
                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Conteúdo 
 

Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de 
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação. 
Interpretação de texto. 

 

Mais de 1.000 exercícios com gabaritos 
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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 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
Letras minúsculas 

a b c d e f g h i j  k l m n o p q r s  t u v w x y z 

 
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  Pato 

/m/  /p/ 

Fonema  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 
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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 

 
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 
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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 
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) broxa (pincel) 
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Chá (nome de uma bebida) xá (título de antigo soberano do Irã) 

Chácara (propriedade rural) xácara (narrativa popular em versos) 

Cheque (ordem de pagamento) xeque (jogada de xadrez) 

Cocho (vasilha para alimentar animais) coxo (manco) 

Tacha (pequeno prego) taxa (imposto) 

Tachar (pôr defeito em) taxar (cobrar imposto) 

 
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre z e s e pelo 
contraste gráfico: 
 

Cozer (cozinhar) coser (costurar) 

Prezar (ter em consideração) presar (prender, apreender) 

Traz (do verbo trazer) trás (parte posterior) 

Acender (iluminar) ascender (subir) 

Acento (sinal gráfico) assento (onde se senta) 

Caçar (perseguir a caça) cassar (anular) 

Cegar (tornar cego) segar (cortar para colher) 

Censo (recenseamento) senso (juízo) 

Cessão (ato de ceder), secção (corte)   seção (departamento - parte ou divisão)  sessão (reunião). 

Concerto (harmonia musical) conserto (reparo) 

Espiar (ver, espreitar) expiar (sofrer castigo) 

Incipiente (principiante) insipiente (ignorante) 

Intenção (propósito) intensão (esforço, intensidade) 

Paço (palácio) 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  
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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.  

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

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

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

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

 
 
 

 
 

Conteúdo 
 
Matemática: números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; problemas. 
Frações e operações com frações. Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; 
divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas. 
Raciocínio lógico-matemático: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, 
objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as 
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração 
da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio 
sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma 
válida, a conclusões determinadas. 
 

 Mais de 900 exercícios com gabaritos 

 

 
 

Números Inteiros 
  

    Na época do Renascimento, os matemáticos sentiram cada vez mais a necessidade de um 
novo tipo de número que pudesse ser solução de equações tão simples como, 

 x + 2 = 0,   2 x + 10 = 0,   4y + y = 0   e as ciências precisavam de símbolos para 

representar temperaturas acima e abaixo de 0ºC. 
    Mas a tarefa não ficava só por criar um novo número, era necessário encontrar um símbolo 
que permitisse operar com esse número criado de um modo prático e eficiente. 
  

O Conjunto dos Números Inteiros 
  

   Definimos o conjunto dos números inteiros como a reunião do conjunto dos números naturais, 
o conjunto dos números opostos dos números naturais e o zero. Este conjunto é denotado pela 
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letra ℤ e pode ser escrito por    ℤ =    
  

Exemplos de subconjuntos do conjunto ℤ: 
 

                  Conjunto dos números inteiros não negativos:     ℤ+=  

                  Conjunto dos números inteiros não positivos:      ℤ-=   

  

        Os números inteiros podem ser representados numa reta numerada, pelo que possuem 
uma determinada ordem. Visto aqui serem apresentados os números negativos, poderemos 
também discutir o módulo de um número assim como as operações que podemos realizar com 
eles. As operações que iremos abordar, juntamente com as suas propriedades, são a adição e 
a multiplicação. 
    Por fim falaremos também da potenciação dos números inteiros e a radiciação dos mesmos. 
 

Reta Numerada 
  

Geometricamente, o conjunto ℤ, pode ser representado pela construção de uma reta numerada, 
considerando o número zero como a origem e o número um em algum lugar, tomar a unidade 
de medida como a distância entre o 0 e o 1 e por os números inteiros da seguinte forma: 

 
    Observando a reta numerada, notamos que a ordem que os números inteiros obedecem é 
crescente da esquerda para a direita, e é por esta razão que indicamos com uma seta para a 
direita. Esta consideração é adaptada por convenção. 
    Tendo em conta, ainda, a reta numerada podemos afirmar que todos os números inteiros têm 
um e somente um antecessor e também um e somente um sucessor. 
  

Ordem e Simetria no Conjunto ℤ 
  

    O sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita na reta 

(em ℤ) e o antecessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua esquerda 

na reta (em ℤ). 
Exemplo: 
                   3 é sucessor de 2 e 2 é antecessor de 3 
                 - 5 é antecessor de - 4 e - 4 é sucessor de -5 
    Todo o número inteiro exceto o zero possui um elemento denominado de simétrico, cuja 
característica é encontrar-se à mesma distância da origem que o número considerado.   

 

Módulo de um número inteiro 
  

    O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é definido como sendo o maior valor 
(máximo) entre um número e o seu elemento oposto e pode ser denotado pelo uso de duas 

barras verticais. Assim:   
  

Exemplo: 

                 

                 

                 
 

Adição de números inteiros 

 x,xmaxx 

00 

88 

66 
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Para entendermos melhor esta operação, associaremos aos números positivos a ideia de ganhar 
e aos números inteiros negativos a ideia de perder. 
Exemplo: 
perder 3 + perder 4 = perder 7 
(-3) + (-4) = -7 
 
ganhar 8 +perder 5 = ganhar 3 
 (+8) + (-5) = (+3) 
  
Tem de se ter em atenção que, o sinal (+) antes do número positivo pode ser dispensado, mas 
o sinal (-) antes do número negativo nunca pode ser dispensado. 
 

Subtração de números inteiros 
 
A operação de subtração é uma operação inversa à da adição 
 
Exemplo: 
a) (+8) - (+4) = (+8) + (-4) = = +4 
b) (-6) - (+9) = (-6) + (-9) = -15 
c) (+5) - (-2) = ( +5) + (+2) = +7 
 
Conclusão: Para subtrairmos dois números relativos, basta que adicionemos ao primeiro o 
oposto do segundo. 
 
Observação: A subtração no conjunto Z tem apenas a propriedade do fechamento (a subtração 
é sempre possível)  
 
Eliminação de Parênteses precedidos de Sinal Negativo 

 
Para facilitar o cálculo, eliminamos os parênteses usando o significado do oposto. Veja: 
 
a) -(+8) = -8 (significa o oposto de +8 é -8 ) 
b) -(-3) = +3 (significa o oposto de -3 é +3) 
 
analogicamente: 
 
a) -(+8) - (-3) = -8 +3 = -5 
b) -(+2) - (+4) = -2 - 4 = -6 
c) (+10) - (-3) - +3) = 10 + 3 - 3 = 10 
 
Conclusão: podemos eliminar parênteses precedidos de sinal negativo trocando-se o sinal do 
número que está dentro dos parênteses. 
 

Multiplicação de números inteiros 
  

    A multiplicação funciona, explicando de uma forma muito simplificada, como o adicionar de 
números iguais. Poderíamos analisar tal situação como o fato de estarmos a ganhar 
repetidamente alguma quantidade.  
         
Exemplo: 
            Ganhar um objeto 30 vezes consecutivas, significa ganhar 30 objetos e podemos 
representar esta repetição por um x, isto é 1 + 1 + ... + 1 = 30 x 1 = 30 
            Se trocarmos o número 1, por (-2), ficamos com (-2) + (-2) + ... + (-2) + (-2) = 30 x (-2) = 
- 60 
  
    Observamos que a multiplicação é um caso particular da adição onde os valores são repetidos. 
    A multiplicação tem, no entanto, algumas regras que têm de ser seguidas. Elas são: 

(+1) x (+1) = (+1) 
(+1) x (-1) = (-1) 
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(-1) x (+1) = (-1) 
(-1) x (-1) = (+1) 

    Assim podemos concluir que: 
  

Sinais Iguais: Somam-se os números prevalecendo o sinal.   
 
Exemplos: 
 (+2) + (+3) = +5 
(-2) + (-3) = - 5 

 

Sinais Diferentes: Subtraem-se os números prevalecendo o sinal do maior número em 
módulo.  
 

Exemplos: 
 (-2) + (+3) = +1 
 (+2) + (- 3) = -1 

 
Propriedades da multiplicação de números inteiros 

  

  Associativa 

                    Para todos a, b, c ∈ ℤ: a x (b x c) = (a x b) x c 

        Exemplo: 3 x (7 x 2) = (3 x 7) x 2 

  

  Comutativa 

                    Para todos a, b ∈ ℤ: a x b = b x a 

        Exemplo: 3 x 7 = 7 x 3 = 21 

  

  Existência de elemento neutro 

                    Existe um elemento em ℤ que multiplicado por qualquer outro número em ℤ o 

resultado é o próprio número. Este elemento é o 1 e vamos ter  z x 1 = z 
        Exemplo: 7 x 1 = 7 

  

   Existência de elemento inverso 
                    Para todo o inteiro z, diferente de zero, existe um inverso  

 
tal que 

 

 

        Exemplo: 

                 
   Propriedade distributiva 

                    Para todos a, b, c em ℤ: a x (b + c) = (a x b) + (a x c) 

      
   Exemplo: 3 x (4 + 5) = (3 x 4) + (3 x 5) 
 

Divisão de números inteiros 
 

- A divisão consiste, como o próprio nome diz, dividirmos, por exemplo, temos seis laranjas para 
serem divididas entre duas pessoas: 
- Então temos: 
Pessoa 1:       3 laranjas   
Pessoa 2:       3 laranjas 
 

z

1
z 1 

1
9

1
999 1  

1
z

1
zzz 1  

www.apostilasobjetiva.com.br

09

http://www.apostilasonline.com.br/


                                     

 

Cada pessoa ficou com três laranjas. Agora podemos escrever isto matematicamente: 
• Seis laranjas divididas entre duas pessoas: 
6/2 = 3 ou 6 ÷ 2 = 3  
  
Para encontrarmos as três laranjas para cada pessoa podemos pensar também, qual é o número 
que multiplicado por 2 (divisor) dá as seis laranjas. 
3 x 2 = 6 
  
- Utilizando o raciocínio acima, podemos agora dividir utilizando números negativos. 
Exemplos: 
• 32 = 4 , pois 4x8 = 32 
   8 
• 32 = -4, pois (-4) x (-8) = 32 
   -8 
 
• -32 = -4, pois (-4) x 8= -32  
    8 
• -32, pois 4 x -(8) =-32 
   - 8 
 

ATENÇÃO 
 
- Observando os exemplos acima podemos ver que números de sinais iguais resultam em um 
número positivo, não importando se a operação é multiplicação ou divisão e números de sinais 
diferentes resultam em um número negativo. Assim podemos construir uma tabela de sinais 
para a multiplicação e para a divisão: 
 

(+) x (+) = (+)   (+) ÷ (+) = (+) 

(–) x (–) = (+)   (–) ÷ (–) = (+) 

(+) x (–) = (–)   (+) ÷ (–) = (–) 

(–) x (+) = (–)   (–) ÷ (+) = (–) 

 
- Como no caso de expressões com parênteses ( ), colchetes [ ] e     chaves { } onde temos a 
prioridade nesta sequência; dentro destes resolvemos primeiro as multiplicações e divisões e só 
depois as adições e subtrações. 
Exemplos: 
•              {[(7 – 3) x 2] + 2} 
                {[4 x 2] + 2} 
                   {8 + 2} 
                      10 
•              {[ 7 – (3 x 2)] + 2} 
                {[7 – 6] + 2} 
                {1 + 2} 
                     3 
•              20 + 30 ÷ 5 
                20 + 6 
                   26 
•              (20 + 30) ÷ 5 
                50 ÷ 5 
                  10 
 

Exercícios Resolvidos  
 

1) Calcule a soma algébrica:  -150 - 200 + 100 + 300 
 
Resolução: 
-150 - 200 + 100 + 300 
-350 + 100 + 300 
-250 + 300 
50 

www.apostilasobjetiva.com.br

10

http://www.apostilasonline.com.br/


                                     

 

 

2) Alexandre tinha 20 figurinhas para jogar bafo. Jogou com Marcelo e perdeu 7 figurinhas, jogou 
com Jorge e ganhou 2, ao jogar com Gregório ganhou 3 e perdeu 8 e com Hudson ganhou 1 e 
perdeu 11. Com quantas figurinhas ficou Alexandre no final do jogo? 
 

Resolução: 
Representando em soma algébrica: 
20 - 7 + 2 + 3 - 8 + 1 - 11 = 0 
 

Resposta: Nenhuma. 
 

3) Calcule o valor da expressão abaixo: 
{(16 - 4) + [3x (-2) - 7x1]} x [-12 - (- 4) x 2 x 2] + (-7) x2 - 3 x (-1) 
 

Resolução: 
{(16 - 4) + [3 x(-2) - 7x1]} x [-12 - (- 4) x2 x2] + (-7) x2 - 3 x (-1) 
{12 + [-6 - 7]} x [-12 - (-16)] + (-14) - (-3) 
{12 + [-13]} x [-12 + 16] - 14 + 3 
{12 - 13} x 4 - 14 + 3 
{-1} x4 - 14 + 3 
- 4 - 14 + 3 
-18 + 3 
-15 
 

Exercícios para resolver 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 

01.  O produto de (-5) . (-8) é:   
 
a)  -13          b) +3  c) +40       d) +13  
 
02.  O número que somado a 4 dá como resultado -8 é:  
 
a)  -12         b)  -4         c) -16         d) +12  
 
03.  O quociente de (-45) : (+9) é:   
 
a)  -36         b)  -5         c) 54         d) Impossível 
 
04.  O módulo de (-12) é:  
a)    0           b) -12         c) 12         d) 10  
 
05.  O módulo da soma de (-12) + (-4) + (-8) é:  
 
a)  -24         b)  0          c)  -16        d) +24  
 
06.  O simétrico da soma de (-9) + (-2) é:  
 
a)  +11        b) -7          c)  -11        d)  +7  
 
07.  O valor de (+20) - (+10) é:  
 
a)  30          b) 10  c)   -30       d)  -10  
 
08.  O número que eu devo subtrair de 7 para se obter -11 é 
 
a)  18       b) 4            c)   -4         d)   -18  
 

09.  O valor de [(2)3]2 é:  
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a)  -8       b) -64         c)   -12       d)   64  
 

Gabarito 
 

01 - C 02 -  03 -  04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  

 

+ Exercícios para resolver 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
Bateria de Exercícios 1 - ADIÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

 
1) 65 + 30  
2) 90 + 50  
3) 180 + 60  
4) 30 + 220  
5) 500 + 200  
6) 1200 + 800  
7) 300 + 3700  
8) 2500 + 2500  
9) 75 + 98  
10) 526 + 708  
11) 7218 + 4934  
12) 98519 + 37412  
13) 74 + 959  
14) 846 + 67  

15) 98 + 1127  
16) 8017 + 89  
17) 87 + 99933  
18) 98487 + 98  
19) 346 + 1204  
20) 1260 + 498  
21) 184 + 12084  
22) 16815 + 318  
23) 3200 + 56420  
24) 25510 + 4017  
25) 1017 + 49 + 918  
26) 89 + 34115 + 8 + 997  
27) 77 + 7777 + 959 + 95 + 599  
28) 1199 + 91 + 617 + 9 + 19 + 168.  

 

Bateria de Exercícios 2    - SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

 
1) (+7) - (+3) = 16) 7 -13 = 

2) (+5) - (-2) = 17) -1 -0 = 

3) (-3) - ( +8) = 18) 16 - 20 = 

4) (-1) -(-4) = 19) -18 -9 = 

5) (+3) - (+8) = 20) 5 - 45 = 

6) (+9) - (+9) =  21) -15 -7 = 

7) (-8) - ( +5) = 22) -8 +12 = 

8) (+5) - (-6) = 23) -32 -18 = 

9) (-2) - (-4) = 24) 7 - (-2) = 

10) (-7) - (-8) = 25) 7 - (+2) = 

11) (+4) -(+4) = 26) 2 - (-9) = 

12) (-3) - ( +2) = 27) -5 - (-1) = 

13) -7 + 6 = 28) -5 -(+1) = 

14) -8 -7 = 29) -4 - (+3) = 

15) 10 -2 = 30) 8 - (-5) =  

Bateria de Exercícios 3    - MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

 
1) 7200 x 0  16) 307 x 54  
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2) 1 x 32  
3) 8 x 10  
4) 100 x 720  
5) 700 x 1000  
6) 10000 x 220  
7) 85 x 9  
8) 7 x 456  
9) 3132 x 9  
10) 8 x 88876  
11) 60 x 60  
12) 800 x 800  
13) 1400 x 90  
14) 372 x 80  
15) 78 x 67  

17) 42 x 8187  
18) 94723 x 43  
19) 719 x 721  
20) 6185 x 497  
21) 654 x 14269  
22) 5146 x 2427  
23) 77852 x 9874  
24) 120 x 420  
25) 8200 x 4500  
26) 125 x 108  
27) 7008 x 182  
28) 5008 x 2003  
29) 85 x 4 x 27  
30) 5 x 105 x 48 x 300.  
 

Bateria de Exercícios 4   -  DIVISÃO EXATA DE NÚMEROS INTEIROS 

 
1)  0 : 0  
2)  0 : 821  
3) 79 : 0  
4) 28000 : 1  
5) 94 : 94  
6) 7777 : 7777  
7) 200 : 10  
8) 48000 : 100  
9) 300000 : 1000  
10) 70000 : 10000  
11) 96 : 8  
12) 65 : 5  
13) 696 : 6  
14) 770 : 5  
15) 432 : 9  
16) 539 : 7  
17) 8526 : 7  
18) 8924 : 4  
19) 3312 : 8  
20) 5373 : 9  
21) 84246 : 3  
22) 82584 : 6  
23) 85688 : 8  
24) 10044 : 9  
25) 493668 : 4  
26) 848926 : 2  
27) 342774 : 6  
28) 433332 : 9  
 

29) 72 : 18  
30) 90 : 15  
31) 246 : 82  
32) 376 : 47  
33) 876 : 146  
34) 906 : 453  
35) 1856 : 464  
36) 4608 : 576  
37) 9264 : 2316  
38) 8984 : 1123  
39) 943 : 41  
40) 828 : 12  
41) 5967 : 39  
42) 7735 : 65   
43) 6536 : 86  
44) 7469 : 77  
45) 88536 : 56  
46) 77472 : 24  
47) 22764 : 28  
48) 50635 : 65  
49) 486136 : 14  
50) 852096 : 32  
51) 321636 : 49  
52) 725112 : 81  
53) 7686 : 427  
54) 7644 : 147  
55)  41904 : 194  
56) 33264 : 168  
 

57) 39366 : 486  
58) 30832 : 656  
59) 427714 : 274  
60) 154854 : 126  
61) 378231 : 581  
62) 985036 : 997  
63) 73122 : 5223   
64) 87992 : 1294  
65) 254160 : 1765  
66) 832464 : 2214  
67) 349632 : 9712  
68) 566566 : 6226  
69) 14000 : 200  
70) 42000 : 140  
71) 535 : 5  
72) 707 : 7  
73. 8428 : 7  
74) 31264 : 8  
75) 72804 : 4  
76) 261048 : 3  
77) 8056 : 8  
78) 7021 : 7  
79) 72576 : 72  
80) 47235 : 47  
81) 432432 : 54  
82) 330594 : 66  
83) 70028 : 7  
84) 60042 : 6 
 

Bateria de Exercícios 5    - DIVISÃO COM RESTO DE NÚMEROS INTEIROS 

 
1) 90 : 7  
2) 695 : 3  
3) 4683 : 2  
4) 36162 : 8  
5) 342775 : 6  
6) 99 : 16  

7) 539 : 67  
8) 3822 : 27  
9) 32958 : 36  
10) 540270 : 19  
11) 644 : 268  
12) 2799 : 298  

13) 83231 : 847  
14) 712506 : 252.  
15) 6187 : 1114  
16) 78275 : 2115  
17) 298664 : 8765 

 

Bateria de Exercícios 6    - EXPRESSÃO ARITMÉTICA. 

  
1) 38 + 20 - 16  
2) 15 - 5 - 2 + 6 - 1  
3) 42 - 20 - 10 + 3  

25) 32 x 5 - 62 + 23 + 14 

26) 102 : 52 + 30 . 22 - 23 
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4) 12 + 8 + 20 - 30 - 8  
5) 40 - 8 x 2 - 6 x 3  
6) 7 + 3 x 9 - 5 x 5  
7) 5 . 3 + 16 : 4 - 19  
8) 16 + 3 x 4 - 10 : 5  
9) 15-5 - (2 + 6) - 1  
10) 15 - (5 - 2 + 6) - 1  
11) 5 + 6 . (2 + 5) - 10  
12) 7 . (10 - 8) + (5 - 3)  
13) 8 - 3 : (2 + 1) + 2 . 4  
14) (6 x 8) : 24 + 5 - 2 . (3 - 2)  
15) 3 + 2 . (18 : 6 + 4) - 10  
16) 3 + [5 + 3 . 4 - (8 + 4)]  
17) 2 + [(5 x 2) : 2 - (4 . 0 x 2)]  
18) [25 - (4 . 2)] + [1 + 27]  
19) 36 + 2 x [16 - 2 . (8 - 3 x 1)] - 9 . 5  
20) {32 - [5 + (3 . 7 - 4)]} : 5 + 9 x 2 - (64 - 60) . 5  
21) 33 + {2 . 7 - [6 + (10 - 2 x 4) + 1] + 16} - 49 + 1  
22) {21 + [7 x (33 - 22) - 50] : (9 . 3)} : 11 + 8  

23) 23 + 5 . 3 - 42 

24) 32 : 9 + 5 . 16 - 40 
 

27) 6 + (2 x 5 - 32) . 2  

28) 20 - 5 x (22 - 1) + 22 - 3 . (3 - 2)  

29)  (32 + 1) : 5 + (5 - 3)2 - (42 - 3 . 5)  

30) (42 - 4 x 3) . 2 + 32 x 2 - 40 : 4  

31) 92 : (52 + 2) + (3 + 1)2 : 23 - 100 

32) 53 - (3 . 2 + 1)2 + (32 + 42) : 52- 15 

33) 80 - [25 - 3 . (22 - 1)]  

34. [12 : 22 + 10 . (11 - 32) + 2] : (3 x 2 - 1)2 

35) 122 - [42 + 3 . (102- 82)] + (32 + 23 - 1) : 42 

36) 10 + 2 . [33 + (52 - 3 . 8) + 4] - (62 : 9 + 2)  

37) {5 + 2 . [15 - (24 : 8) + 3 . (23 - 7)] - 33}  

38) {32 : [(9 - 16 : 2)]} : {15 : (22 + 1)}  

39)  (1)2 : {3 + 2 . [5 - 2 : 2] + 5 (3 - 12)}0 

40) 30 : {23 . [52 - 23 . (4 - 3)2 - (3 . 5)]} : 5  

41)  (3 . 2)2 : 9 -2 . V4   

42) 52 : 5 + 6 : (5 - 2) - V9  

43) 10 : (32 - 4) - 5 . (V16 - 4)  

44) 6 + V81 . 2 (9 : 9) - 23 

45) 50-3.(10:5+1)2 - (V25-V16)2 

46)  [100 : 25 + 3 . (V9 + 22)]  

47) V49-[43-3.(1 + 50 : 5 . 70 + 10)]  

48) 61 - [1 - (2 + 5. 32)0 + V64 : 22]  
 

Bateria de Exercícios 7 -   PROBLEMAS COM NÚMEROS INTEIROS. 

 
01) O numeral que representa o número quatro milhões e cinco é:  
 
02) Ao numerarmos as páginas de um livro de 10 a 25, quantos algarismos empregamos?  
 
03) Adicione 16 a 43. Da soma, subtraia 35.  
 
04) Subtraia 24 de 109. A esta diferença, adicione 85.  
 
05) Adicione 36, 48 e 53. Da soma, subtraia 97. 
 
06) Tome 308 e dele subtraia 192. Da diferença, subtraia 45. A esta diferença, adicione 81.  
 
07) Multiplique 27 por 34. Ao produto, adicione 152.  
 
08) Calcule a diferença entre 87 e 43. A seguir, multiplique a diferença por 11.  
 
09) Adicione 26 a 42. A seguir, multiplique a soma por 25.  
  
10) Multiplique 43 por 12. Do produto, subtraia 516. 
 
11) Para cobrir a distância entre duas cidades, um automóvel A, modelo a gasolina, consome 20 
litros e um automóvel B, modelo a álcool, consome 26 litros. Sabe-se que o preço do litro de 
gasolina é R$ 217,00 e o preço do litro de álcool é R$ 141,00. Qual a quantia que o proprietário 
do carro a álcool economiza nessa viagem?  
 
12) O preço de uma corrida de táxi é formado de duas partes: uma fixa, chamada "bandeirada", 
e uma variável, de acordo com o número de quilômetros percorridos. Em São Paulo, a 
"bandeirada" é de R$ 960,00 e o preço por quilômetro percorrido é de R$ 350,00. Quanto pagará 
uma pessoa que percorrer, de táxi, 12 quilômetros?  
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13) Multiplique 27 por 34. Divida o produto obtido por 9.  
 
14) Multiplique 13 por 12 e ao produto adicione 52. A seguir, divida a soma por 26.  
15) Adicione 42 e 26 e dívida a soma por 17. Ao resultado, adicione 117.  
16) Calcule a diferença entre 87 e 49. Multiplique essa diferença por 10 e divida o resultado por 
20. 
 
17) Gláucia comprou roupas, gastando um total de R$ 214.000,00. Deu R$ 24.000,00 de entrada 
e o restante da dívida vai pagar em 5 prestações mensais iguais. Qual é o valor de cada 
prestação?  
 
18) Deseja-se colocar 750 peças de um certo produto em caixas onde caibam 45 peças em cada 
uma. Quantas caixas são necessárias? Quantas peças vão sobrar?  
 
19) Sendo n = (2 x 6 - 5) . 10 + 10, o dobro do número n é igual a:  
 
20) Sabe-se que x e y são dois números naturais diferentes de zero. Sabe-se, também, que x = 
y. Nessas condições, podemos dizer que:  
a) x . y = 0.  
b) x . y = 2.    

c) x . y = x2.    
d) x . y = 2x.    
e) x . y = 2y 
 
21) O dobro de 3750 é:  
 
22) Qual é o quíntuplo de 280?  
 
23) O quádruplo de quatro mais quatro é: 
 
24) Quanto vale a terça parte de três, mais três?  
 
25) Calcule o quíntuplo da metade do dobro de 64.  
 
26) A quarta parte do dobro da quinta parte de oitenta é:  
 
27) Qual é o número que vem antes do número que vem antes do número 27?  
 
28) Certo número, Multiplicado por 8, dá 160; multiplicado por 4, quanto dará?  
 
29) O dobro do triplo do dobro de três é:  
 
30) Ao se escrever de 1 a 30, quantas vezes o algarismo 2 é utilizado?  
 
31) Determine o menor número de três algarismos diferentes.  
 
32) Qual é o maior número de quatro algarismos?  
 
33) Em cinco vezes vinte, quantas vezes há quatro?  
 
34) O consecutivo ou o sucessivo de 29 é:  
 
35) Entre 30 e 35, qual é o maior número ímpar?  
 
36) Calcule o número antecedente ou precedente do número 73.  
 
37) Qual é o complemento aritmético de 3? 
 
38) O complemento aritmético de 720 é:  
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39) Qual é o número que se deve somar a 39 para se obter 5 vezes o valor de 40?  
 
40)  85 + AB = 122. A x B = ?  
 
41) 94 - 26 = PS. P + S = ?  
 
42) 8PA + 219 = 1067. A : P = ?  
 
43)  97 : A = 16. Resto: 1. A = ?  
 
44) Numa divisão, o dividendo é 1529, o divisor, 62, e o quociente, 24. Quanto vale o resto?  
 
45) X : 7 = 26. Resto: 2. X = ?  
 
46) Numa divisão, o dividendo é 824, o divisor, 3, e o resto, 2. Qual é o valor do quociente?  
 
47) O menor de quatro irmãos tem 21 anos e cada um é 2 anos mais velho que o seguinte. Qual 
é a soma das idades?  
 
48) Certa pessoa tem três dividas a pagar: a 1ª, de R$ 1.285,00, a 2ª, tanto quanto a 1ª mais R$ 
195,00 e a 3ª tanto quanto as duas primeiras juntas. Quanto deve?  
 
49) Se tivesse 35 cavalos a mais do que tenho, teria 216. Quantos cavalos tem meu irmão se o 
número dos meus excede ao número dos dele de 89?  
 
50) Certa pessoa gastou num dia R$ 320,00, neutro, menos R$ 95,00 que o 1a e no 3a dia tanto 
quanto nos dois primeiros. Quanto gastou nesses 3 dias?  
 
51) Uma usina fabrica 600 barras de metal: 280 pesam 10 kg cada uma; 207 pesam 12 kg cada 
e o resto 15 kg cada uma. Qual é o peso total das barras fabricadas?  
 
52) Um dicionário tem 950 páginas; cada página é dividida em 2 colunas; cada coluna tem 64 
linhas com 35 letras, em média. Quantas letras há nessa obra?  
 
53) Uma pessoa que devia R$ 792,00 deu 28 notas de R$ 20,00 e 24 de R$ 5,00. Quantas notas 
de R$ 2,00 deve dar para completar o pagamento?  
 
54) Um número mais 20 é igual a 35. Determine esse número.  
 
55) Quando adicionamos 37 a um certo número n, obtemos 92. Qual é o número n?  
 
56) A diferença entre 25 e um certo número é igual a 12. Calcule esse número.  
 
57) Um número menos 42 é igual a 18. Qual é o número?  
 
58) O dobro de um número, mais 25, é igual a 57. O número é:  
 
59) O dobro de um número, menos 18, é igual a 62. Determine o número.  
 
60) O triplo de um número, aumentado de 20, é igual a 71. Qual é o número?  
 
61) Ao quíntuplo de um número, vamos adicionar 20. Obtemos, então, 95. Calcule o valor do 
número.  
 
62) Pensei em um número. Se adicionar 21 a este número e dividir o resultado por 5, obterei 12. 
Qual é o número em que pensei? 
 
63) Zilma pensou em um número. Se ela dividir esse número por 12 e multiplicar o resultado por 
8, vai obter 48. Qual é o número em que ela pensou? 
 

www.apostilasobjetiva.com.br

16

http://www.apostilasonline.com.br/


                                     

 

64) Uma pessoa perguntou a idade de Lúcia e ela respondeu: "Se você adicionar 8 anos à minha 
idade e dividir o resultado por 4, encontrará 7 anos". Qual é a idade de Lúcia?  
 
65) Romário pensou em um número n. Subtraiu 25 desse número e multiplicou o resultado por 
7, obtendo um produto igual a 140. Qual foi o número n em que Romário pensou?  
 
66) Paula comprou um livro e um caderno, pagando ao todo R$ 32.700,00. Sabe-se que o livro 
custou R$ 14.300,00 a mais que o caderno. Qual é o preço de cada um?  
 
67) A soma de dois números é 63. O maior deles é igual ao menor mais três. Determine os dois 
números.  
 
68) Nos jogos que a seleção brasileira realizou em 1988, Romário e Edmar fizeram, juntos, 14 
gols. Sabe-se que Romário fez 4 gols a mais que Edmar. Quantos gols fez cada um?  
 
69) Dois números são consecutivos. Sabe-se que a soma deles é igual a 63. Calcule os dois 
números.  
 
70) Helena e seu filho Júnior têm, juntos, 64 anos. Sabe-se que helena tinha 24 anos quando 
Júnior nasceu. Qual é a idade atual de Helena?  
 
71) Somando-se as idades de Rui e de sua filha Cristina, tem-se 60 anos. Sabendo-se que a 
idade de Rui é igual ao triplo da idade de Cristina, calcular a idade atual de cada um.  
 
72) A soma de dois números é 144. O maior deles é igual ao dobro do menor. Calcule esses dois 
números.  
 
73) Uma pessoa e seu filho têm, juntos, 72 nos. A idade do pai é o dobro da idade do filho. 
Determine a idade de cada um.  
 
74) Eduardo e Marcelo ganharam, juntos, na Loteria Esportiva, a quantia de R$ 908,00. Marcelo 
recebeu o triplo da importância que Eduardo recebeu. Quanto recebeu cada um?  
 
75) Um terreno tem 450 metros quadrados. Nele, a área construída é igual ao quádruplo da área 
livre. Determine a área construída nesse terreno.  
 
76) Roberto, Rafael e Rogério participam de um jogo onde são disputados 100 pontos. Ao final 
do jogo, verificou-se que Roberto fez 13 pontos a mais que Rafael e este fez 3 pontos a mais 
que Rogério. Quantos pontos fez cada um?  
 
77) A soma das idades de Rui, Cristina e Karina é 42 anos. Rui é 8 anos mais velho que Cristina 
e esta, por sua vez, é 8 anos mais velha que Karina. Qual é a idade de cada um?  
 
78) Luís Carlos repartiu R$ 26,00 entre seus três filhos Marco, Isabela e Gisela. Gisela e Isabela 
receberam quantias iguais, enquanto Marco recebeu R$ 2,00 a mais. Qual a quantia que Marco 
recebeu?  
 
79) A soma de dois números é 40. A diferença entre eles é 12. Quais são os números? 
 
80) A soma de dois números é 120 e a diferença entre eles é 24. Calcule os dois números?  
 
81) Determine dois números sabendo que a soma deles é 216 e a diferença entre eles é 54.  
 
82) A soma de um certo número com 85 é igual a 143. Qual é o número?  
 
83) Se a diferença entre 101 e um certo número n é igual a 64, calcule esse número n.  
 
84) O dobro de um número, mais 68, é igual a 130. Qual é esse número?  
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85) Pensei em um número e verifiquei que o triplo desse número aumentado de 64 é igual a 100. 
Qual é o número em que pensei?  
 
86) Sílvia pensou em um número. Multiplicou-o por 5 e dividiu o resultado por 10, obtendo 7 para 
quociente. Em que número Sílvia pensou?  
 
87) Dois números naturais são consecutivos. A soma deles é igual a 183. Calcule os dois 
números.  
 
88) A soma de dois números é igual a 520. O maior deles é igual ao triplo do menor. Quais são 
os dois números?  
 
89) A soma de três números naturais é 48. Sabe-se, também, que os números são consecutivos. 
Determine os três números.  
 
90) Sandra possuía uma determinada quantia na caderneta de poupança, em março. No mês de 
abril, recebeu de juros e correção monetária a quantia de R$ 9.806,00, passando a ter R$ 
52.032,00. Qual a quantia que ela possuía em março? 
 
91) Meu pai comprou um rádio e vai pagá-lo em 5 prestações iguais de R$ 42.000,00 cada uma. 
Se o preço do rádio é R$ 178.000,00, à vista, quanto ele pagará de juros?  
 
92) Quando perguntaram as idades de Helena, ela respondeu: "Se do triplo da minha idade você 
subtrair 10 anos, encontrará 65 anos". Qual é a idade de helena?  
 
93) Roberto comprou um aparelho de som nas seguintes condições: deu R$ 250.000,00 de 
entrada e o restante vai pagar em 6 prestações mensais iguais. Sabendo que vai pagar ao todo 
R$ 1.450.000,00 pelo aparelho, qual é o valor de cada prestação mensal?  
 
94) Uma calça e uma camisa custaram, ao todo, R$ 275.000,00. Se a calça custou R$ 89.000,00 
a mais que a camisa, qual é o preço da calça? 
 
95) Na 5ª série C, há 5 meninos a mais que meninas. Sabe-se que a 5ª série C tem 43 alunos.  
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Conteúdo 
 

Conceito, fontes e princípios do direito administrativo. Organização da Administração Pública: 
administração direta e indireta; autarquias e fundações públicas, empresas públicas; sociedades 
de economia mista, entidades do terceiro setor. Agentes públicos. Atos administrativos: requisitos, 
atributos, classificação, espécies, revogação, invalidação e convalidação do ato administrativo. 
Poderes administrativos: hierárquico, disciplinar, regulamentar, de polícia; uso e abuso de poder. 

 

 Mais de 120 exercícios com gabaritos 
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Direito Administrativo 
Conceito, Fontes e Princípios do Direito Administrativo 

 

O Direito Administrativo é o ramo do Direito que estuda as funções e atividades 
administrativas do Estado. Ele engloba a legislação brasileira que dispõe sobre os órgãos e 
agentes que compõem os aparelhos estatais na prestação de serviços públicos e princípios. 
 
A importância do estudo do Direito Administrativo brasileiro ganha relevância com a 
democratização do País e com a busca de modernização nos serviços públicos. Por isso, possui 
estreita relação com os demais ramos do Direito, em especial o Direito Constitucional, pelo fato 
da Constituição Federal de 1988 (norma magna no país), em seus artigos 37 a 43, apresentar o 
“modelo” de Administração Pública. 
 

Fontes do Direito são as formas que o revelam (Bandeira de Mello). É a exteriorização do 
Direito ou a sua formalização.  

 
Segundo os autores há duas fontes do Direito: escritas e não escritas.  

 Fontes Escritas - São denominadas de lei, que é a mais importante fonte do Direito 

Administrativo. A lei abrange as Constituições (Federal e Estadual), as Leis Complementares, As 
Leis Delegadas, as Leis Ordinárias, as Medidas Provisórias, os Decretos, os Regulamentos e as 
Instruções entre outras. Entretanto, não é qualquer lei que pode ser fonte do Direito 
Administrativo, mas somente aquelas que regem os órgãos, os agentes, e as atividades públicas. 
Portanto, não são fontes do Direito Administrativo as leis Civis e Penais. 

 

 Fontes não Escritas - São:  

a) o costume,  
b) a jurisprudência e  
c) os princípios gerais do Direito. 
 
I - Costumes - É a confirmação uniforme de um comportamento tido como obrigação legal. 
 
II - Jurisprudência - É fonte não escrita relevante do Direito Administrativo. A 

jurisprudência é um conjunto de decisões num mesmo sentido proferida pelos Tribunais, que 
acabam por integrar as formas de revelação do Direito. 

 
III - Princípios Gerais do Direito - São algumas proposições fundamentais que se 

encontram na base de toda legislação, constituindo o roteiro, que orienta o sistema legislativo de 
um povo. São pressupostos de onde derivam as regras jurídicas. Assim, no que se refere ao 
Direito Administrativo, são os princípios da legalidade, da publicidade, da moralidade, da 
indisponibilidade, etc. 

 
Há outras fontes do Direito Administrativo, mas que estão distantes de serem aceitas. 
 

Princípios Básicos da Administração 
 
Os princípios básicos da administração estão alicerçados em regras de observância permanente 
e obrigatória para o administrador. 
Todos os Atos Administrativos deverão ser pautados nesses padrões. Constituem, portanto, os 
fundamentos da ação administrativa, ou seja, os sustentáculos da atividade administrativa. 
 
Estes princípios são:  
 
a) Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular - O princípio pode ser 
flagrado nas posições de privilégio e supremacia do órgão público. Daí resulta a exigibilidade 
dos atos administrativos e, em certos casos, a executoriedade. Outra típica manifestação está 
na autotutela (possibilidade de revogar ou anular seus atos por manifestação unilateral). 
Não se perca de vista que a supremacia do interesse público não é um valor em si. A supremacia, 
como componente da função administrativa, é instrumento para a realização de finalidades 
legais, segundo os critérios e procedimentos consagrados na ordem jurídica. 

www.apostilasobjetiva.com.br

19

http://www.apostilasonline.com.br/


                                     

 

 
b) Princípio da Legalidade - Reza este princípio, que a administração pública, em toda sua 
atividade funcional, está presa aos mandamentos da lei, deles não podendo se afastar, sob pena 
de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Ainda, segundo este princípio, a 
administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, quando e como autoriza. Isto significa, 
que se a lei nada dispuser, a administração pública não pode agir, a não ser em situações 
excepcionais, (guerra, grave perturbação da ordem). 
 
c) Princípio da Finalidade - Impõe que o administrador só pratique o ato para obter o fim legal. 
O administrador deve perseguir o interesse público (primário) contido na lei. O favorecimento ou 
prejuízo de alguém não pode ser o fim do ato administrativo, e sim, decorrência da obtenção do 
objetivo previsto na norma legal. O afastamento do administrador da finalidade de interesse 
público, conforme previsão legal, caracteriza o vício de desvio de finalidade. 
 
d) Princípio da Impessoalidade - Este princípio, visa a garantir a neutralidade da administração, 
proporcionando aos administradores tratamento que afaste qualquer espécie de discriminação 
ou favorecimento, pois qualquer ato deve ser de interesse público e nos estritos termos da lei, 
caso contrário, estará sujeito a invalidação por desvio de finalidade, por meio da ação popular. 
 
Portanto, a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos 
cidadãos em geral, sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. 
 
O princípio da impessoalidade nada mais é que o princípio da finalidade, o qual impõe ao 
administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal, sendo que o fim legal é aquele 
que a norma de direito indica, expressa ou virtualmente, como objetivo do ato, de forma 

impessoal. Este princípio é um desdobramento do artigo 5o da CF (caput). 
 
e) Princípio da Moralidade - Também denominado de princípio da proibidade administrativa. 
Este princípio, não se refere a moral comum como a concebemos, mas a um conjunto de regras 
éticas que norteiam a administração pública. 
 
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da moralidade passou a ser 
pressuposto de validade de todo ato administrativo. 
Segundo a doutrina, a moralidade administrativa deve ser entendida como sendo o conjunto de 
regras tiradas da disciplina interior da administração. A moralidade administrativa é ao lado da 
legalidade e da finalidade um dos pressupostos de validade do ato administrativo. A moralidade 
administrativa está ligada ao conceito de "bom administrador". 
 
f) Princípio da Publicidade - É a divulgação oficial de atos (Leis, Decretos, Contratos 
Administrativos, etc.), para conhecimento público em geral e início da produção de seus efeitos 
externos. 
O princípio da publicidade é justificado pelo fato de que, todo ato administrativo deve ser público, 
uma vez que, a administração que o realiza é pública, só se admitindo sigilo nos casos de 
segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior da administração a ser 
preservado em processo previamente declarado sigiloso nos termos do Decreto Federal nº 
79099, de 06 de janeiro de 1977. 
 
A publicidade como princípio da administração pública (CF, artigo 37), abrange toda a atuação 
estatal: A administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, não só no que se refere a publicação de seus atos, como, 
também, a propiciação de conhecimentos da conduta interna dos seus agentes. Assim, essa 
publicidade alcança os atos concluídos e informação, os processos em andamento, os pareceres 
de órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamento das 
licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de despesas 
e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes. 
 
Todos esses papéis ou documentos públicos podem ser examinados por qualquer interessado e 
dele pode obter certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais. 
 
A publicidade se faz no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município conforme a 
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competência, ou, em jornais contratados para essas publicações oficiais. Também poderão ser 
feitas por meio de editais afixados em lugares próprios para a divulgação dos referidos atos com 
a finalidade da coletividade em geral tomar conhecimento dessas decisões. 
 
Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes, 
terceiros e ao povo em geral, proporcionando ainda aos administradores o conhecimento e o 
controle dos atos praticados pela administração, através dos instrumentos constitucionais:  
Mandado de segurança, direito de petição, ação popular, habeas data, fornecimento de certidões 
e improbidade administrativa (artigo 37º § 4º).   
 
g)  Princípio da Eficiência - O administrador não deve, tão somente, perseguir as finalidades 
previstas ou consagradas em lei. Não deve alcançá-las de qualquer forma ou a qualquer custo. 
Impõe-se a obtenção do melhor resultado, o resultado ótimo. Devem ser observados os atributos 
de rapidez, perfeição e rendimento. O princípio foi positivado na Constituição (art. 37, caput) pela 
Emenda nº 19, de 1998. 
 

h)  Princípio da Economicidade - Trata-se da verificação da eficiência das escolhas 
administrativas nas perspectivas da relação custo-benefício. Está positivado no art. 70, caput da 
Constituição de 1988. 
 

i)  Princípio da Motivação - Trata-se do dever de justificar os atos praticados. Devem ser 
apontados os fundamentos de fato e de direito e a correlação lógica entre as situações 
observadas e as providências tomadas. A motivação pode ser prévia ou contemporânea à prática 
do ato. A motivação pode não constar do ato, se presente no processo administrativo subjacente. 
Subsiste uma discussão acerca da motivação ser obrigatória somente para os atos vinculados 

ou para todos os atos (discricionários e vinculados). Observar o art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999. 
 
j)  Princípio da Continuidade - Por esse princípio a atividade da administração não pode parar, 
deve ser ininterrupta. Assim, não é admitida a paralisação dos serviços de saúde, de transporte, 
de segurança pública, de distribuição de justiça, de extinção de incêndios e dos serviços 
funerários. 
 
k)  Princípio da Indisponibilidade - Conforme este princípio, os bens, direitos, interesses e 
serviços públicos não se acham à livre disposição dos órgãos públicos, cabendo a esses apenas 
a responsabilidade de preservá-los e aprimorá-los para as atividades as quais se destinam. 
O detentor dessa possibilidade é o Estado. Por esse motivo, há necessidade de lei para alienar 
bens para outorgar concessão de serviço público, e para muitas outras atividades a cargo de 
órgãos públicos e agentes da administração pública. 
 
l)  Princípio da Autotutela - A administração pública está obrigada a policiar os atos 
administrativos que pratica para evitar a ilegalidade, de qualquer ato, cabendo-lhe assim, retirar 
do ordenamento jurídico, os atos inconvenientes e os ilegítimos. Os inconvenientes através da 
revogação e os ilegítimos através da anulação. 
 
m)  Princípio da Razoabilidade e Princípio da Proporcionalidade - Não há uniformidade de 
tratamento destes princípios. Diógenes Gasparini afirma que a proporcionalidade é apenas um 
aspecto da razoabilidade. Celso Antônio Bandeira de Mello, embora trate formalmente dos dois, 
consigna que a proporcionalidade é faceta da razoabilidade. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina 
que a razoabilidade exige proporcionalidade. Odete Medauar entende que é melhor englobar no 
princípio da proporcionalidade o sentido da razoabilidade. Lúcia Valle Figueiredo trata do 
princípio da proporcionalidade ao lado do da razoabilidade (como elementos distintos). Luís 
Roberto Barroso entende que os dois são conceitos próximos o suficiente para serem 
intercambiáveis. 
A razoabilidade tem o sentido de coerência lógica nas decisões e medidas administrativas. A 
atuação administrativa não pode ser desarrazoada, ilógica ou incongruente. Deve ser a mais 
adequada para obter o fim legal (adequação entre os meios e os fins). Fica evidente o traço 
qualitativo. 
Já a proporcionalidade apresenta o sentido de exercício da competência administrativa na 
extensão ou intensidade apropriadas ao que seja realmente demandado para cumprimento da 
finalidade pública. Aqui ganha relevo o traço quantitativo. 
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Encontramos a utilização da razoabilidade nos ordenamentos jurídicos norte-americano e 
argentino. Os ordenamentos europeus, a exemplo do alemão e francês, operam com a 
proporcionalidade. 
Acreditamos que razoabilidade e proporcionalidade são ideias, conceitos ou critérios ligados 
entre si, embora possuam sentidos próprios, na linha antes referida. Assim, preferimos falar em 
princípio da proporcionalidade em sentido amplo, desdobrado nos seguintes elementos (ou 
princípios): 
(a) conformidade, adequação ou razoabilidade. O meio empregado deve guardar adequação, 
conformidade, aptidão, no sentido qualitativo, com o fim perseguido. Flagramos exatamente 
neste ponto o princípio da razoabilidade, na sua formulação corrente; 
(b) necessidade. Não há medida ou caminho alternativo para chegar ao mesmo resultado com 
menor ônus a direito ou situação do atingido pelo ato; 
(c) da proporcionalidade em sentido estrito. O que se perde com a medida tem menor relevo do 
que aquilo que se ganha. 
Inegavelmente, são mecanismos ou institutos voltados para o controle da discricionariedade 
legislativa e administrativa. 

O STF em várias decisões afirmou que o princípio da razoabilidade está implícito no art. 5o., 
inciso LIV da Constituição. Seria o "princípio do devido processo legal substantivo". 
Já a Lei nº 9.784, de 1999, consagra expressamente os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade no art. 2o., caput. 
 

n)  Princípio da Segurança Jurídica - Está relacionado com a previsibilidade do Direito e a 
estabilidade das relações jurídicas. A proibição da interpretação nova retroativa é um dos 

exemplos da efetivação do princípio (art. 2o., §2o., inciso XIII da Lei no. 9.784, de 1999). 
 

 
 

Organização da Administração Pública: Direta e Indireta 
 

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.  

 
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 
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são simples repartições interiores de sua pessoa e que por isto dele não se distinguem". Celso 

Antônio Bandeira de Mello (2004:130) 

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

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

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

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

 
 
 

 
 

Conteúdo 
Constituição Federal 

 

Título I - Dos Princípios Fundamentais. Título II - Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais: Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Capítulo II - 
Dos Direitos Sociais; Capítulo III – Da Nacionalidade. Título III – Da Organização Do 
Estado: Capítulo I - Da Organização Político-Administrativa; Capítulo II - Da União; 
Capítulo III – Dos Estados Federados; Capítulo VII - Da Administração Pública, Seção I 
- Disposições Gerais; Seção II - Dos Servidores Públicos. 
 

Mais de 200 exercícios com gabaritos 

 

 
TÍTULO I  

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 
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; 
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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. 
 

 
TÍTULO II  

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
CAPÍTULO I  

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; 

A tortura constitui-se numa violação do direito à vida. O inciso visa assegurar ao ser humano 
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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. 
 
VI - 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 suas 
liturgias; 

O Estado brasileiro não possui religião oficial. É, portanto, um Estado laico. Mas, por outro 
lado, assegura a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. 
 
VII - É assegurada, nos termos da Lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva; 

Entidades de Internação Coletiva - São hospitais, quartéis, penitenciárias, etc. 
Este inciso decorre do anterior (VI) assegurando em todo e qualquer lugar onde haja pessoas 
internadas, a prestação de serviços de assistência religiosa. O inciso garante também a liberdade 
de crença aos doentes, detentos, etc., independentemente da orientação religiosa do 
estabelecimento de internação coletiva. 
Por exemplo: Um hospital mantido por uma irmandade religiosa católica não pode negar a um 
paciente evangélico assistência espiritual por parte de um ministro, um pastor adventista, batista, 
presbiteriano ou pertencente a qualquer outra religião. 
 
VIII - Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta, e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em Lei; 

Exemplo: Certas religiões não permitem que seus membros cumpram o serviço militar 
obrigatório. Nessa situação, a autoridade competente poderá substituir a obrigação legal pela 
prestação alternativa. Assim, em vez do serviço militar, o indivíduo poderá exercer uma outra 
atividade como a prestação de serviços num orfanato. Mas, caso o indivíduo se recusar a cumprir 
a prestação alternativa, fixada em lei, então, perderá seus direitos políticos e deixará de ser 
cidadão, ou seja, não poderá mais votar ou se candidatar a uma eleição. 
 
Observação: Só poderá ser privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção 
filosófica ou política, quando a obrigação legal a todos impostas não poder ser substituída por 
uma prestação alternativa. 
Entretanto, haverá privação de direitos quando alguém alegar estes motivos para livrar-se de 
obrigações legais. Também ficará privado de direitos aquele que recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em Lei. 
 
Prestação Alternativa: Pena restritiva de direitos, que consiste em atribuir ao condenado tarefas 
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gratuitas junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos 
congêneres em programas comunitários ou estatais. Trata-se de uma inovação implantada pela 
Lei nº 7.209, de 11/07/1984, que reforma a parte geral do código penal vigente, sendo as tarefas 
atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas durante oito horas 
semanais, aos sábados, domingos e feriados. 
 
IX - É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

A Constituição garante expressamente a abolição da censura e da licença em seu conteúdo, 
proporcionando liberdade de expressão nas atividades intelectuais. O escritor, o músico e o 
pesquisador científico, por exemplo, não mais precisam de licença prévia para publicarem suas 
obras, como na época da ditadura militar imposta ao Brasil no passado. 
 
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação; 

A Constituição brasileira estabelece uma diferença entre intimidade e vida privada. 
Intimidade é o direito de estar só; vida privada significa vida particular, é a vida social. A honra 
e a imagem das pessoas são asseguradas neste inciso, pois ambas refletem o respeito adquirido 
perante a sociedade, garantindo assim, sua segurança e confiança. É assegurado o direito à 
indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. 
 
XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015)    

Relativamente à inviolabilidade domiciliar, trata-se de um preceito de natureza histórica, 
conhecido desde a Idade Média, principalmente na ordem jurídica inglesa. Pinto Ferreira traz o 
sublime discurso de Lord Chatham sobre o tema:  
 
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito 
frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode 
nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode, nela, entrar. 
 
Casa significa morada, vivenda, lar, habitação. É o lugar onde a pessoa está abrigada, e onde 
está desenvolvendo atos de sua intimidade ou de vida privada. 
Inviolável é a condição do que ninguém pode violar, penetrar. Esta regra poderá ser quebrada 
somente em casos excepcionais, ou seja, pode-se penetrar na casa sem consentimento do 
morador em casos de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro ao morador.  
 
Flagrante delito - (o filho está agredindo fisicamente o pai) 
Desastre - (uma das paredes da casa está desmoronando) 
Para prestar socorro - (o morador sofreu uma crise convulsiva) 

 Nas situações descritas, poder-se-á entrar na casa do morador, tanto no período diurno 
quanto no noturno.  
Entretanto, em casos de determinação judicial, poderá ser penetrada, mas somente durante o 
dia - das 6:00 às 20:00 horas, através de mandados de busca e apreensão, penal ou domiciliar, 
expedido por juiz competente. 
Uma ordem judicial nunca poderá autorizar, por si própria, invasão da casa à noite. 
 
XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados 
e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a Lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal; 

Em princípio, a inviolabilidade das comunicações é absoluta. Exceção à regra são as novas 
Leis permitindo a escuta telefônica ("grampo") e a quebra do sigilo do banco de dados dos 
computadores, autorizadas por juiz de direito, mediante solicitação fundamentada por escrito por 
parte da polícia ou do ministério público para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal, respectivamente. 
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XIII - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a Lei estabelecer; 

 É garantida a liberdade para o exercício de qualquer atividade profissional, desde que 
sejam respeitados os requisitos técnicos de escolaridade e legais, de cada serviço profissional. 
Assim, por exemplo, para alguém exercer a profissão de advogado, é preciso ter cursado uma 
Faculdade de Direito, para adquirir conhecimentos técnicos jurídicos, e ter sido aprovado no 
exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
 
XIV - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional; 

O acesso à informação é requisito básico para o convívio social. A Constituição assegura o 
sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional. É o caso, por 
exemplo: do jornalista, que não está obrigado a revelar a fonte para denunciar eventual 
corrupção em órgão público, ou do advogado, que não precisa revelar a fonte de informações à 
qual recorre para obtenção de dados relativos ao processo. 
 (Os jornalistas devem assinar a matéria, pois, caso ofenderem alguém, serão responsabilizados 
por aquilo que tiverem publicado), ou do advogado. 
 
XV - É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da Lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 

Qualquer pessoa (brasileiros e estrangeiros); 
A locomoção é a liberdade física do homem. Todas as pessoas gozam do direito de ir e vir, 
garantidas pela democracia que vigora em nosso país. A liberdade de locomoção é ampla, pois 
permite que qualquer pessoa, nos termos da Lei, entre, permaneça ou saia do Brasil, inclusive 
com seus bens. Tanto é que toda vez que uma pessoa sofrer ou se achar ameaçada de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder, será 
concedido o "habeas corpus". 
 
XVI - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente; 

Prévio aviso (para que a autoridade competente possa tomar as devidas providências, tais 
como: liberar ruas, interditar a área onde ocorrerá a reunião, convocar força policial para garantir 
a realização da reunião, etc.). 
Reunião é um acontecimento de curta duração, que proporciona o encontro de diversas pessoas 
num determinado local, residência, clube, igreja, passeatas, comícios, sindicatos, etc. A prática 
do direito de reunião, hoje, não depende de autorização legal, sendo exigido apenas prévio aviso, 
o qual, por não se caracterizar como requerimento, não poderá ser indeferido, a não ser que esta 
reunião esteja marcada em local, dia e hora coincidentes com outra, anteriormente marcada. 
Um dos requisitos básicos para o exercício do direito de reunião é ter finalidades pacíficas, pois 
não basta estar desarmado para comportar-se pacificamente. 
 
XVII - É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

A Constituição Federal garante a criação de associações para que os cidadãos possam 
administrar melhor seus interesses comuns. Assim, são criadas associações beneficentes 
(associação de pais e amigos dos excepcionais), associações de classe (associação dos 
funcionários públicos do Estado de São Paulo), associações empresariais (associação comercial 
e industrial), e ainda associações culturais, desportivas e sociais. 
O direito de associação somente poderá existir quando for lícito (legal), pois a ilicitude do ato 
resulta em crime ou contravenção. 
A proibição relativa às organizações paramilitares é dirigida às associações com fins militares, 
não inseridas na organização das Forças Armadas ou Polícias Militares dos Estados. 
Um exemplo típico de organização paramilitar que hoje seria proibida pela Constituição foi o 
famigerado Comando de Caça aos Comunistas (CCC), organização paramilitar de extrema-
direita surgida em São Paulo, em 1964 no início do Regime Militar instalado no Brasil. 
Esta organização, atuou na tomada da Companhia Telefônica da Capital de São Paulo e na 
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ocupação das Docas de Santos. No fim da década de 1970, dirigiu suas ações contra os setores 
do clero. 
 
XVIII - A criação de associações e, na forma da Lei, a de cooperativas, independe de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 

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

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

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

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

 

 
 

Conteúdo 
 

- Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, - Estatuto Dos Funcionários Públicos Civis Do 
Estado De São Paulo (Títulos I, II, III, IV e V).  
- Lei Complementar n° 1.010, de 01 de junho de 2007 - Dispõe sobre a criação da SÃO 
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do 
Estado de São Paulo – RPPM.  
- Lei Complementar n° 1.012, de 05 de julho de 2007. Altera a Lei Complementar n° 
180, de 12 de maio de 1978; a Lei n° 10.261, de 28 de outubro de 1968; a Lei 
Complementar n° 207, de 5 de janeiro de 1979.  
- Decreto n° 52.046, de 09 de agosto de 2007 - Aprova o Regulamento da SÃO PAULO 
PREVIDÊNCIA - SPPREV. 
- Lei Complementar n° 1.013, de 06 de julho de 2007 (Atualizada até a Lei 
Complementar nº 1.123, de 01 de julho de 2010) Altera a Lei nº 452, de 2 de outubro de 
1974, e o Decreto-lei nº 260, de 29 de maio de 1970.  
- Lei Complementar n° 1.058, de 16 de setembro de 2008 - Institui o Plano de Carreiras, 
de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório para os empregados da SÃO PAULO 
PREVIDÊNCIA- SPPREV, e dá providências correlatas (e suas alterações).  
- Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto 
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e 
dá outras providências. 

Mais de 250 exercícios com gabaritos 
 

 

Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968  
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo 

 

TÍTULO I 
Disposições Preliminares 
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Artigo 1º - Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado. 
Parágrafo único - As suas disposições, exceto no que colidirem com a legislação especial, 
aplicam-se aos funcionários dos 3 Poderes do Estado e aos do Tribunal de Contas do Estado. 
 
Artigo 2º - As disposições desta lei não se aplicam aos empregados das autarquias, entidades 
paraestatais e serviços públicos de natureza industrial, ressalvada a situação daqueles que, por 
lei anterior, já tenham a qualidade de funcionário público. 
Parágrafo único - Os direitos, vantagens e regalias dos funcionários públicos só poderão ser 
estendidos aos empregados das entidades a que se refere este artigo na forma e condições que 
a lei estabelecer. 
 
Artigo 3º - Funcionário público, para os fins deste Estatuto, é a pessoa legalmente investida em 
cargo público. 
 
Artigo 4º - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 
funcionário. 
 
Artigo 5º - Os cargos públicos são isolados ou de carreira. 
 
Artigo 6º - Aos cargos públicos serão atribuídos valores determinados por referências 
numéricas, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadoras de graus. 
Parágrafo único - O conjunto de referência e grau constitui o padrão do cargo. 
 
Artigo 7º - Classe é o conjunto de cargos da mesma denominação. 
 
Artigo 8º - Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas 
segundo o nível de complexidade e de responsabilidade. 
 
Artigo 9º - Quadro é o conjunto de carreiras e de cargos isolados. 
 
Artigo 10 - É vedado atribuir ao funcionário serviços diversos dos inerentes ao seu cargo, exceto 
as funções de chefia e direção e as comissões legais. 
 

Título II 
Do Provimento, do Exercício e da Vacância dos Cargos Públicos 

CAPÍTULO I 
Do Provimento 

 
Artigo 11 - Os cargos públicos serão providos por: 

Várias são as maneiras, pelas quais, os cargos podem ser providos (preenchidos, 
ocupados) – Vejamos: 
 
Provimento: é o ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação 
de seu titular. O provimento pode ser originário ou inicial e derivado. 
 
Provimento inicial: é o que se faz por meio da nomeação, que pressupõe a inexistência de 
vínculo entre a situação de serviço anterior do nomeado e o preenchimento do cargo. 
 
Provimento derivado: é aquele que se faz por transferência, promoção, remoção, acesos, 
reintegração, readmissão e reversão. 
 
I - nomeação; 
II - transferência; 
III - reintegração; 
IV - acesso; 
V - reversão; 
VI - aproveitamento; e 
VII - readmissão. 
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I – nomeação: é o ato formal pelo qual o poder público atribui determinado cargo a uma 
pessoa estranha a seus quadros se se tratar de comissão. 

II – transferência: é o deslocamento do funcionário de um cargo de para outro de 
provimento efetivo. Transferência e remoção são a mesma coisa. A transferência será feita a 
pedido de ofício (determinada pelo órgão público), atendidas sempre a conveniência do serviço 
e os requisitos necessários para o provimento do cargo. Exemplo: escrevente técnico judiciário 
que ocupa seu cargo na cidade de Santos e pretende morar na cidade de Campinas. Este 
serventuário a pedido seu, será transferido do cargo de escrevente técnico judiciário de Santos, 
para o cargo de escrevente técnico judiciário de Campinas. 

III – reintegração: é o reingresso no serviço público, por força de decisão judicial ou 
administrativa, com ressarcimento de todas as vantagens inerentes ao cargo. Nesta direção, o 
artigo 41 m seu parágrafo segundo dispõe: “invalidada por sentença judicial a demissão do 
servidor público estável, sendo ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao 
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade.” 
 Observe-se que segundo o artigo 37, II da CF, qualquer investidura em carreira diversa 
daquela em que o servidor ingresso por concurso é, atualmente vedada, sendo que a única 
reinvestidura permitida sem concurso é a reintegração, decorrente do ato de demissão. 

IV – acesso: é a elevação do funcionário, dentro do respectivo quadro a cargo da mesma 
natureza de trabalho, porém, com maior grau de responsabilidade e maior complexidade no que 
se refere as atribuições, obedecido o mesmo interstício (intervalo, período) na classe e as 
exigências a serem instituídas (estabelecidas) em regulamento. 
 Para concorrer ao acesso, é necessário o exercício efetivo do cargo pelo interstício de 
três anos. 
 O acesso será feito mediante aferição (avaliação) do mérito dentre titulares do cargo cujo 
exercício proporcione a experiência necessária ao desempenho das atribuições do novo cargo. 

V - reversão: é o retorno à atividade do servidor aposentado. A chamada reversão “ex-
officio” é aquela feita quando forem insubsistentes as razões que determinaram a aposentadoria 
por invalidez. 
 A reversão far-se-á no mesmo cargo, contudo, a critério do governo, poderá o 
aposentado reverter (reingressar) em outro cargo vago, de igual padrão de vencimento, 
respeitada a habilitação profissional. Observe-se que não poderá reverter à atividade o 
aposentado que contar mais de 58 (cinquenta e oito) anos de idade. 

VI – aproveitamento: é o reingresso do servidor público, do funcionário em 
disponibilidade, quando existir cargo vago de natureza e vencimento compatíveis com o 
anteriormente ocupado. 

VII - Readmissão é o ato pelo qual o ex -funcionário, demitido ou exonerado, reingressa 
no serviço público, sem direito a ressarcimento de prejuízos, assegurada, apenas, a contagem 
de tempo de serviço em cargos anteriores, para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 
 
Artigo 12 -  Revogado 

 

CAPÍTULO II 
Das Nomeações 

SEÇÃO I 
Das Formas de Nomeação 

 
Artigo 13 - As nomeações serão feitas: 
I - em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição do Brasil; 
II - em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de lei assim deva ser provido; e 
III - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento dessa natureza. 

 

SEÇÃO II 
Da Seleção de Pessoal 

SUBSEÇÃO I 
Do Concurso 

 
Artigo 14 - A nomeação para cargo público de provimento efetivo será precedida de concurso 
público de provas ou de provas e títulos. 
Parágrafo único - As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e aos 
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títulos serão atribuídos, no máximo, 50 (cinquenta) pontos. 
 
Artigo 15 - A realização dos concursos será centralizada num só órgão. 
 
Artigo 16 - As normas gerais para a realização dos concursos e para a convocação e indicação 
dos candidatos para o provimento dos cargos serão estabelecidas em regulamento. 
 
Artigo 17 - Os concursos serão regidos por instruções especiais, expedidas pelo órgão 
competente. 
 
Artigo 18 - As instruções especiais determinarão, em função da natureza do cargo: 
I - se o concurso será: 
1 - de provas ou de provas e títulos; e 
2 - por especializações ou por modalidades profissionais, quando couber; 
 
II - as condições para provimento do cargo referentes a: 
1 - diplomas ou experiência de trabalho; 
2 - capacidade física; e 
3 - conduta; 
 
III - o tipo e conteúdo das provas e as categorias de títulos; 
IV - a forma de julgamento das provas e dos títulos; 
V - os critérios de habilitação e de classificação; e 
VI - o prazo de validade do concurso. 
 
Artigo 19 - As instruções especiais poderão determinar que a execução do concurso, bem como 
a classificação dos habilitados, seja feita por regiões. 
 
Artigo 20 - A nomeação obedecerá à ordem de classificação no concurso. 

 

SUBSEÇÃO II 
Das Provas de Habilitação 

 
Artigo 21 - As provas de habilitação serão realizadas pelo órgão encarregado dos concursos, 
para fins de transferência e de outras formas de provimento que não impliquem em critério 
competitivo. 
 
Artigo 22 - As normas gerais para realização das provas de habilitação serão estabelecidas em 
regulamento, obedecendo, no que couber, ao estabelecido para os concursos. 

 

CAPÍTULO III 
Das Substituições 

 
Artigo 23 - Haverá substituição no impedimento legal e temporário do ocupante de cargo de 
chefia ou de direção. 
Parágrafo único - Ocorrendo a vacância, o substituto passará a responder pelo expediente da 
unidade ou órgão correspondente até o provimento do cargo. 
 
Artigo 24 - A substituição, que recairá sempre em funcionário público, quando não for 
automática, dependerá da expedição de ato de autoridade competente. 
§ 1º - O substituto exercerá o cargo enquanto durar o impedimento do respectivo ocupante. 
§ 2º - O substituto, durante todo o tempo em que exercer a substituição, terá direito a perceber 
o valor do padrão e as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo do substituído e mais as 
vantagens pessoais a que fizer jus. 
§ 3º -  O substituto perderá, durante o tempo da substituição, o vencimento ou a remuneração e 
demais vantagens pecuniárias inerentes ao seu cargo, se pelo mesmo não optar. 
 
Artigo 25  - Exclusivamente para atender à necessidade de serviço, os tesoureiros, caixas e 
outros funcionários que tenham valores sob sua guarda, em caso de impedimento, serão 
substituídos por funcionários de sua confiança, que indicarem, respondendo a sua fiança pela 
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gestão do substituto. 
Parágrafo único - Feita a indicação, por escrito, ao chefe da repartição ou do serviço, este 
proporá a expedição do ato de designação, aplicando-se ao substituto a partir da data em que 
assumir as funções do cargo, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 24. 

 

CAPÍTULO IV 
Da Transferência 

 
Artigo 26 - O funcionário poderá ser transferido de um para outro cargo de provimento efetivo. 
 
Artigo 27 - As transferências serão feitas a pedido do funcionário ou "ex-officio", atendidos 
sempre a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do cargo. 
 
Artigo 28 - A transferência será feita para cargo do mesmo padrão de vencimento ou de igual 
remuneração, ressalvados os casos de transferência a pedido, em que o vencimento ou a 
remuneração poderá ser inferior. 
 
Artigo 29 - A transferência por permuta se processará a requerimento de ambos os interessados 
e de acordo com o prescrito neste capítulo. Vide decreto nº 4.633, de 01/10/74. 

 

CAPÍTULO V 
Da Reintegração 

 
Artigo 30 - A reintegração é o reingresso no serviço público, decorrente da decisão judicial 
passada em julgado, com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. 
 
Artigo 31 - A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido 
transformado, no cargo resultante. 
§ 1º - Se o cargo estiver preenchido, o seu ocupante será exonerado, ou, se ocupava outro cargo, 
a este será reconduzido, sem direito a indenização. 
§ 2º - Se o cargo houver sido extinto, a reintegração se fará em cargo equivalente, respeitada a 
habilitação profissional, ou, não sendo possível, ficará o reintegrado em disponibilidade no cargo 
que exercia. 
 
Artigo 32 - Transitada em julgado a sentença, será expedido o decreto de reintegração no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. 

 

CAPÍTULO VI 
Do Acesso 

 
Artigo 33 - Acesso é a elevação do funcionário, dentro do respectivo quadro a cargo da mesma 
natureza de trabalho, de maior grau de responsabilidade e maior complexidade de atribuições, 
obedecido o interstício na classe e as exigências a serem instituídas em regulamento. 
§ 1º - Serão reservados para acesso os cargos cujas atribuições exijam experiência prévia do 
exercício de outro cargo. 
§ 2º - O acesso será feito mediante aferição do mérito dentre titulares de cargos cujo exercício 
proporcione a experiência necessária ao desempenho das atribuições dos cargos referidos no 
parágrafo anterior. 
 
Artigo 34 - Será de 3 (três) anos de efetivo exercício o interstício para concorrer ao acesso. 
Vide Decreto n.º 3.806, de 12.06.74. 

 

CAPÍTULO VII 
Da Reversão 

 
Artigo 35 - Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público a pedido ou 
"ex-officio". 
§ 1º - A reversão "ex-officio" será feita quando insubsistentes as razões que determinaram a 
aposentadoria por invalidez. 
§ 2º - Não poderá reverter à atividade o aposentado que contar mais de 58 (cinquenta e oito) 
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anos de idade. 
§ 3º - No caso de reversão "ex-officio", será permitido o reingresso além do limite previsto no 
parágrafo anterior. 
§ 4º - A reversão só poderá efetivar-se quando, em inspeção médica, ficar comprovada a 
capacidade para o exercício do cargo. 
§ 5º - Se o laudo médico não for favorável, poderá ser procedida nova inspeção de saúde, para 
o mesmo fim, decorridos pelo menos 90 (noventa) dias. 
§ 6º - Será tornada sem efeito a reversão "ex-officio" e cassada a aposentadoria do funcionário 
que reverter e não tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo legal. 
 
Artigo 36 - A reversão far-se-á no mesmo cargo. 
§ 1º - Em casos especiais, a juízo do Governo, poderá o aposentado reverter em outro cargo, de 
igual padrão de vencimentos, respeitada a habilitação profissional. 
§ 2º - A reversão a pedido, que será feita a critério da Administração, dependerá também da 
existência de cargo vago, que deva ser provido mediante promoção por merecimento. 

 

CAPÍTULO VIII 
Do Aproveitamento 

 
Artigo 37 - Aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. 
 
Artigo 38 - O obrigatório aproveitamento do funcionário em disponibilidade ocorrerá em vagas 
existentes ou que se verificarem nos quadros do funcionalismo. 
§ 1º - O aproveitamento dar-se-á, tanto quanto possível, em cargo de natureza e padrão de 
vencimentos correspondentes ao que ocupava, não podendo ser feito em cargo de padrão 
superior. 
§ 2º - Se o aproveitamento se der em cargo de padrão inferior ao provento da disponibilidade, 
terá o funcionário direito à diferença. 
§ 3º - Em nenhum caso poderá efetuar-se o aproveitamento sem que, mediante inspeção médica, 
fique provada a capacidade para o exercício do cargo. 
§ 4º - Se o laudo médico não for favorável, poderá ser procedida nova inspeção de saúde, para 
o mesmo fim, decorridos no mínimo 90 (noventa) dias. 
§ 5º - Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário que, 
aproveitado, não tomar posse e não entrar em exercício dentro do prazo legal. 
§ 6º - Será aposentado no cargo anteriormente ocupado, o funcionário em disponibilidade que 
for julgado incapaz para o serviço público, em inspeção médica. 
§ 7º - Se o aproveitamento se der em cargo de provimento em comissão, terá o aproveitado 
assegurado, no novo cargo, a condição de efetividade que tinha no cargo anteriormente ocupado.  

 

CAPÍTULO IX 
Da Readmissão 

 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
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Conteúdo 

 
Comunicabilidade; apresentação; atenção; cortesia; interesse; presteza; urbanidade; eficiência; 
discrição; conduta; objetividade. Personalidade e Relacionamento. Eficácia no comportamento 
interpessoal. Órgão, servidor e opinião pública. Fatores positivos do relacionamento. 
Comportamento receptivo e defensivo; empatia; compreensão mútua. 

 

 Mais de 130 exercícios com gabaritos 
 

 
Atendimento ao Público 

 
O atendimento de qualidade exige que a empresa conheça o cliente/cidadão a ponto de traçar o 
seu perfil, definir as suas necessidades e como utilizará os recursos que a empresa possui para 
atender às suas necessidades. 
 
Assim como a qualidade evoluiu para gestão da qualidade, o atendimento ao cliente/cidadão 
passou a fazer parte da estratégia das organizações. As empresas passaram a adotar 
estratégias e ações como a criação de um canal de relacionamento entre a empresa (executivos, 
gerentes) e o cliente/cidadão, para que haja uma interação e consiga decifrar por menores que 
sejam, quais os principais interesses daqueles que utilizam os produtos ou serviços da 
empresa/instituição. Outras estratégias também utilizadas são as pesquisas de opinião que 
buscam respostas ou indagações vindas do usuário final. 
 
Algumas organizações criaram funções específicas para o sistema de ouvidoria, funcionários são 
contratados, treinados para atender/receber críticas, sugestões e reclamações dos usuários. 
 
O atendimento ao cliente/cidadão tornou-se um dos pontos mais importantes na atuação de uma 
empresa/instituição no mercado, na busca pela satisfação, criação de valor e retenção. E é por 
isso que os clientes/cidadãos se tornaram mais exigentes e conscientes dos padrões de 
atendimento. 
 

Atender significa: 
- Acolher com atenção, ouvir atentamente; 
- Tomar em consideração, deferir; 
- Atentar, ter a atenção despertada para; Receber. 
 
Por isso, atendimento é acolher, receber, ouvir o cliente, de forma com que seus desejos 
sejam resolvidos. 
Atendimento é dispor de todos os recursos que se fizerem necessários, para atender ao 
desejo e necessidade do cliente/cidadão. Esse cliente pode ser interno, ou, externo, e 
caracteriza-se por ser o público-alvo em questão. 
 

Os clientes/cidadãos internos são aqueles de dentro da organização. Ou seja, são os colegas 

de trabalho, os executivos. São as pessoas que atuam internamente na empresa. 
 

Já os clientes/cidadãos externos, são os que adquirem produtos ou serviços da 

empresa/instituição. 
 
O comprometimento e profissionalismo são importantes para um bom atendimento. Atualmente, 
mais importante do que se ter um cliente/cidadão, é o relacionamento que se cria com ele. 
 
E isso, é alcançado por meio do atendimento. Os cliente/cidadão quando procuram um 
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atendimento eles possuem expectativas. 
 
Sendo assim, o ideal para construir um relacionamento duradouro, não é apenas atender as 
expectativas, e sim, superá-las. Aqueles clientes/cidadãos que têm suas expectativas superadas 
acabam se tornando fiéis e isso leva a retenção dos mesmos. 
 
O início do processo de atendimento que busca satisfação dos clientes/cidadãos ocorre com o 
mapeamento das necessidades do deles. Isso é possível através de uma comunicação clara 
e objetiva. A comunicação deve dirigir-se para o oferecimento de soluções e respostas na qual 
o cliente/cidadão busca. Isso não significa falar muito, e sim ser um excelente ouvinte, estar 
atento aquilo que o cliente/cidadão fala. 
 
Um relacionamento entre uma empresa e um cliente/cidadão é construído por meio de bons 
atendimentos. Analisar o comportamento e os interesses do mesmo, pode ajudar na estratégia 
de retê-lo, criando relacionamentos consistentes, com qualidade e fidelização. 
 
A atenção, cortesia e interesse são três pontos iniciais para se atentar na preparação para um 
bom atendimento. 
 
Ninguém procura uma empresa que oferece produtos ou serviços, sem ter uma necessidade por 
alguma coisa. Toda a atenção deve ser concentrada em ouvir e atender prontamente o 
cliente/cidadão sem desviar-se para outras atividades naquele momento. Ele pode interpretar 
como carência de profissionalismo o desvio do atendimento para outros interesses. 
 
Lembre-se de utilizar uma linguagem clara e compreensível, nem sempre os 
clientes/cidadãos compreendem termos muito técnicos e científicos que para uma organização 
pode soar normal/comum. Esteja atento aquilo que irá perguntar para que não repita a mesma 
pergunta demonstrando falta de interesse ou atenção. Seja educado, cortês, mas isso não 
significa que pode invadir a privacidade/intimidade do cliente/cidadão, evite perguntas ou 
situações que possam causar qualquer tipo de constrangimento ou inconveniência. 
 
Utilize um tom de voz agradável ao dirigir-se a um cliente/cidadão. Tenha percepção as 
limitações, faixa etária da idade do cliente utilizando o tratamento adequado para senhores e 
senhoras. 
 
Com a grande competitividade entre as empresas, a velocidade em que atende as necessidades 
do cliente pode ser um dos fatores que levam clientes a retornarem a uma empresa, contudo não 
é um ponto positivo ter que refazer uma atividade/ação para corrigir algo que foi feito de forma 
muito rápida, mas com pouca qualidade. Um ambiente de trabalho organizado pode contribuir 
para um atendimento mais rápido, ágil e eficiente. 
 
Seja leal ao cumprimento dos prazos, não prometa prazos em que sua empresa não será 
capaz de cumprir. 
Envolva outros setores ao processo de atendimento para que possa responder mais prontamente 
as questões que possam surgir. 
 
Nas reações e percepções do cliente é possível identificar sua aprovação ou reprovação em 
relação as negociações ou atendimento, busque oportunidades para agir. 
 
Seja sempre objetivo ao realizar um atendimento, busque rapidamente soluções para as 
necessidades do cliente que se encontra em atendimento. 
 
Os colaboradores de uma organização devem buscar conhecimento dos negócios da 
empresa, das decisões que ela toma, da situação que ela se encontra. A falta de informação, 
de uma comunicação entre empresários e funcionários acaba gerando desmotivação, falta de 
comprometimento e dificuldades para se argumentar e demonstrar confiança aos clientes no 
momento do atendimento. Torna-se fundamental comunicar a missão da empresa, seus valores, 
metas e objetivos ao público interno, pois quanto maior for seu envolvimento com a organização, 
maior será o seu comprometimento. 
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A Comunicação Interna compreende os procedimentos comunicacionais que ocorrem na 
Organização. Segundo Scroferneker. “Visa proporcionar meios de promover maior integração 
dentro da organização mediante o diálogo, a troca de informações, experiências e a participação 
de todos os níveis”. 
 
Da mesma forma que um bom atendimento pode cativar, conquistar, reter um cliente; um mal 
atendimento pode facilmente trazer prejuízos e colocar uma empresa em uma situação difícil. A 
satisfação do cliente/cidadão deve ser uma das grandes prioridades de uma empresa que 
busca competitividade e permanência no mercado. 
 
As empresas devem estabelecer princípios, normas e a maneira adequada de transmitir essas 
informações aos colaboradores, por isso é importante ter constante treinamento. 
 
É comum visitarmos empresas e compararmos o atendimento. Quando o atendimento é 
eficiente, rápido, objetivo, e o nível de comunicação adequado, podemos perceber que a 
empresa adota estratégias e há uma preocupação em qualificar as pessoas de modo a obterem 
conhecimentos, habilidades, atitudes específicas de acordo com o ramo de atividade e os 
produtos que serão comercializados pela empresa. 
 
O treinamento pode ensinar, corrigir, melhorar, adequar o comportamento das pessoas em 
relação as mudanças ou mesmo exigências de um mercado extremamente disputado e 
concorrido. 
 
É preciso responder ao cliente com entusiasmo e uma saudação positiva. Ainda que o 
cliente/cidadão possa perder a paciência, como profissional eu preciso manter minha conduta e 
postura condizente com ao esperado pela empresa. Se por ventura o cliente/cidadão estiver 
insatisfeito com algo e demonstrar isso em suas palavras, tenha calma, e lembre-se de que o 
cliente/cidadão teve esse comportamento para com a empresa não como algo pessoal contra 
você. Tenha sempre bom senso e compreensão. 
 
O atendimento de sucesso ocorrerá se além de priorizar e estiver preparado para: 
1. A recepção 
2. Ouvir as necessidades do cliente/cidadão 
3. Fazer perguntas de esclarecimento 
4. Orientar o cliente/cidadão 
5. Demonstrar interesse e empatia 
6. Dar uma solução ao atendimento 
7. Fazer o fechamento 
8. Resolver pendências quando houver. 
 
Não podemos prever que o cliente/cidadão entenda toda a linguagem que utilizamos em uma 
empresa. Coloque-se no lugar do cliente/cidadão e assim busque utilizar termos claros e explicar 
de acordo com a maturidade detalhes importantes no processo de compreensão. 
 
Nunca discuta com um cliente/cidadão, a discussão não tem o objetivo discutir possibilidades, 
caminhos, decisões e oferecer soluções, mas sim de criar uma disputa ou provar que alguém 
está certo e o outro errado, obter razão. 
 
Os Princípios para o bom atendimento na gestão da qualidade: 
 
1. Foco no Cliente/cidadão 
As empresas privadas buscam reduzir os custos dos produtos, aumentar os lucros, mas não 
podem perder de vista a qualidade e satisfação dos clientes/cidadãos. 
 
2. O serviço ou produto deve atender a uma real necessidade do usuário 
Um serviço ou produto deve ser exatamente como o usuário espera, deseja ou necessita que ele 
seja. 
 
3. Manutenção da qualidade 
O padrão de qualidade mantido ao longo do tempo é que leva à conquista da confiabilidade. 
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A atuação com base nesses princípios deve ser orientada por algumas ações que 
imprimem qualidade ao atendimento, tais como: 
- Identificar as necessidades dos usuários; 
- Cuidar da comunicação (verbal e escrita); 
- Evitar informações conflitantes; 
- Atenuar a burocracia; 
- Cumprir prazos e horários; 
- Desenvolver produtos e/ou serviços de qualidade; 
- Divulgar os diferenciais da organização; 
- Imprimir qualidade à relação atendente/usuário; 
- Fazer uso da empatia; 
- Analisar as reclamações; 
- Acatar as boas sugestões. 
 
Essas ações estão relacionadas a indicadores que podem ser percebidos e avaliados de forma 
positiva pelos usuários, entre eles: competência, presteza, cortesia, paciência, respeito. 

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

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

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

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

 

 

 

Conteúdo 
 

Noções de internet, intranet e redes de computadores. Noções básicas de 
ferramentas e aplicativos de navegação (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer e Edge) e correio eletrônico (Notes SmartCloud e Verse). Sítios de busca e 
pesquisa na internet. Noções de computação na nuvem (cloud computing). Conceitos 
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas em 
ambientes compartilhados. Noções básicas de segurança da informação e proteção de 
sistemas informatizados. 
 

Noções de Informática 
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Protocolo 

Comercial 

Mais de 800 exercícios com gabaritos 
 

 
 

 

Programas de Navegação 
 

Internet Explorer 
 
Com o Internet Explorer, você pode: 

 Examinar toda a enorme variedade de informações em multimídia disponíveis na World Wide 
Web (www); 

 Fazer pesquisas avançadas sem ter que se deslocar à biblioteca de alguma universidade; 

 Ouvir clipes de músicas, rádios, assistir vídeos, canais de TV etc.; 

 Trocar correio eletrônico de maneira rápida com usuários da Internet do mundo todo; 

 Ouvir notícias e músicas pelas rádios do mundo inteiro;  

 Ler jornais com notícias on-line (atualizadas - tempo real); 

 Fazer compras on-line, entre outras atividades. 
 

Navegador Internet Explorer.  
 

Procedimentos: 
Na Área de Trabalho CLIC no ícone Internet Explorer. Será ouvida uma mensagem indicando 
que o Internet Explorer foi acessado.  
Outras duas opções são:  
1. pressionar TAB até a Barra de Ferramentas e pressionar Enter na opção de iniciar o navegador 
do Internet Explorer.  
2. Iniciar/Todos os Programas/Internet Explorer.  

 
Os endereços eletrônicos 
 
Nesta seção iremos aprender como são formados os endereços eletrônicos, ou seja, por que  
existe esse www, .com, .br, .org etc. 
 
Veja abaixo. 
 
Exemplo: 
 
 

http://www.microsoft.com.br 
 
 
 

 
No exemplo acima mostramos um endereço (URL) situado na WWW, com fins comerciais, e 
localizado no Brasil, cujo o nome da empresa é Microsoft.   Simples não? 
 
http:// (HyperText Transfer Protocol) Protocolo de transferência de Hipertexto, é o protocolo 
utilizado para transferências de páginas Web. 
 
www: Significa que esta é uma página Web ou seja,  aqui é possível visualizar imagens, textos 
formatados, ouvir sons, músicas, participar de aplicações desenvolvidas em Java ou outro script. 
Resumindo é a parte gráfica da Internet 
 
org :  Indica que o Website é uma organização. 
edu:  Indica que o Website é uma organização educacional 
gov:  Indica que o Website é uma organização governamental. 
com: Indica que o Website é uma organização comercial. 

World Wide 

Web 

Nome da 

empresa 
Localidade da 

página 
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br:   Indica que o Website é uma organização localizada no Brasil, assim como na França é ".fr"  
e EUA ".us" 
 
 

 
 
Veja abaixo os botões da barra de ferramentas do Internet Explorer: 

 Volta à página anterior, que foi previamente acessada. Podemos usar também o Back 
espace ou ALT+seta para esquerda. 
 

 Avança para à próxima página, que foi previamente acessada. Podemos usar também 
ALT+ seta para direita. 
 

   Para de carregar a página. 
 

 Atualiza o conteúdo da página (atalho: F5). Utilizamos essa opção quando a página 
acessada oferece informações que são alteradas em tempo real. Sendo assim, a informação 
obtida na abertura desse tipo de página, após algum tempo, poderá ficar desatualizada. 

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

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

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

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