurídica de direito privado seja qualificada como
organização social e assim possa receber recursos públicos. Os principais requisitos exigidos para que a
pessoa jurídica de direito privado adquira o status de entidade de utilidade pública é possuir um órgão de
deliberação superior, o chamado “Conselho de Administração”, formado por representantes do Poder Público
e de membros da comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade moral e a habilitação perante a
Administração Pública, visando receber a declaração de organização social.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Exercícios Pertinentes
Respostas: No final dos exercícios
01) O atributo do ato administrativo, consistente na prerrogativa da Administração Pública de impor
unilateralmente as suas determinações, válidas, desde que dentro da legalidade, é conhecido por:
A) exigibilidade.
B) imperatividade.
C) autoexecutoriedade.
D) tipicidade.
E) presunção de legitimidade.
02) O princípio de legalidade consiste em que
A) é possível fazer tudo aquilo que a lei não proíbe
B) é necessário indicar nos atos administrativos a sua fundamentação
C) só é permitido fazer o que a lei autoriza ou permite
D) a disciplina depende de lei
E) presume-se legítimo todo ato administrativo, enquanto não for revogado ou declarado nulo
03) Em relação à disciplina dos atos administrativos, assinale a opção incorreta.
A) Os regimentos dos tribunais são atos normativos e equiparam-se às leis para efeito de controle judicial.
B) A presunção de legitimidade é um atributo que gera a transferência do ônus da prova para quem arguir a
respectiva nulidade.
C) A licença distingue-se da autorização, pois aquela é ato vinculado e esta é ato discricionário.
D) O ato discricionário está imune à revisão do Poder Judiciário, porque nele se aloja o mérito administrativo,
que se traduz em razões de conveniência e oportunidade só valoradas pelo administrador.
E) A autoexecutoriedade é um atributo que permite à administração utilizar o seu poder de polícia para executar
medidas tipicamente administrativas, sem mandado judicial, como, por exemplo, a demolição de uma obra sem
licença.
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04) Decompondo-se o ato administrativo, pode-se localizar a discricionariedade em seus elementos.
Com referência a esse assunto, assinale a opção incorreta.
A) Quanto ao sujeito - aquele a quem a lei atribui competência para a prática do ato -, não existe
discricionariedade, pois ele só pode exercer as atribuições que lhe forem conferidas por lei.
B) O objeto do ato administrativo está relacionado aos seus efeitos jurídicos possíveis; nesse âmbito, é
incoerente falar-se em discricionariedade, pois a administração sempre está condicionada a um poder-dever
de agir, nunca a uma faculdade.
C) A não ser que a lei imponha à administração a obrigatoriedade de obediência a determinada forma, há
liberdade para o administrador escolher aquela que julgue mais adequada à realização dos efeitos jurídicos do
ato.
D) O motivo do ato pode ensejar discricionariedade, sobretudo quando o legislador não o define ou o faz por
meio de conceitos vagos.
E) O administrador está limitado à finalidade prevista em lei para cada ato administrativo; nesse sentido, a
doutrina majoritária não aceita discricionariedade em relação ao fim.
05) A prática de atos administrativos cabe:
A) exclusivamente aos órgãos executivos;
B) somente aos órgãos do poder executivo e do legislativo;
C) somente aos órgãos do poder executivo e do judiciário;
D) aos órgãos executivos, em princípio e normalmente, mas as autoridades judiciárias e as mesas legislativas
podem também praticá-los restritamente;
E) somente às autoridades integrantes de qualquer dos poderes da república.
06) Assinale a opção correta com relação aos atos administrativos.
A) Ato administrativo eficaz é aquele apto à produção dos efeitos que lhe são próprios, por haver-se produzido
em conformidade com a ordem jurídica.
B) Todos os atos administrativos só são válidos quando a vontade do agente, isto é, o móvel do ato, for jurídica
e moralmente legítima.
C) Em certos casos, um ato administrativo pode ser declarado juridicamente inválido mesmo que atenda ao
interesse público.
D) A presunção de legitimidade dos atos administrativos em geral cria em favor deles presunção absoluta de
validade jurídica, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e desde que na via judicial.
E) A revogação dos atos administrativos deve ser explícita, por significar contraposição à decisão de agente
público tomada no exercício de competência legalmente estabelecida.
07) A Súmula nº 473 do STF consigna o entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência de que a
administração "pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". Nesse caso, há de se
considerar que o(a):
A) faculdade de revisão ou invalidação dos atos administrativos pelo Judiciário é bem mais ampla que aquela
concedida à administração, tendo em vista o cânone constitucional dispondo que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
B) mudança de interpretação da norma traz como consequência a anulação dos atos anteriormente produzidos
sob orientação diversa, em atenção ao princípio da igualdade, que reclama idêntico tratamento aos
administrados;
C) revogação dos atos administrativos opera efeitos ex tunc.
D) ato nulo não vincula as partes e tampouco produz efeitos em relação a terceiros;
E) dever de anulação dos atos ilegais tem como limite a ocorrência da prescrição.
08) Assinale a assertiva correta sobre autarquias.
A) Autarquia é um serviço autônomo, criado por lei específica, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas
próprias, para executar atividades típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
B) A criação de autarquia independe de lei específica, podendo ser instituída por decreto expedido pelo chefe
do Poder Executivo no uso de seu poder regulamentar.
C) Considerando que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração
Indireta, não se aplicam a elas as regras e preceitos de direito administrativo, devendo ser consideradas para
todos os efeitos como se entidades privadas fossem.
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D) Autarquias são entidades da Administração Pública que envolvem a associação do capital público e privado,
destacando-se que a participação pública deverá ser sempre majoritária, sob pena de desconfigurar a natureza
da instituição.
09)
A)
B)
C)
D)

Os requisitos necessários à formação do ato administrativo são:
Forma, vinculação, imperatividade, legitimidade e objeto.
Forma, vinculação, exequibilidade, finalidade e objeto.
Forma, competência, finalidade, motivo e objeto.
Forma, vinculação, finalidade, motivo e objeto.

10) A Administração pode anular o ato administrativo ilegal que praticou:
A) Desde que sejam respeitados os direitos adquiridos.
B) Sem que esteja sujeita a qualquer condição de conveniência administrativa.
C) Desde que esteja autorizada pelo Presidente da República, Governador ou Prefeito.
D) Nenhuma das alternativas está correta.
11) Assinale a proposição correta:
A) Não pode haver delegação de poderes no âmbito da Administração Pública.
B) Não pode o superior hierárquico avocar a prática de atos de competência de inferior hierárquico.
C) O poder disciplinar é discricionário.
D) A punição administrativa afasta a criminal, pois não pode haver dupla punição pela mesma falta.
12) A titulação genérica de Administração Pública, usada pelo legislador constituinte de 1988, ao tratar
da Organização do Estado, para efeito de sujeição dos seus atos à obediência de determinados
princípios fundamentais e à observância de outras exigências, restrições ou limitações ali declinadas,
abrange e alcança:
A) os órgãos públicos, exceto os dos Poderes Legislativo e Judiciário.
B) os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, exceto dos Poderes Legislativo e Judiciário.
C) os órgãos dos Três Poderes, quer os da União, dos Estados, do Distrito Federal como os dos Municípios.
D) os órgãos dos Três Poderes e as entidades descentralizadas, exceto dos Estados e Municípios.
E) as autarquias, excetuando as empresas públicas e sociedades de economia mista.
13) Quais as entidades da administração indireta que são sempre constituídas sem a obrigatoriedade
de fins lucrativos?
A) Empresas concessionárias
B) Empresas públicas
C) Sociedades de economia mista
D) Empresas permissionárias
E) Fundações autárquicas
14) Um exemplo de ato de descentralização administrativa é:
A) a delegação de tarefa do Controlador- -Geral para seu substituto
B) a delegação do serviço de cadastro por Secretário para Departamento da Secretaria
C) a delegação legal do serviço de fiscalização do trânsito para a Empresa de Vigilância da Guarda Municipal
D) a delegação de tarefa do Prefeito para seus Secretários
E) o convênio para execução conjunta de serviço público de interesse do Estado e do Município.
15) Pedido de anulação ou modificação do ato administrativo, dirigido à autoridade superior dentro do
mesmo órgão em que foi praticado o ato, constitui:
A) pedido de reconsideração.
B) representação.
C) recurso hierárquico impróprio.
D) recurso hierárquico próprio.
E) N. D. A
.............................................
.............................................

Gabarito
01 -

02 -

03 -

04 -

05 -

06 -

07 -
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11 21 - B
31 - A
41 - D
51 - C
61 - E
71 - C
81 - B
91 - B
101- D
111- A
121- E
131- B
141- D

12 22 - D
32 - C
42 - C
52 - D
62 - A
72 - B
82 - A
92 - D
102- E
112- A
122- D
132- D
142- C

13 23 - C
33 - D
43 - B
53 - B
63 - D
73 - D
83 - C
93 - A
103- A
113- D
123- A
133- A
143- C

14 24 - E
34 - A
44 - A
54 - B
64- B
74 - D
84 - E
94 - D
104- C
114- C
124- B
134- C
144- B

15 25 - C
35 - D
45 - A
55 - C
65 - C
75 - A
85 - B
95 - B
105- B
115- B
125- C
135- A
145- C

16 - D
26 - A
36 - D
46 - E
56 - C
66 - D
76 - A
86 - C
96 - C
106- B
116- A
126- A
136- A
146 -C

17 - C
27 - D
37 - C
47 - B
57 - C
67 - A
77 - E
87 - B
97 - B
107 - D
117 - B
127 - B
137 - B
147 - B

18 - C
28 - B
38 - A
48 - C
58 - A
68 - E
78 - C
88 - A
98 - D
108- D
118- C
128- B
138- A
148 - D

19 - B
29 - C
39 - A
49- E
59 - D
69 - D
79 - D
89 - B
99 - B
109 - D
119 - C
129 - D
139 - B
149 - D

20 - D
30 - E
40 - E
50 - D
60 - C
70 - E
80 - B
90 - B
100- A
110- D
120- C
130- A
140- B
150 - C

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

Conteúdo
Princípios Constitucionais do Processo Civil

Princípio do devido processo legal e seus consectários lógicos Princípio da Isonomia
- Princípio do contraditório e da ampla defesa - Princípio do Juiz natural - Princípio da
inafastabilidade da Jurisdição - Princípio da publicidade - Princípio da motivação das
decisões - Princípio do duplo grau de jurisdição - Princípio da proibição de prova ilícita
Normas Processuais Civis.
Função Jurisdicional.
Sujeitos do Processo.
Atos Processuais.
Tutela Provisória.
Formação, suspensão e extinção do processo.
Lei nº 9.099/1995 e suas alterações (juizados especiais cíveis e criminais).
Coletâneas de Exercícios

Princípios Constitucionais do Processo Civil
PRINCÍPIOS DE DIREITO
Considerações gerais
E de extrema importância o estudo dos princípios que constituem as fontes basilares para qualquer ramo do
direito, influindo tanto em sua formação como em sua aplicação. Em relação ao Direito do Processual Civil não
poderia ser diferente, já que os princípios estão presentes, em sua formação e na aplicação de suas normas.
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A título de ilustração, expõe-se o comentário tecido por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO acerca dos
princípios em geral:
Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua
exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção
das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.
Visto a grande importância de um princípio no sistema jurídico, pode-se concluir que, ao se ferir uma norma,
diretamente estar-se-á ferindo um princípio daquele sistema, que está na sua essência.
Analisando as definições trazidas acima, concluímos que os princípios são os pontos básicos e que servem
para a elaboração e aplicação do direito, do ordenamento jurídico, e do processo civil.

Princípio do Devido Processo Legal
O devido processo legal na Constituição Federal
O princípio do devido processo legal encontra-se expressamente consagrado na Constituição Federal, no
artigo 5º, inciso LIV, com a seguinte redação.
Inciso LIV do Art. 5º da C.F.
- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
Uma grande parte da doutrina entende que os demais princípios processuais constitucionais atinentes ao
processo civil, possuem a sua gênese no princípio do devido processo legal.
Derivam do devido processo legal outros princípios tais o da isonomia, do juiz natural, da inafastabilidade da
jurisdição, do contraditório, da proibição da prova ilícita, da publicidade dos atos processuais, do duplo grau de
jurisdição e da motivação das decisões judiciais.
O princípio do devido processo legal pode ser encontrado sob outras definições, tais como o princípio do
processo justo ou princípio da inviolabilidade da defesa em juízo.
Em sua lição, LUIZ AIRTON DE CARVALHO menciona que o princípio do devido processo legal protege a
liberdade, em seu sentido amplo – liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de fazer e não fazer,
de acordo com a lei –, e os bens, também, em amplo sentido - bens corpóreos (propriedades, posses, valores)
e bens incorpóreos (direitos, ações, obras intelectuais, literárias, artísticas, sua imagem, seu conceito, sua
expressão corporal, etc.).
Para ARTURO HOYO, o princípio do devido processo legal está inserido no contexto, mais amplo, das
garantias constitucionais do processo, e que somente mediante a existência de normas processuais, justas,
que proporcionem a justeza do próprio processo, é que se conseguirá a manutenção de uma sociedade sob o
império do Direito.
O devido processo legal é uma garantia do cidadão, que lhe dá a constituinte, assegurando tanto o exercício
do direito de acesso ao Poder Judiciário, como o desenvolvimento processual de acordo com normas
previamente estabelecidas.
Conforme se verificou acima, existem duas modalidades de devido processo legal, quais sejam, o substantive
due process e procedural due process.
O devido processo legal procedimental refere-se à maneira pela qual a lei, o regulamento, o ato administrativo,
ou a ordem judicial, são executados, se o procedimento empregado por aqueles que estão incumbidos da
aplicação da lei ou regulamento viola o devido processo legal, sem se cogitar da substância do ato.
Nota-se que o mais importante dos princípios é o do devido processo legal, já que assegurando este, estar-seá garantindo os demais princípios elencados na Constituição Federal.
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Princípio da Isonomia
Igualdade das partes na Constituição Federal
A igualdade das partes e assegurada pela garantia constitucional a todo cidadão que é igualdade de tratamento
de todos perante a lei.
O caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988 menciona que:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do seu direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
O art. 5º da Constituição Federal, não só declara a igualdade de todos perante a lei, como também garante
essa igualdade através de outros princípios no próprio artigo. Pode-se mencionar:
 Princípio do devido processo legal (CF, art. 5 º, LIV);
 Princípio da motivação das decisões (CF, art. 93, IX);
 Princípio da publicidade dos atos processuais (CF, art. 5º, LX);
 Princípio da proibição da prova ilícita (CF, art. 5º, LVI);
 Princípio da presunção da inocência (CF, art. 5º, LVII);
Enfim, a própria Constituição Federal criou mecanismos que visam assegurar a igualdade das pessoas perante
a lei, conforme se pode constar dos seus incisos.
Porém, tocando no ponto que desperta maior interesse, pode-se dizer que é do princípio da igualdade,
insculpido no caput do artigo 5º da Constituição Federal, é que deriva o princípio da igualdade das partes.

Julgamento por autoridade competente
O segundo aspecto do princípio do juiz natural é aquele contido no inciso LIII, do artigo 5º da Constituição
Federal, onde prevê a garantia de julgamento por autoridade competente.
Este aspecto do princípio do princípio do juiz natural está intimamente ligado à previsão de inexistência de
criação de tribunais de exceção.
O inciso LIII do artigo 5º da Constituição Federal desdobra-se numa garantia ampla, já que aí se veda, tanto o
processar como o sentenciar. Com isso, exprime-se a garantia constitucional de que os jurisdicionados serão
processados e julgados por alguém legitimamente integrante do Poder Judiciário.

Princípio da isonomia processual
O princípio da isonomia processual determina que as pessoas devem ser tratadas de forma igual perante a
lei. Para COUTURE, o princípio da igualdade domina todo o processo civil e, por força da isonomia
constitucional de todos perante a lei, impõe que ambas as partes da lide possam desfrutar, na relação
processual, de iguais faculdades e devam se sujeitar a iguais ônus e deveres.
O princípio da isonomia processual é o direito que tem os litigantes de receberem idêntico tratamento pelo juiz.
Aliás, conforme se observa do art. 7º do Código de Processo Civil, a igualdade de tratamento das partes é um
dever do juiz e não uma faculdade. As partes e os seus procuradores devem merecer tratamento igual, com
ampla possibilidade e oportunidade de fazer valer em juízo as suas alegações.
Em síntese, a substância do princípio da isonomia processual, derivado da isonomia insculpida no caput do
artigo 5º da Constituição Federal, resume-se no tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.

Princípio do Contraditório e Ampla Defesa
O contraditório e a ampla defesa na Constituição Federal
O princípio do contraditório e ampla defesa está expresso na Constituição Federal, no artigo 5º inciso LV.
Vejamos:
Inciso LV do Art. 5º da C.F.
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- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Passa-se, portanto, a analisar um dos princípios basilares do processo, seja civil ou penal, contido na
Constituição Federal entre os direitos e garantias fundamentais.
O Juiz, face ao seu dever de imparcialidade, coloca-se entre as partes, quando ouve uma, necessariamente
deve ouvir a outra, somente assim se dará a ambas a possibilidade de expor as suas razões, de apresentar as
suas provas, de influir sobre o convencimento do juiz.
Somente pela porção de parcialidade das partes, uma apresentando a tese e outra a antítese, é que o juiz
pode fazer a síntese. Este procedimento seria estabelecer o contraditório entre as partes.
O princípio do contraditório, na atualidade, deve ser desenhado com base no princípio da igualdade
substancial, já que não pode se desligar das diferenças sociais e econômicas que impedem a todos de
participar efetivamente do processo.
A garantia fundamental da Justiça e regra essencial do processo é o princípio do contraditório, segundo este
princípio, todas as partes devem ser postas em posição de expor ao juiz as suas razões antes que ele profira
a decisão. As partes devem poder desenvolver suas defesas de maneira plena e sem limitações arbitrárias,
qualquer disposição legal que contraste com essa regra deve ser considerada inconstitucional e por isso
inválida.

Princípio do Juiz Natural
O juiz natural na Constituição Federal
Segundo a doutrina dominante, o princípio do juiz natural pode ser encontrado na constituição nos seguintes
artigos:
Incisos XXXVII e LIII do Art. 5º da C.F.
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
Assim, localizados dentro da Constituição Federal os incisos do artigo 5 º que preveem o princípio do juiz
natural, passa-se doravante a tratar acerca do significado do referido princípio.

Vedação da criação de tribunais de exceção
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Coletânea de Exercícios I
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01) A jurisdição:
A) é fenômeno de poder exercido exclusivamente pelo Estado através do poder judiciário.
B) é fenômeno de poder exercido concorrente pelo Estado através do poder judiciário e também pela da parte
através da autotutela.
C) é fenômeno de poder exercido pelo Estado através do poder judiciário, quando provocado e também de
ofício.
D) é fenômeno que representa atividade concorrente do poder judiciário com os demais poderes do Estado.
02) No que concerne à Jurisdição e à Ação, de acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar
que:
A) a jurisdição civil contenciosa e voluntária é exercida pelos juízes e membros do Ministério Público em todo
o território nacional.
B) o juiz prestará a tutela jurisdicional ainda que não haja requerimento da parte ou do interessado, nos casos
e formas legais.
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C) para propor ou contestar ação basta ter legitimidade.
D) ninguém poderá pleitear, em regra, em nome próprio, direito alheio.
E) o interesse do autor não pode limitar-se à declaração de inexistência de relação jurídica
03) Sobre a jurisdição e seus predicados, assinale a assertiva correta.
A) A possibilidade do nomeado à autoria vir a recusar essa qualidade no processo não chega a constituir uma
exceção à característica da inevitabilidade da jurisdição.
B) Nos juizados especiais cíveis, o árbitro tem autorização legal para julgar por equidade, dispensada a
autorização das partes.
C) O Código de Processo Civil brasileiro, seguindo a orientação do direito moderno, não prevê hipótese de
exigência da identidade física do juiz.
D) A Jurisdição como função do Estado é destinada à solução imperativa de conflitos e exercida mediante a
atuação da vontade do julgador em casos concretos.
E) O caráter da substitutividade tem a ver com a substituição de pessoas e não de atividades. Por isso, quando
um dos sujeitos litigantes é o próprio Estado, não estará presente tal caráter, pois o juiz representa o próprio
Estado.
04) O princípio da inércia da jurisdição
A) é absoluto, sem possibilidade de sofrer qualquer forma de mitigação.
B) pode ser mitigado na jurisdição voluntária, mas não na contenciosa.
C) está presente mesmo na instauração de inventário de ofício.
D) é consequência do princípio constitucional de devido processo legal.
05) A jurisdição como forma de poder estatal é UNA, mas o seu exercício é distribuído entre os vários
órgãos jurisdicionais. A medida do exercício da jurisdição atribuída a cada órgão do Poder Judiciário
chama-se COMPETÊNCIA. Sobre competência, assinale a alternativa CORRETA:
I. A competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou continência.
II. A competência funcional dos juízes de primeiro grau é disciplinada pela Lei Federal n. 5.869/73.
III. Declarada a incompetência absoluta, os atos praticados serão nulos, remetendo-se o processo ao juiz
competente.
IV. Cabe à parte que ofereceu exceção de incompetência suscitar conflito de competência.
A) Apenas a assertiva I está correta.
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
C) Apenas a assertiva III está correta.
D) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
06) Sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, é correto afirmar que
A) é garantia constitucional expressa que assegura à parte o direito de ter a decisão judicial revista e que veda
a edição de lei ordinária que venha a suprimir recursos previstos no sistema.
B) não é garantia constitucional, mas a previsão expressa desse princípio, na carta magna, no sentido de
propiciar a revisão da decisão judicial, impede a supressão, por lei ordinária, de qualquer recurso.
C) não é garantia constitucional expressa na carta magna, pelo que é perfeitamente possível a edição de lei
ordinária que venha suprimir algum recurso previsto no sistema.
D) é garantia constitucional expressa, constituindo cláusula pétrea, que garante aos jurisdicionados o direito
de recorrer, através dos meios recursais previstos no sistema, que não podem ser suprimidos.
07) Constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição:
A) formular pretensão ou deduzir defesa que se sabe destituída de fundamento.
B) produzir provas ou praticar atos desnecessários à declaração ou defesa de direito.
C) agir com desprezo da lealdade e da boa-fé.
D) criar embaraço à efetivação de provimento judicial de natureza antecipatória.
08) Como é sabido, a jurisdição é o poder de dizer o direito objetivo, função do Estado, desempenhada
por meio do processo, na busca da solução do conflito que envolve as partes, para a realização daquele
e a pacificação social. Sobre o assunto em questão, assinale a resposta correta.
A) O exercício espontâneo da jurisdição, na condição de regra geral, implicaria em possível prejuízo da
imparcialidade do juiz na solução da lide.
B) Quando em causa direitos indisponíveis, mais se reforça o entendimento de que os órgãos jurisdicionais
não hão de ficar inertes no que se refere à iniciativa de instauração do processo, não devendo eles ficarem à
espera de provocação de algum interessado para a atuação da vontade concreta da lei.
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C) No exercício da jurisdição voluntária, tal e qual se passa na jurisdição contenciosa, o juiz busca a pacificação
social. Então, as duas jurisdições se confundem, sem consequências práticas.
D) O juiz não conta com impedimento para conceder ao autor tutela jurisdicional diversa da postulada, contanto
que se mostre qualitativa ou quantitativamente superior.
09) Segundo é sabido, o princípio da aderência ao território, que é inerente à jurisdição, traça limitações
territoriais à autoridade dos juízes. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.
A) Cada juiz não exerce sua autoridade somente nos limites do território sujeito por lei à sua jurisdição.
B) Se é preciso produzir uma prova fora do território do juiz, ele deverá se deslocar até o foro do outro, lá
cuidando de alcançar aquela, com auxílio dos órgãos auxiliares do juiz visitado.
C) O princípio da aderência ao território não veda, no processo civil, a citação postal endereçada a pessoas
fora da comarca.
D) Recaindo a penhora em crédito do devedor junto a terceiro, residente em outra comarca, a regra é que se
considerará ela feita pela intimação deste para que não pague ao seu credor, residente em outra comarca.
Mas a intimação ao último deverá ocorrer no foro onde foi proposta a execução, em respeito ao princípio da
aderência ao território.
10) Em relação à jurisdição:
I. A jurisdição é uma função do Estado que se rege por alguns princípios fundamentais universalmente
reconhecidos, tais como o princípio da inafastabilidade e o da indelegabilidade, ambos de índole constitucional.
II. No exercício da jurisdição, o Estado substitui, com sua atividade, a atividade das partes envolvidas no conflito
trazido à sua apreciação. É o que enuncia o princípio da inafastabilidade inerente à jurisdição.
III. É uma decorrência do princípio do juiz natural a garantia da independência e da imparcialidade do juiz no
exercício de sua função jurisdicional.
IV. No Brasil não prevalece a ideia da unidade e indivisibilidade da jurisdição, vez que a própria norma trata de
dividi-la de acordo com a matéria, revelando a existência de diversas espécies de jurisdição, tais como a
jurisdição penal, a jurisdição civil, a jurisdição trabalhista, a jurisdição militar, dentre outras.
A) Todas as proposições são falsas.
B) Todas as proposições são verdadeiras.
C) Há apenas três proposições verdadeiras.
D) Há apenas duas proposições verdadeiras.
E) Há apenas uma proposição verdadeira.
11) A respeito da jurisdição e da ação, é correto afirmar que:
A) o interesse do autor não pode limitar-se à declaração da autenticidade de documento.
B) é admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
C) não é necessário ter interesse e legitimidade para propor ou contestar a ação.
D) o interesse do autor não pode limitar-se à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica.
E) o interesse do autor não pode limitar-se à declaração da falsidade de documento.
12) A respeito da jurisdição, do processo e da ação, é correto afirmar que:
A) a jurisdição, contenciosa ou voluntária, se caracteriza pela substitutividade, lide, imparcialidade,
imperatividade e definitividade.
B) as condições da ação são três: possibilidade jurídica do pedido, interesse processual e capacidade
processual; a ausência de uma delas enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito.
C) os elementos da ação são partes, pedido e causa de pedir, havendo litispendência quando proposta ação
idêntica a outra já extinta e coisa julgada quando duas ações idênticas correm simultaneamente.
D) há legitimidade ordinária quando alguém está em juízo em nome próprio para a defesa de direito próprio;
substituição processual quando alguém está em juízo em nome próprio para a defesa de direito alheio;
representação quando alguém está em juízo em nome alheio para a defesa de direito alheio.
E) ação é o direito de obter a prestação jurisdicional favorável de mérito; por meio da ação se invoca o exercício
da jurisdição, que consiste em dizer o direito e realizá-lo na prática.
13) Quanto ao Juiz, jurisdição e competência, é correto asseverar que:
A) pelo princípio da indeclinabilidade, como característica da jurisdição, o juiz não pode recusar-se a decidir,
por mais complexa que seja a questão, quer no aspecto jurídico quer no aspecto fático;
B) a atividade jurisdicional é, no Brasil, exercida exclusivamente por órgão do Poder Judiciário;
C) a ação promovida perante a justiça de outro Estado obsta a propositura de igual demanda perante a
brasileira;
D) é necessária a identidade absoluta da causa de pedir para que haja a conexão.
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14) São procedimentos especiais de jurisdição voluntária:
A) a prestação de contas, a demarcação de terras e o arrolamento.
B) a alienação judicial, a curatela dos interditos e a especialização da hipoteca legal.
C) a separação consensual, a abertura, registro e cumprimento dos testamentos e a demarcação de terras.
D) o inventário, o arrolamento e a separação consensual.

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

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

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

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

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

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

06 16 - D
26 - B
36 - D
46 - C
56 - A
66 - D
76 - E
86 - D
96 - C

07 17 - C
27 - A
37 - C
47 - C
57 - C
67 - C
77 - A
87 - B
97 - D

08 18 - D
28 - C
38 - B
48 - C
58 - C
68 - D
78 - B
88 - C
98 - A

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

10 20 - B
30 - B
40 - C
50 - C
60 - A
70 - D
80 - A
90 - A
100 - C

CONTEÚDO
Inquérito Policial.
Ação Penal.
Competência.
Prova.
Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória.
Citações e intimações.
Sentença.
Lei nº 9.099/1995 e suas alterações (juizados especiais cíveis e criminais).

Coletâneas de Exercícios

O Inquérito Policial
Notitia Criminis
É o conhecimento espontâneo ou provocado pela autoridade policial de um fato aparentemente criminoso. É
com a notícia do crime que a autoridade policial dá início às investigações.

Esta notícia pode ser:
a) Cognição Imediata ou Espontânea - Quando a autoridade policial toma conhecimento do fato que infringe
a norma penal por meio de atividades rotineiras, ou através dos meios de comunicação, como por exemplo,
publicação em jornal a respeito, ou por meio de um dos seus agentes ou por intermédio da vítima.
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Exemplos: encontro do corpo de delito ou comunicação de um funcionário subalterno.
b) Cognição Mediata ou Provocada - Quando a autoridade policial toma conhecimento do fato por meio de
requerimento (comunicação formal) da vítima ou de qualquer do povo, por representação, por requisição
judicial ou do Ministério Público.
Segundo o artigo 5º parágrafo 3º do CPP, qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento da ocorrência de
uma infração penal, em que é cabível a ação penal pública incondicionada, poderá verbalmente ou por escrito
comunicá-la a autoridade policial, e após verificar a procedência das informações, deverá instaurar o devido
inquérito.
Poderá ocorrer também a notícia anônima do crime (noticia inqualificada). Neste caso, a autoridade policial
deverá verificar a veracidade das informações, instaurando inquérito somente depois de certificar-se dos fatos.

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,
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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.
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).
O Ministério Público, tem legitimidade para realizar investigações e diligências, conforme determinam as Leis
Orgânicas Estaduais.
É, aliás, sua atribuição "acompanhar atos investigatórios junto aos organismos policiais ou
administrativos, quando assim considerarem convenientes à apuração das infrações penais, ou se
designados pelo Procurador Geral" e "assumir a direção de inquéritos policiais, quando designados
pelo Procurador Geral" onde não haja delegado de polícia de carreira (artigo 15, inciso III e V da Lei
complementar nº 40, de 14 de dezembro de 1981).
Há também inquéritos extrapoliciais como o judicial, realizado pelo Juiz, referido na Lei das Falências, as
comissões parlamentares de inquérito (CPIs), com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
o inquérito policial militar (IPM) e o inquérito civil presidido pelo órgão do Ministério Público e destinado a
propositura da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Há também, disposições sobre
o inquérito em caso de infração penal cometida na sede ou dependência do Supremo Tribunal Federal, por
Juiz de Direito ou Promotor de Justiça.

Natureza, Início, Dinâmica e Instauração do Inquérito
O Inquérito Policial - Como já vimos, é todo procedimento destinado a reunir os elementos necessários para
apurar a pratica de uma infração penal e sua autoria. É peça simplesmente informativa.
O inquérito policial tem por finalidade permitir que o titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o
ofendido, possa iniciar a ação penal. O inquérito policial, entretanto, não é indispensável ao oferecimento da
queixa ou da denúncia, pois, se o objetivo do inquérito é informar, desde que o titular do direito (Ministério
Público ou o ofendido) tenham as informações, ou seja, os elementos necessários para oferecer a denúncia
ou queixa, é óbvio, que o inquérito policial torna-se desnecessário e consequentemente dispensável.
O artigo 112 do CPP é claro nesse sentido, pois informa que "o inquérito policial acompanhará a denúncia
ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra ". Assim, é possível que a denúncia ou queixa não
seja acompanhada do inquérito, quando este não lhe servir de base, ou seja, quando puderem ser oferecidas
sem inquérito. Por outro lado, o artigo 27 do CPP dispõe que qualquer pessoa do povo poderá provocar a
iniciativa do MP, bastando para isso fornecer-lhe por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicandolhe o tempo, o lugar e os elementos de convicção. O artigo 39, parágrafo 5º do CPP, ainda acentua que o
órgão do MP dispensará o inquérito se, com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a
promover a ação penal, caso em que a denúncia deverá ser oferecida em 15 dias.
O artigo 46 do CPP em seu parágrafo 1º ainda estabelece que "quando o Ministério Público dispensar o
inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido
as peças de informação ou a representação"

Natureza do Inquérito Policial
As atribuições concedidas à polícia no inquérito policial são de caráter discricionário. Por esta razão, é lícito a
autoridade policial deferir ou indeferir qualquer pedido de prova feito pelo indiciado ou ofendido, não estando
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a autoridade policial sujeita à suspeição.
O ato de polícia é autoexecutável, pois não depende de prévia autorização do Poder Judiciário para sua
realização.
O inquérito policial apresenta três características:
a) Escrito - O inquérito policial é um procedimento escrito uma vez que sua finalidade é fornecer elementos
ao titular da ação penal. De fato, o artigo 9º do CPP prescreve que "todas as peças do inquérito policial
serão, num só processo reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela
autoridade".
b) Sigiloso - O inquérito policial é sigiloso, uma vez que sua finalidade é a investigação, o esclarecimento e a
descoberta dos respectivos autores. Assim, é evidente que o sigilo desponte como uma qualidade
indispensável, para que a autoridade policial possa realizar as diligências, sem que se lhe oponham no
transcorrer das mesmas, empecilhos que possam impedir ou dificultar a colheita de informações, ocultação ou
destruição de provas, influência sobre testemunha, etc.
c) Inquisitivo - O inquérito é inquisitivo, pois, durante o mesmo, o indiciado representa apenas um mero objeto
da investigação.
No inquérito não se admite o princípio do contraditório (direito de afirmação de um fato por uma das partes, e
a defesa contra a afirmação por parte da outra).
O inquérito policial é neutro, nele não há acusação nem defesa. A autoridade policial sozinha é que realiza a
pesquisa dos dados necessários à propositura da ação penal. Por esta razão, o inquérito é peça inquisitiva.
O caráter inquisitorial do inquérito é disposto no artigo 107 do CPP "não se poderá opor suspeição às
autoridades policiais, nos autos do inquérito, mas deverão elas se declarar suspeitas, quando ocorrer
motivo legal".

Competência
Geralmente cabe à autoridade policial a realização do inquérito, salvo as exceções legais.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Coletânea de Exercícios I
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios
01) Assinale a alternativa correta:
A) O inquérito Policial deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias, se o indiciado estiver preso preventivamente,
contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que for executada a ordem de prisão.
B) O inquérito Policial deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias, se o indiciado estiver preso preventivamente,
contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que for expedida a ordem de prisão.
C) O inquérito Policial deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante,
embora liberado mediante fiança ou sem ela.
D) O inquérito Policial deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias, se o indiciado estiver preso, mesmo que pelo
cometimento de outro crime.
02) Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Assim
sendo:
A) Se o acusado não tiver Advogado, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo
tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.
B) O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.
C) Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa, a prestar seu
patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo juiz.
D) Todas as alternativas estão corretas.
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03) O inquérito, no caso de competência da Polícia Federal, estando o réu preso, deve ser concluído
no prazo de:
A) 15 dias, podendo ser prorrogado por mais quinze a pedido da autoridade policial;
B) não pode ser prorrogado em hipótese alguma;
C) somente se o crime não for contrabando;
D) nda.
04) Um juiz recebeu três autos de inquérito policial, nenhum dos quais inaugurado por auto de prisão
em flagrante, indiciando três pessoas, respectivamente, uma pela prática da contravenção prevista no
art. 47 (prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa) da Lei das Contravenções Penais, a segunda por
ter incorrido na figura da receptação dolosa de que trata o art. 180, caput (reclusão de 1 a 4 anos e
multa), do CPB e a terceira pelo crime de roubo definido no art. 157, caput, (reclusão de 4 a 10 anos e
multa), também do CPB. Verificou que, nos relatórios desses dois primeiros inquéritos, as autoridades
policiais representaram para que houvesse a decretação da prisão preventiva. Convencendo-se disso,
o juiz a decretou, estando os seus destinatários encarcerados, há 20 dias. No tocante ao terceiro dessas
peças informativas, ao denunciar o réu, o promotor de justiça requereu a imposição da custódia, o que
o magistrado está tendente a atender. Acerca das decisões tomadas nesse caso, é certo dizer que:
A) erroneamente, o juiz decretou a prisão preventiva do autor daquela contravenção penal, porque, por força
de lei, essa espécie de infração não é abrangida pela referida custódia.
B) o juiz errou em decretar a prisão preventiva, tanto do autor da referida contravenção como do autor do
crime de receptação, porque ambos poderiam ser beneficiados com liberdade provisória com ou sem fiança,
embora só até o recebimento da denúncia, na situação acima.
C) acertou o magistrado ao decretar a prisão preventiva tanto do contraventor como do receptador e acertará
se vier a decretar essa custódia contra o autor do crime de roubo.
D) errou o juiz ao decretar a prisão preventiva do receptador, mas acertou ao decretá-la em relação ao
contraventor e acertará se a impuser ao autor do crime de roubo.
E) nem o representante do ministério público poderia ter requerido a decretação da prisão preventiva, menos
ainda as autoridades policiais poderiam ter representado para esse fim, por absoluta falta de previsão legal
para isso.
05) Tendo sido concluídos na esfera policial, os autos de inquérito policial de que consta ter sido presa
em flagrante uma jovem, de 22 anos de idade, quando trazia consigo 32 "petecas" de cocaína, para
vendê-las, ao preço de R$ 5,00 (cinco reais) cada uma, foi recebido pelo Promotor de Justiça, para suas
providências de uma determinada comarca, para oferecimento de denúncia. No carimbo desse
recebimento consta a rubrica do Representante do Parquet e a respectiva data, 11.10.2000, uma quartafeira, lançada de seu próprio punho. A data seguinte, 12 de outubro, como se sabe, foi feriado nacional.
No dia 23 do referido mês, não houve expediente forense. No dia 26.10.2000, o acusador entregou,
mediante protocolo, no cartório do Juízo competente, a denúncia, datada de 25.10.2000, capeando os
autos, na qual imputa ao denunciado, conforme o disposto no art. 12 da Lei nº 6.368/76, a prática do
crime de tráfico de substância entorpecente, como a considera o laudo de exame de constatação
firmado por dois peritos oficiais. A decisão do juiz pelo recebimento ou rejeição dessa peça acusatória,
deve pautar-se em que:
A) a denúncia foi ofertada dentro prazo legal, na situação acima, porque, sendo de cinco dias, foi duplicado
pela Lei dos Crimes Hediondos, ao alterar a Lei Antitóxicos.
B) a oferta da denúncia não se efetivou no prazo hábil de três dias previsto na Lei Antitóxicos, para a
modalidade desse crime imputada ao denunciado.
C) houve, no caso, oferecimento da denúncia dentro do prazo hábil de dez dias, contado do dia seguinte
àquele feriado.
D) no presente caso, a denúncia foi oferecida fora do prazo de seis dias, já contado em dobro, como determina
a Lei Antitóxico, por modificação redacional estabelecida pela Lei dos Crimes Hediondos.
E) a denúncia foi oferecida no prazo hábil de seis dias, duplicado pela Lei dos Crimes Hediondos e contado
inicialmente desde o dia imediatamente posterior àquele feriado.
06) O prazo de conclusão do inquérito policial será de ............, se o réu estiver preso (prisão preventiva
ou em flagrante delito).
a) 15 (quinze) dias
c) 30 (trinta) dias
b) 10 (dez) dias
d) 5 (cinco) dias
07) Nos crimes de ação pública o inquérito policial (em sentido amplo) será iniciado (art. 5° CPP):
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a) de ofício
b) por requisição

c) por representação
d) todas estão corretas

08) O prazo de conclusão do inquérito policial será de .............., se o réu estiver solto ou afiançado.
a) 15 (quinze) dias
c) 30 (trinta) dias
e) 10 (dez) dias
d) 5 (cinco) dias
09) O inquérito policial é considerado:
A) processo judiciário
B) procedimento administrativo
C) ação penal
D) ato processual
10) O inquérito policial se inicia com o:
A) interrogatório da vítima
B) prisão preventiva do acusado
C) ofício do juiz
D) "notitia criminis"
11) De acordo com o CPP a autoridade policial ................. mandar arquivar autos de inquérito.
a) poderá
c) facultativamente, poderá
b) não poderá
d) deverá, obrigatoriamente
12) Quanto à espécie de ação penal, pode-se dizer:
I - Se o ilícito penal é uma contravenção, a ação penal será sempre privada.
II - Se o ilícito penal é um crime, a ação penal será sempre pública.
III - Se o ilícito penal é uma contravenção ou um crime, a ação penal será sempre pública.
A) I e II estão corretas;
B) I e III estão corretas;
C) II e III estão corretas;
D) Todas estão incorretas.
13) A ação penal privada compreende as seguintes espécies:
A) exclusivamente privada e acidentalmente privada;
B) privada simples e privada composta
C) privada mediante representação e privada mediante requisição
D) n.r.a.
14) Em face da garantia (CF, art. 5º, LXIII) de que “o preso será informado dos seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência de família e de advogado, assinale a
alternativa correta.
A) É imprescindível a assistência de advogado, na delegacia de polícia, ao preso.
B) É suficiente garantir ao preso, na delegacia de polícia, a possibilidade de ser assistido por advogado.
C) Não é permitida a assistência de advogado ao preso, na delegacia, uma vez que na fase policial vigora o
princípio inquisitivo.
D) Somente é necessária a assistência de advogado ao preso, se maior de 18 (dezoito) e menor de 21 (vinte
e um) anos.
..............................................
..............................................
.............................................

Gabarito
01 11 21 - A
31 - C
41 - C
51 - C

02 12 22 - C
32 - A
42 - C
52 - B

03 13 23 - D
33 - D
43 - D
53 - D

04 14 24 - D
34 - A
44 - D
54 - B

05 15 - A
25 - B
35 - E
45 - B
55 - C

06 16 - C
26 - B
36 - C
46 - D
56 - C

07 17 - D
27 - B
37 - D
47 - B
57 - B
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08 18 - C
28 - A
38 - D
48 - D
58 - D

09 19 - A
29 - A
39 - D
49 - B
59 - C

10 20 - C
30 - C
40 - B
50 - A
60 - A
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61 - C
71 - C
81 - B
91 - B
101 - D
111 - D
121 - D
131 - B

62 - B
72 - C
82 - A
92 - C
102 - E
112 - C
122 - C
132 - B

63 - A
73 - B
83 - C
93 - D
103 - D
113 - B
123 - B
133 - B

64 - A
74 - A
84 - A
94 - D
104 - C
114 - C
124 - A
134 - C

65 - B
75 - B
85 - C
95 - D
105 - B
115 - A
125 - D
135- C

66 - C
76 - A
86 - B
96 - D
106 - D
116 - B
126 - D
******

67 - C
77 - C
87 - A
97 - B
107 - A
117 - C
127 - D
******

68 - C
78 - C
88 - D
98 - D
108 - B
118 - B
128 - C
******

69 - D
79 - A
89 - B
99 - A
109 - B
119 - A
129 - E
******

70 - B
80 - D
90 - A
100 - E
110 - A
120 - B
130 - C
******

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

Conteúdo
1 Noções de administração. 1.1 Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da
administração. 1.2 Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada.1.3
Excelência nos serviços públicos. 1.4 Excelência na gestão dos serviços públicos. 2 Gestão
de pessoas. 2.1 Equilíbrio organizacional. 2.2 Objetivos, desafios e características da gestão
de pessoas. 2.3 Gestão de desempenho. 2.4 Gestão do Conhecimento. 2.5 Comportamento,
clima e cultura organizacional. 2.6 Gestão por competências. 2.7 Liderança, motivação e
satisfação no trabalho. 2.8 Educação, treinamento e desenvolvimento. 2.8.1 Educação
corporativa. 2.8.2 Educação a distância. 2.9 Qualidade de vida o trabalho. 3 Gestão
organizacional. 3.1 Planejamento estratégico: definições de estratégia, condições
necessárias para se desenvolver a estratégia, questões chave em estratégia. 3.1.1Metas
estratégicas e resultados pretendidos. 3.1.2 Indicadores de desempenho. 3.1.3 Ferramentas
de análise de cenário interno e externo.
Coletâneas de Exercícios pertinentes

Abordagens Clássica, Burocrática e Sistêmica da Administração.
Abordagem Clássica da Administração
Administração Científica
Taylorismo ou Administração Científica é o modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro americano
Frederick Winslow Taylor (1856-1915), que é considerado o pai da Administração Científica.
A expansão industrial norte-americana necessitava de intensa mão-de-obra. Esta era oriunda, na maior parte,
do meio rural e do grande contingente de imigrantes europeus e asiáticos que chegavam aos Estados Unidos
fugidos das guerras. Taylor tinha dois grandes problemas: a ineficiência das indústrias e os altos custos de
produção.
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Os primeiros estudos desenvolvidos por Taylor em relação ao desenvolvimento de pessoal e seus resultados
acreditavam que oferecendo instruções sistemáticas e adequadas aos trabalhadores, ou seja, treinando-os,
haveria possibilidade de fazê-los produzir mais e com melhor qualidade.
Em relação ao planejamento a atuação dos processos: achava que todo e qualquer trabalho necessita,
preliminarmente, de um estudo para que seja determinada uma metodologia própria visando sempre o seu
máximo desenvolvimento.
Em relação à produtividade e à participação dos recursos humanos: foi estabelecida a coparticipação entre o
capital e o trabalho, cujo resultado refletiu em menores custos, salários mais elevados e, principalmente, em
aumentos de níveis de produtividade.
Em relação ao autocontrole das atividades desenvolvidas e às normas procedimentais: introduziu o controle
com o objetivo de o trabalho ser executado de acordo com uma sequência e um tempo pré-programados, de
modo a não haver desperdícios operacionais. Inseriu, também, a supervisão funcional, estabelecendo que
todas as fases de um trabalho deviam ser acompanhadas de modo a verificar se as operações estavam sendo
desenvolvidas em conformidades com as instruções programadas. Finalmente, apontou que estas instruções
programadas deviam, sistematicamente, ser transmitidas a todos os empregados.
Taylor iniciou o seu estudo observando o trabalho dos operários. Sua teoria seguiu um caminho de baixo para
cima, e das partes para o todo; dando ênfase à tarefa. Para ele a administração tinha que ser tratada como
ciência.
Organização Racional do Trabalho (ORT):
Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos: objetivava a isenção de movimentos inúteis, para que
o operário executasse de forma mais simples e rápida a sua função, estabelecendo um tempo médio;
 Estudo da fadiga humana: a fadiga predispõe o trabalhador à diminuição da produtividade e
perda de qualidade, acidentes, doenças e aumento da rotatividade de pessoal;
 Divisão do trabalho e especialização do operário;
 Desenho de cargos e tarefas: desenhar cargos é especificar o conteúdo de tarefas de uma
função, como executar e as relações com os demais cargos existentes;
 Incentivos salariais e prêmios por produtividade;
 Condições de trabalho: O conforto do operário e o ambiente físico ganham valor, não porque as
pessoas merecessem, mas porque são essenciais para o ganho de produtividade;
 Padronização: aplicação de métodos científicos para obter a uniformidade e reduzir os custos;
 Supervisão funcional: os operários eram supervisionados por pessoas especializadas, e não por
uma autoridade centralizada;
 Homem econômico: o homem é motivável por recompensas salariais, econômicas e materiais; e
 A empresa era vista como um sistema fechado, isto é, os indivíduos não recebiam influências
externas. O sistema fechado é mecânico, previsível e determinístico.

Princípios da Administração Científica:
Taylor pretendia definir princípios científicos para a administração das empresas. Tinha por objetivo resolver
os problemas que resultam das relações entre os operários, como consequência modificam-se as relações
humanas dentro da empresa, o bom operário não discute as ordens, nem as instruções, faz o que lhe mandam
fazer.
Os quatro princípios fundamentais da administração Científica são:
 Princípio do Planejamento;
 Princípio da Preparação dos Trabalhadores;
 Princípio do Controle e
 Princípio da Execução.
Princípio do Planejamento consiste em substituir o critério individual do operário, a improvisação e o
empirismo por métodos planejados e testados.
Princípio da Preparação dos Trabalhadores consiste em selecionar cientificamente os trabalhadores de
acordo com suas aptidões, prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método
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planejado, e em preparar máquinas e equipamentos em um arranjo físico e disposição racional. Pressupunha
o estudo das tarefas ou dos tempos e movimentos e a Lei da fadiga.
Princípio de Controle consiste em controlar o trabalho para se certificar de que o mesmo está sendo
executado de acordo com o método estabelecido e segundo o plano de produção.
Princípio da Execução consiste em distribuir distintamente as atribuições e as responsabilidades para que a
execução do trabalho seja o mais disciplinado possível.

Fordismo
Idealizado pelo empresário americano Henry Ford (1863-1947), fundador da Ford Motor Company, o fordismo
se caracteriza por ser um método de produção caracterizado pela produção em série, sendo um
aperfeiçoamento do taylorismo.
Ford introduziu em suas fábricas as chamadas linhas de montagem, nas quais os veículos a serem produzidos
eram colocados em esteiras rolantes e cada operário realizava uma etapa da produção, fazendo com que a
produção necessitasse de altos investimentos e grandes instalações. O método de produção fordista permitiu
que a Ford produzisse mais de 2 milhões de carros por ano, durante a década de 1920. O veículo pioneiro da
Ford no processo de produção fordista foi o mítico Ford Modelo T, mais conhecido no Brasil como "Ford
Bigode".
O fordismo teve seu ápice no período posterior à Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 1950 e 1960, que
ficaram conhecidas na história do capitalismo como “Os Anos Dourados”. A crise sofrida pelos Estados Unidos
na década de 1970 foi considerada uma crise do próprio modelo, que apresentava queda da produtividade e
das margens de lucros. A partir da década de 1980, esboçou-se nos países industrializados um novo padrão
de desenvolvimento denominado pós-fordismo ou modelo flexível (toyotismo), baseado na tecnologia da
informação.
Princípios fordistas:
• Intensificação;
• Produtividade;
• Economicidade.

Toyotismo
O toyotismo é um modo de organização da produção capitalista que se desenvolveu a partir da globalização
do capitalismo na década de 1980. Surgiu no Japão após a II Guerra Mundial, mas foi a partir da crise
capitalista da década de 1970 que foi caracterizado como filosofia orgânica da produção industrial (modelo
japonês), adquirindo uma projeção global.
O Japão foi o berço da automação flexível, pois apresentava um cenário diferente dos Estados Unidos e da
Europa: pequeno mercado consumidor, capital e matéria-prima escassos, e grande disponibilidade de mãode-obra não-especializada, impossibilitavam a solução taylorista-fordista de produção em massa. A resposta
foi o aumento da fabricação de pequenas quantidades de numerosos modelos de produtos, voltados para o
mercado externo, de modo a gerar divisas para a obtenção de matérias-primas e alimentos, para importar os
equipamentos e bens de capital necessários para a sua reconstrução pós-guerra e para o desenvolvimento da
própria industrialização. O sistema pode ser teoricamente caracterizado por quatro aspectos:
• Mecanização flexível, uma dinâmica oposta à rígida automação fordista decorrente da inexistência de escalas
que viabilizassem a rigidez.
• Processo de multifuncionalização de sua mão-de-obra, uma vez que por se basear na mecanização flexível
e na produção para mercados muito segmentados, a mão-de-obra não podia ser especializada em funções
únicas e restritas como a fordista. Para atingir esse objetivo os japoneses investiram na educação e
qualificação de seu povo e o toyotismo, em lugar de avançar na tradicional divisão do trabalho, seguiu também
um caminho inverso, incentivando uma atuação voltada para o enriquecimento do trabalho.
• Implantação de sistemas de controle de qualidade total, onde através da promoção de palestras de grandes
especialistas norte-americanos, difundiu-se um aprimoramento do modelo norte-americano, onde, ao se
trabalhar com pequenos lotes e com matérias-primas muito caras, os japoneses de fato buscaram a qualidade
total. Se, no sistema fordista de produção em massa, a qualidade era assegurada através de controles
amostrais em apenas pontos do processo produtivo, no toyotismo, o controle de qualidade se desenvolve por
meio de todos os trabalhadores em todos os pontos do processo produtivo.
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• Sistema just in time que se caracteriza pela minimização dos estoques necessários à produção de um extenso
leque de bens, com um planejamento de produção dinâmico.
Como indicado pelo próprio nome, o objetivo final seria produzir um bem no exato momento em que for
demandado.
O Japão desenvolveu um elevado padrão de qualidade que permitiu a sua inserção nos lucrativos mercados
dos países centrais e, ao buscar a produtividade com a manutenção da flexibilidade, o toyotismo se
complementava naturalmente com a automação flexível.
A partir de meados da década de 1970, as empresas toyotistas assumiriam a supremacia produtiva e
econômica, principalmente pela sua sistemática produtiva que consistia em produzir bens pequenos, que
consumissem pouca energia e matéria-prima, ao contrário do padrão norte-americano. Com o choque do
petróleo e a consequente queda no padrão de consumo, os países passaram a demandar uma série de
produtos que não tinham capacidade, e, a princípio, nem interesse em produzir, o que favoreceu o cenário
para as empresas japonesas toyotistas. A razão para esse fato foi que devido à crise, o aumento da
produtividade, embora continuasse importante, perdeu espaço para fatores como a qualidade e a diversidade
de produtos para melhor atendimento dos consumidores.

Teoria Clássica da Administração
A Teoria Clássica da Administração foi idealizada por Henri Fayol e caracteriza-se pela ênfase na estrutura
organizacional, pela visão do Homem Econômico e pela busca da máxima eficiência.
Sofreu críticas como a manipulação dos trabalhadores através dos incentivos materiais e salariais e a
excessiva unidade de comando e responsabilidade.
Paralelamente aos estudos de Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol defendia princípios semelhantes na
Europa, baseado em sua experiência na alta administração. Enquanto os métodos de Taylor eram estudados
por executivos europeus, os seguidores da Administração Científica não deixaram de ignorar a obra de Fayol
quando a mesma foi publicada nos Estados Unidos. O atraso na difusão generalizada das ideias de Fayol fez
com que grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem seus princípios.
Fayol relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor:
• Divisão do Trabalho - Especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários da fábrica,
favorecendo a eficiência da produção e aumentando a produtividade.
• Autoridade e Responsabilidade - Autoridade é o direito de os superiores darem ordens que teoricamente
serão obedecidas. Responsabilidade é a contrapartida da autoridade.
• Unidade de Comando - Um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando contraordens.
• Unidade de Direção - O controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para grupo de atividades
com os mesmos objetivos.
• Disciplina - Necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas pra todos os funcionários.
A ausência de disciplina gera o caos na organização.
• Prevalência dos Interesses Gerais - Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os
interesses individuais.
• Remuneração - Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização.
• Centralização- As atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser centralizadas.
• Hierarquia - Defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando a risca uma linha de autoridade fixa.
• Ordem- Deve ser mantida em toda organização, preservando um lugar pra cada coisa e cada coisa em seu
lugar.
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• Equidade - A justiça deve prevalecer em toda organização, justificando a lealdade e a devoção de cada
funcionário da empresa.
• Estabilidade dos funcionários - Uma rotatividade alta tem consequências negativas sobre desempenho da
empresa e o moral dos funcionários.
• Iniciativa - Deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo.
• Espírito de Equipe - O trabalho deve ser conjunto, facilitado pela comunicação dentro da equipe. Os
integrantes de um mesmo grupo precisam ter consciência de classe, para que defendam seus propósitos.
Fayol estabeleceu as Funções Básicas da empresa, a seguir:
• Técnica – aquilo para o qual a empresa existe, o que ela faz, o que ela sabe fazer;
• Comercial – compra, venda e troca de mercadorias e serviços;
• Financeira – aplicação dos recursos com o objetivo de aumentar a riqueza da empresa;
• Contábil – fiscalizar e controlar os atos da empresa (balanços, relatórios, inventários, etc.)
• Segurança – manutenção e segurança dos operários e do patrimônio da empresa;
• Administrativa – responsável pelo controle e operacionalização das demais.
Determinou também as Funções Administrativas, que segundo ele seriam:
• Prever - Estabelece os objetivos da empresa, especificando a forma como eles serão alcançados.
Parte de uma sondagem do futuro, desenvolvendo um plano de ações para atingir as metas traçadas. É a
primeira das funções, já que servirá de base diretora à operacionalização das outras funções; ou seja, ter visão
de futuro, prever acontecimentos futuros que pudessem interferir nos interesses da organização;
• Organizar - É a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam humanos, financeiros ou materiais,
alocando-os da melhor forma segundo o planejamento estabelecido; ou seja, por em ordem;
• Comandar - Faz com que os subordinados executem o que deve ser feito; pressupõe que as relações
hierárquicas estejam claramente definidas, ou seja, que a forma como administradores e subordinados se
influenciam esteja explícita, assim como o grau de participação e colaboração de cada um para a realização
dos objetivos definidos; fazer com que as coisas sejam executadas de acordo com o que foi decidido;
• Coordenar - A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a coordenação das atitudes e
esforços de toda a empresa, almejando as metas traçadas.
• Controlar - Controlar é estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar que as
atitudes empregadas sejam as mais compatíveis com o que a empresa espera. O controle das atividades
desenvolvidas permite maximizar a probabilidade de que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e
ditadas.

Considerações sobre a Teoria Clássica:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

1ª Coletânea de Exercícios de Fixação
Gabarito: No final dos exercícios
01) Assinale a opção que apresenta duas teorias da administração que têm foco em aspectos
relacionados à estrutura organizacional.
A) administração científica / teoria comportamental
B) teoria clássica / teoria da contingência
C) teoria de sistemas / teoria estruturalista
D) teoria da burocracia / administração científica
E) teoria clássica / teoria da burocracia
02) A crença na racionalidade técnica, na especialização funcional, na hierarquia e na estrutura formal
constitui um ponto de intersecção entre as seguintes abordagens da Teoria das Organizações:
A) clássica e burocrática.
B) burocrática e sistêmica.
C) clássica e sistêmica.
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D) burocrática e comportamental.
E) estruturalista e sistêmica.
03) Assinale a opção que apresenta uma característica do período da administração clássica.
A) reconhecimento da administração como uma função distinta das demais funções da empresa, com a
separação do trabalho dos administradores das atividades operacionais
B) resolução do problema dos salários, por não haver incentivos para melhorar o desempenho do trabalhador
C) estudo sistemático e científico do tempo, para estabelecer a velocidade máxima de realização e determinado
trabalho
D) aprimoramento dos métodos de trabalho para adequação do trabalhador às atividades realizadas e melhoria
dos salários
E) divisão igualitária de responsabilidades entre a administração e os trabalhadores
04) A Administração Científica, proposta por Frederick Taylor, ficou marcada por ter sido pioneira nesse
campo de estudos. Assinale a opção que indica uma inovação proposta pela Administração Científica.
A) Estrutura de sistemas fechados.
B) Artesanização produtiva.
C) Customização de nichos.
D) Interação mercadológica.
E) Especialização do operário.
05) A abordagem científica da administração foi um verdadeiro marco na economia mundial,
revolucionando completamente os métodos de produção da época.
Dentre as propostas sugeridas por essa abordagem, formalizadas em 4 princípios, existe uma
concernente ao papel dos gerentes na produção.
Assinale a opção que a indica.
A) Supervisionar a interação entre os ambientes interno e externo da organização.
B) Estimular o desenvolvimento dos chamados operários “multitarefas”.
C) Orientar a criação artística e artesanal de cada produto fabricado.
D) Delegar maior autonomia decisória para os operários mais qualificados.
E) Registrar e esquematizar os conhecimentos dos operários em regras e fórmulas matemáticas.
06) Assinale, entre as seguintes afirmativas que fazem referência a algumas das principais abordagens
da Administração, a única que está incorreta.
A) A Abordagem ou Teoria Comportamental teve como marco inicial a publicação do livro O Comportamento
Administrativo, de Herbert A. Simon.
B) Uma das principais contribuições da Abordagem Sistêmica (ou Teoria de Sistemas) é o conceito de
Organização como um sistema aberto – constituído por subsistemas interdependentes e em constante
interação com o ambiente no qual está inserido.
C) A Escola Clássica, pioneira entre as abordagens da Administração e iniciada pelo engenheiro americano
Frederick Winslow Taylor, dá especial ênfase à divisão do trabalho em tarefas elementares e à especialização
dos trabalhadores na execução dessas tarefas, visando obter ganhos de produtividade e lucratividade.
D) A Abordagem ou Teoria Contingencial (ou da Contingência) está dirigida a desenhos organizacionais e
sistemas gerenciais adequados a cada situação específica. Mudando a situação, muda também o desenho
organizacional.
E) Alguns estudiosos foram buscar nas obras de Max Weber a inspiração para a constituição de uma nova
abordagem da Administração. Surgiu, assim, a Teoria da Burocracia.
07) Do ponto de vista da Teoria da Administração, a Escola Clássica apresenta, entre seus expoentes,
o estudioso Henri Fayol, cuja principal contribuição foi separar as funções do administrador das
funções daqueles que não possuem subordinados e são responsáveis pela execução de atividades.
Nesse contexto, apresentou alguns princípios da organização, entre os quais o que se denomina
A) compartilhamento de direção, decorrente da constatação de que atividades ligadas a um mesmo objetivo
podem estar distribuídas entre diferentes áreas da organização.
B) cadeia escalar, segundo o qual a linha de comando deve ser transversal na organização, perpassando
diferentes setores.
C) rotatividade de pessoal, contrapondo-se ao anterior conceito de estabilidade predicado pela teoria
burocrática.
D) unidade de comando, segundo o qual cada subordinado recebe ordens e presta contas apenas a um
superior.
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E) confiança legítima, segundo o qual o administrador deve delegar tarefas aos subordinados partindo da
premissa de que possuem capacidade técnica para executá-las.
08) Gabriela Silva, pequena empresária fabricante de cosméticos, decidiu adotar, na fabricação de suas
embalagens, um sistema de incentivos para os funcionários baseado nas ideias de Frederick Taylor.
Para agir em conformidade com os métodos de Taylor, Gabriela deverá
A) remunerar os funcionários de acordo com a quantidade de embalagens produzidas.
B) tornar as atividades mais lúdicas e desafiadoras para os funcionários.
C) transformar o espaço de trabalho em um ambiente mais agradável.
D) multar os funcionários por cada falha no trabalho.
E) permitir que algumas tarefas específicas sejam realizadas de casa.
09) Um empresário do setor de commodities, após participar de um workshop sobre gestão, decide
aplicar uma política salarial em sua empresa pela qual todos receberiam um salário base mais uma
comissão em função da produtividade, pautando-se na ideia de que os esforços são exclusivamente
relacionados aos incentivos financeiros.
Esse entendimento do empresário tem influência da
A) abordagem clássica, remetendo ao conceito do homo economicus.
B) abordagem sistêmica, a qual considera a interação do homem com os fatores extrínsecos.
C) abordagem contingencial, enfatizando a dependência entre a estrutura organizacional e o ambiente no qual
está inserida.
D) abordagem estruturalista, priorizando a eficácia à forma.
E) abordagem humanística, ressaltando as necessidades básicas do ser humano associadas às finanças.
10) A teoria administrativa que se relaciona à múltipla abordagem com enfoque na organização formal
e informal e análise Intraorganizacional e Interorganizacional é denominada
A) Clássica.
B) da Burocracia.
C) do Comportamento.
D) da Contingência.
E) Estruturalista.
11) Com relação à escola clássica de administração, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) O conceito de divisão do trabalho foi postulado para aumentar a eficiência pela especialização.
( ) As funções administrativas da empresa coordenam e sincronizam as suas demais funções
essenciais.
( ) Cadeia escalar é um dos princípios que gera ganhos de economia por sua produção programada.
As afirmativas são, respectivamente,
a) F; V; F.
b) F; V; V.
c) V; F; F.
d) V; V; F.
e) F; F; V.
12) Com relação à centralização e à descentralização da autoridade na empresa, analise as afirmativas
a seguir.
I. A Teoria Clássica defende a centralização da autoridade.
II. A Teoria Científica defende a descentralização da autoridade.
III. A descentralização é mandatória para empresas de pequeno porte.
Está correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) I, II e III.

Gabarito
01 -

02 -

03 -

04 -

05 -

06 -
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08 -

09 -

10 -
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11 21 - A
31 - D
41 - C
51 - B
61 - A
71 - B
81 - A
91 - C
101 - C
111 - C
121 - E

12 22 - E
32 - A
42 - C
52 - B
62 - C
72 - B
82 - A
92 - A
102 - B
112 - A
122 - B

13 - A
23 - C
33 - A
43 - D
53 - B
63 - A
73 - E
83 - D
93 - C
103 - A
113 - D
123 - A

14 - B
24 - C
34 - A
44 - A
54 - D
64 - E
74 - A
84 - A
94 - D
104 - C
114 - A
124 - B

15 - B
25 - B
35 - E
45 - C
55 - C
65 - D
75 - B
85 - C
95 - C
105 -D
115 -C
125 -E

16 - E
26 - A
36 - D
46 - B
56 - C
66 - A
76 - A
86 - D
96 - D
106 - B
116 - A
126 - D

17 - A
27 - B
37 - E
47 - D
57 - D
67 - B
77 - C
87 - E
97 - D
107 -D
117 -D
127 -E

18 - D
28 - C
38 - B
48 - A
58 - D
68 - A
78 - B
88 - D
98 - A
108 - C
118 - C
128 - A

19 - D
29 - A
39 - A
49 - B
59 - C
69 - C
79 - D
89 - D
99 - C
109- A
119 - A
129 - E

20 - D
30 - B
40 - A
50 - E
60 - B
70 - A
80 - A
90 - D
100 - A
110 - C
120 - C
*******

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

Conteúdo
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego das letras. 3.2 Emprego da acentuação gráfica.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação,
substituição e repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais.
5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e
entre termos da oração. 5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.3
Emprego dos sinais de pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indic
ativo de crase. 5.6 Colocação dos pronomes átonos
OBS: Mesmo não fazendo parte do conteúdo proposto no edital de 03/07/2019, resolvemos deixar
incluso, nessa apostila, a matéria para estudo do emprego das Classes de Palavras.
Coletâneas de Exercícios pertinentes
Coletânea de Exercícios I – Coletânea de Exercícios II

Domínio da 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
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letras minúsculas

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
Conceder  Concessão

Emprega-se  "Ç"
Verbos com ter- Substantivos com tenção
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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)

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)

coser (costurar)
presar (prender, apreender)
trás (parte posterior)
ascender (subir)
assento (onde se senta)
cassar (anular)
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Cegar (tornar cego)
Censo (recenseamento)
Cessão (ato de ceder), secção (corte)
Concerto (harmonia musical)
Espiar (ver, espreitar)
Incipiente (principiante)
Intenção (propósito)
Paço (palácio)

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.
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,
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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
fazemos
fazem
fiz
fez
fizemos
fizeram
fizer
fizermos
fizerem
fizesse
fizéssemos
fizessem.
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) rúbrica, previlégio
b) rubrica, previlégio
c) rúbrica, privilégio
d) 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.
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resposta do teste: D ++
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.
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c) passos - discussão - arremesso.
d) certeza - empresa - defeza.
e) nervoso - desafio - atravez.
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.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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