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Conteúdo 
 
As questões de Língua Portuguesa visam a averiguar a capacidade da candidata e do candidato, 
quanto: 

1.  à apreensão do significado global dos textos;  

2. ao estabelecimento de relações intratextuais e intertextuais; 

3. ao reconhecimento da função desempenhada por diferentes recursos gramaticais no texto, nos níveis 

fonológico, morfológico, sintático, semântico e textual/discursivo;  

4. à apreensão dos efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos verbais e não verbais em textos de 

diferentes gêneros: tiras, quadrinhos, charges, gráficos, infográficos etc.;  

5. à identificação das ideias expressas no texto, bem como de sua hierarquia (principal ou secundária) e das 

relações entre elas (oposição, restrição, causa/consequência, exemplificação etc.);  

6. à análise da organização argumentativa do texto: identificação do ponto de vista (tese) do autor, 

reconhecimento e avaliação dos argumentos usados para fundamentá-lo;  

7. à dedução de ideias e pontos de vista implícitos no texto;  

8. ao reconhecimento das diferentes “vozes” dentro de um texto, bem como dos recursos linguísticos 

empregados para demarcá-las;  

9. ao reconhecimento da posição do autor frente às informações apresentadas no texto (fato ou opinião; 

concordância ou discordância etc.), bem como dos recursos linguísticos indicadores dessas avaliações;  

10. à identificação do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em determinados contextos;  

11. à identificação dos recursos coesivos do texto (expressões, formas pronominais, relatores) e das relações 

de sentido que estabelecem;  
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12. ao domínio da variedade padrão escrita: normas de concordância, regência, ortografia, pontuação etc.;  

13. ao reconhecimento de relações estruturais e semânticas entre frases ou expressões;  

14. à identificação, em textos de diferentes gêneros, das marcas linguísticas que singularizam as variedades 

linguísticas sociais, regionais ou de registro. 

 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
     

 
As questões de Língua Portuguesa visam a averiguar a capacidade da candidata e do candidato, 
quanto: 

 

- à apreensão do significado global dos textos; interpretação de textos 

 
Interpretar um texto quer dizer dar sentido, inferir, chegar a uma conclusão do que se lê. A interpretação é 
muito ligada ao subentendido. Sendo assim, ela trabalha com o que se pode deduzir de um texto. 
 
A interpretação implica a mobilização dos conhecimentos prévios que cada pessoa possui antes da leitura de 
um determinado texto, pressupõe que a aquisição do novo conteúdo lido estabeleça uma relação com a 
informação já possuída, o que leva ao crescimento do conhecimento do leitor, e espera que haja uma 
apreciação pessoal e crítica sobre a análise do novo conteúdo lido, afetando de alguma forma o leitor. 
 
Sendo assim, podemos dizer que existem diferentes tipos de leitura: uma leitura prévia, uma leitura seletiva, 
uma leitura analítica e, por fim, uma leitura interpretativa. 
 
É muito importante que você: 
- Assista os mais diferenciados jornais sobre a sua cidade, estado, país e mundo; 
- Se possível, procure por jornais escritos para saber de notícias (e também da estrutura das palavras para dar 
opiniões);  
- Leia livros sobre diversos temas para sugar informações ortográficas, gramaticais e interpretativas; 
- Procure estar sempre informado sobre os assuntos mais polêmicos; 
- Procure debater ou conversar com diversas pessoas sobre qualquer tema para presenciar opiniões diversas 
das suas. 
 
Dicas para interpretar um texto: 
- Leia lentamente o texto todo. 
 
No primeiro contato com o texto, o mais importante é tentar compreender o sentido global do texto e identificar 
o seu objetivo. 
 
- Releia o texto quantas vezes forem necessárias. 
Assim, será mais fácil identificar as ideias principais de cada parágrafo e compreender o desenvolvimento do 
texto. 
 
- Sublinhe as ideias mais importantes. 
Sublinhar apenas quando já se tiver uma boa noção da ideia principal e das ideias secundárias do texto.  
 
- Separe fatos de opiniões. 
O leitor precisa separar o que é um fato (verdadeiro, objetivo e comprovável) do que é uma opinião (pessoal, 
tendenciosa e mutável). 
 
- Retorne ao texto sempre que necessário. 
Além disso, é importante entender com cuidado e atenção os enunciados das questões. 
 
- Reescreva o conteúdo lido. 
Para uma melhor compreensão, podem ser feitos resumos, tópicos ou esquemas. 
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Além dessas dicas importantes, você também pode grifar palavras novas, e procurar seu significado para 
aumentar seu vocabulário, fazer atividades como caça-palavras, ou cruzadinhas são uma distração, mas 
também um aprendizado. 
 
Não se esqueça, além da prática da leitura aprimorar a compreensão do texto e ajudar a aprovação, ela 
também estimula nossa imaginação, distrai, relaxa, informa, educa, atualiza, melhora nosso foco, cria 
perspectivas, nos torna reflexivos, pensantes, além de melhorar nossa habilidade de fala, de escrita e de 
memória. 
 
Um texto para ser compreendido deve apresentar ideias seletas e organizadas, através dos parágrafos que é 
composto pela ideia central, argumentação e/ou desenvolvimento e a conclusão do texto. O primeiro objetivo 
de uma interpretação de um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir daí, localizam-se as ideias 
secundárias, ou fundamentações, as argumentações, ou explicações, que levem ao esclarecimento das 
questões apresentadas na prova. 
 
Compreendido tudo isso, interpretar significa extrair um significado. Ou seja, a ideia está lá, às vezes 
escondida, e por isso o candidato só precisa entendê-la – e não a complementar com algum valor individual. 
Portanto, apegue-se tão somente ao texto, e nunca extrapole a visão dele. 
 

Tipologia Textual 
 

Narração (o texto narrativo) 
 
A narração se caracteriza, essencialmente, pelo dinâmico, pela ação. Sempre é realizada sobre fatos de caráter 
dinâmico, onde o verbo predomina. 
É o relato das circunstâncias de um fato. Todo relato de fatos envolve: 
- um narrador na 1° ou 3° pessoa;  
- apresentação dos fatos em ordem cronológica ou de importância das circunstâncias que o envolveram.  
 
A caracterização é a fala dos personagens. 
 
O narrador é aquele através do qual a história nos chega; por isso, acaba por impor condições para o 
desenvolvimento dos demais elementos narrativos. Sabemos que, por exemplo, um narrador-personagem 
(aquele que narra em primeira pessoa e está, de alguma maneira, envolvido na história que conta) não tem, a 
princípio, acesso ao mundo interior das outras personagens, não possui um conhecimento pleno sobre a 
totalidade dos seres que participam de sua história. Se por acaso, um narrador personagem passar mais 
informações que as possíveis para o seu "foco", o leitor pode, imediatamente, desconfiar da veracidade do 
narrado, questionar o narrador (a não ser que o personagem tenha sido construído como um mentiroso 
salafrário...) e, mais ainda, apontar um problema de incoerência textual. 
Todo assunto deve ter começo (prólogo), meio (trama) e fim (epílogo).  
 
Quando o narrador está em 1° pessoa ele narra sua própria estória, tornando-se o centro das atenções.  
Exemplo:  "Eu quisera ser poeta, Ou compositor de hino, E num linguajar cristalino, Só fazer versos perfeitos, 
Porém, eu tenho esse defeito. 
 
Quando o narrador está em 3° pessoa, ele relata a estória de outra pessoa ou coisa, estando completamente 
fora da estória, servindo apenas como interlocutor.  
Exemplo:  "Os romeiros sobem a ladeira, cheia de espinhos, cheia de pedras. Sobem a ladeira que levam a 
Deus, e vão cantando louvores pelo caminho.". 
 
A ordem dos fatos em toda a estória se desenrola em duas coordenadas: tempo e espaço. 
- tempo: pode ser cronológico, quando os fatos são narrados na mesma ordem em que eles se dão no mundo 
real e há uma narrativa linear (com/meio/fim); ou psicológico, quando nós nos envolvemos em um tempo que 
flui dentro de nós independentemente do relógio. Para a personagem, um minuto pode parecer uma eternidade 
ou uma vida eterna pode ser sentida num instante. 
Uma outra característica que merece ser destacada é a que diz respeito ao próprio ritmo da narrativa. 
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Sabemos que os acontecimentos podem ser narrados conforme uma estruturação de temporalidade 
sequencial (os fatos seguem-se uns aos outros, na medida em que aconteceram, ou acontecem) ou rompendo-
se essa estruturação através de flashbacks (retrospectivas) e de flashforwards (antecipações). 
- espaço pode ser: 
físico; lugar material (externo), onde se passam os fatos: rua, casa, cidade, etc.;  
social; aglomerado de pessoas com  objetivos comuns, ou seja, onde os indivíduos se congregam para fins 
sociais: cinema, sala de aula, baile. 
 

Discurso direto e indireto 

 

O discurso direto identifica-se com a fala dos personagens, quando o narrador está falando e transfere suas 
falas às personagens, nesse momento as personagens assumem o fio da narrativa. Ocorre a introdução do 
verbo dizer e outros sinônimos, e dos sinais específicos de pontuação (:-). 
Exemplo:  O menino disse: - Hoje não quero ir à escola. 
A mãe retrucou: - Não posso aceitar que você não vá. 
 

No discurso indireto, só o narrador fala pelos personagens. Os sinais de pontuação são trocados pela 

conjunção que, conservando-se o verbo dizer ou seus sinônimos. 
Exemplo: O menino disse que não queria ir à escola, a mão retrucou que não poderia aceitar que ele não 
fosse. 
 
Na passagem do discurso direto para o indireto, os verbos que estão no presente vão para o passado, os que 
estão no passado vão para o mais-que-perfeito, "isto aqui" vira "aquilo lá" e "esta" vira "aquela".  
Na passagem do indireto para o direto, fazemos o caminho contrário. 
 
Veja alguns exemplos: 
Do direto para o indireto: 
- A chuva veio logo, disse ele. 
 Ele disse que a chuva vinha logo. 
 
- Estas memórias vão dar o que falar - admitia esfregando as mãos contentes, ao reler esses lances inéditos. 
Admitia esfregando as mãos contentes, ao reler aqueles lances inéditos, que aquelas memórias iam dar o que 
falar. 
 

Do indireto para o direto: 
O marido perguntou se Diva queria café no quarto. 
              O marido perguntou: 
- Quer café no quarto, Diva? 
 
Rodrigo perguntou se tu falaste com o Dr. Brandão. 
              Rodrigo perguntou: 
- Falaste com o Dr. Brandão? 
 
Policarpo Quaresma me perguntou como ia a família. 
               Policarpo Quaresma me perguntou: 
- Como vai a família? 
 

Verbos de elocução 
 

Observe o verbo grifado: 
 O pai chamou Carlinhos e perguntou: 
- Quem quebrou o vidro, meu filho? 
 

Observe: 
A) O pedreiro disse que estava à disposição. 
B). O pedreiro disse: Estou à disposição. 
Transformamos:  
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A - discurso indireto em B - discurso direto. Faça o mesmo: 
 

Observe: 
A)  Intrigado o pai perguntou ao filho: 

        Você viu ontem uma carteira em cima desta mesa? 
 
B)  Intrigado, o pai perguntou ao filho se ele vira, no dia anterior, uma carteira em cima daquela mesa. 
 
Transformamos: A - discurso direto em B - discurso indireto.  
 
O narrador empregou o verbo perguntar para indicar a personagem a que pertence a fala. Denomina-se verbo 
de elocução (verbos dicendi). 
 
Veja agora uma relação dos principais verbos de elocução: 
 

dizer (afirmar, declarar) exclamar (gritar, bradar) 

perguntar  (indagar, interrogar) pedir (solicitar, rogar) 

responder ( retrucar, replicar) exortar (aconselhar) 

contestar (negar, objetar) ordenar (mandar, determinar) 

 
Além desses verbos de sentido geral, existem outros, mais amplos. Veja alguns:  
 

sussurar cochichar sugerir soluçar 

murmurar  segredar comentar propor 

balbuciar  esclarecer convidar cumprimentar 

repetir  estranhar  insistir prosseguir 

continuar ajuntar acrescentar concordar 

consentir  anuir intervir repetir 

rosnar berrar protestar contrapor 

desculpar justificar-se suspirar rir, etc. 

 

Pontuação no discurso direto 
 
A fala da personagem, no discurso direto, deve vir disposta em parágrafo e introduzida por travessão. 
Virou-se para o pai e aconselhou:  
      Papai, esse menino do vizinho é um subversivo desgraçado. 
 
Os verbos de elocução são pontuados de acordo com sua posição. 
 

1a posição  
- antes da fala - separa-se por dois pontos: 
O pai chamou Pedrinho e perguntou: Quem quebrou o vidro, meu filho?  
 

2a posição  
- depois da fala - separa-se por travessão ou vírgula: 
Agora você se chama Teresinha, disse me beijando a face. 
Agora você se chama Teresinha -  disse me beijando a face. 
 

 3a posição  
- no meio da fala - separa-se por travessão ou vírgula: 
 A Sociedade   -  afirmava Simão   -  tem obrigação de fazer o enterro. 
 Nesse dia, observou Luís Garcia sorrindo levemente, há de ser tão sincera como hoje. 

(Machado de Assis) 
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Numa narrativa, nem sempre os verbos de elocução estão expressos. Costuma-se omiti-los principalmente em 
falas curtas ou para traduzir tensão psicológica das personagens. 

 

Utilização do discurso direto na produção de um texto. 
 
Seleção das falas mais significativas, isto é, as falas pertinentes ao conflito básico vivido pelas personagens. 
Não se deve ter a pretensão de retratar fielmente a realidade, relatando tudo o que as personagens poderiam 
ter dito. 
 
Adequação das falas ao nível cultural das personagens e principalmente ao registro linguístico. 
  

Discurso indireto 
 
Estabelece-se o discurso indireto, quando o narrador, em vez de deixar a personagem falar, reproduz com 
suas palavras o que foi dito, 
Exemplo:  Chamou um moleque e bradou-lhe que fosse à casa do Sr. João Carneiro chamá-lo, já e já; e se 
não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado (...)   

     (Machado de Assis) 
 
Se o narrador reproduzisse diretamente a fala da personagem, a construção do texto seria assim: 
Chamou um moleque e bradou-lhe: 
Vá a casa do Sr. João Carneiro chamá-lo, já e já; e se não estiver em casa, pergunte onde pode ser encontrado. 
 
No discurso indireto, também podem estar presentes verbos dicendi, mas seguidos de orações substantivas, 
geralmente iniciadas com a conjunção que ou se. 
 
Na passagem do discurso direto para o indireto ou vice-versa, importa observar algumas transformações 
importantes: 
 
Discurso direto:  primeira pessoa  
Eles perguntaram: - O que devemos fazer?  
1) Discurso indireto:  terceira pessoa  
2) Eles perguntaram o que deviam fazer. 
 
Discurso direto: imperativo 
O professor ordenou: - Façam o exercício! 
1) Discurso indireto: pretérito imperfeito do subjuntivo 
2) O professor ordenou que fizéssemos o exercício. 
 
Discurso direto: futuro do presente 
A enfermeira explicou:  -  Com o medicamento, a criança dormirá calmamente 
 
Discurso indireto:  futuro do pretérito 
A enfermeira explicou que, com o medicamento, a criança dormiria calmamente. 
 
Discurso direto: presente do indicativo 
Ela me perguntou: - A quem devo entregar o trabalho? 
1) Discurso indireto: pretérito imperfeito do indicativo 
2) Ela me perguntou a quem devia entregar o trabalho. 
 
Discurso direto: pretérito perfeito 
Ele disse: - Estive na escola e falei com o diretor. 
Discurso indireto: pretérito mais-que-perfeito 
Ele disse que estivera na escola e falara com o diretor. 

 

Discurso indireto livre 
 

http://www.algosobre.com.br/view-user-profile.html?user=78
http://www.algosobre.com.br/view-user-profile.html?user=78
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Às vezes, no entanto, as falas do narrador e da personagem parecem confundir-se numa só, sem que se saiba 
claramente a quem elas pertencem, Trata-se, neste caso, do discurso indireto livre. Observe, por exemplo, 
esta passagem de Graciliano Ramos, extraída do romance Vidas secas: 

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

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

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

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

Ortografia 
 
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) 
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palavras iniciadas por ch que receberam o prefixo en: encharcar (de charco); enchapelar (de chapéu) 

 

c) Após o grupo inicial me:  

mexer - México - mexerica 
Exceção: mecha 
 
d) Nas palavras de origem indígena ou africana:   Xingu - Xavante 
e) Nas palavras inglesas aportuguesadas: 
xerife - xampu 
 

G ou J?        Emprega-se "G" 

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

 

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" 
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a) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com z: 
razão - razoável; raiz - enraizado 
 
b) Nos sufixos: 
-  ez, eza (que formam substantivos abstratos a partir de adjetivos) 
 
Adjetivo Substantivo abstrato 
Surdo   Surdez  
Avaro   Avareza  
Belo     Beleza 

 
izar (que formam verbos):   civilizar, humanizar, escravizar 
iza - ção (que formam substantivos):   civilização, humanização 
 

S, SS ou Ç ? Emprega-se    "S" 

 
Verbos com nd-  Substantivos com ns 
Distender    Distensão 
Ascender    Ascensão 
 

Emprega-se "SS" 

 
Verbos com ced - Substantivos com cess 
Ceder     Cessão 
Conceder   Concessão 
 

Emprega-se   "Ç" 

 
Verbos com ter-   Substantivos com tenção 
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 
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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) 

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) 

 



 

                                   
 

11 

 

Dicas de Ortografia 
 

Qual a série certinha?  
 
a) civilizar, analisar, pesquizar  
b) civilizar, analizar, pesquizar  
c) civilisar, analisar, pesquisar  
d) civilizar, analisar, pesquisar  
 
A gente usa o sufixo -izar para formar verbos derivados de adjetivo:  
civil    civilizar  
municipal   municipalizar  
 

Há palavras que já têm o s no radical delas. Aí a gente tem que respeitar a família. Mantemos o s. E 

acrescentamos-lhe 
 -ar,          não      -izar:      
análise     analisar                                          
pesquisa    pesquisar  
 

Resposta do teste: D  
 
Que opção está todinha certa?  
 
a)  Ele quiz fazer a transação, mas não fes.  
b)  Ele quiz fazer a transação, mas não fez.  
c)  Ele quis fazer a transação, mas não fes.  
d)  Ele quis fazer a transação, mas não fez.  
 

É essa mesma. Você acertou em cheio. O verbo querer não tem z no nome. Então não terá z nunca. 

Quando soar o som z, não duvide: escreva s:  
 

quis quisemos quiseram quiser quisesse quiséssemos quisesse 

 

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

faz fazemos fazem fiz fez 

fizemos fizeram fizer fizermos fizerem 

fizesse fizéssemos fizessem 

 

Resposta do teste: D 
 

Está certinha a grafia de:  
a)  garçom  
b)  garçon  
c)  garssom  
d)  garsson  
 

Resposta do teste: A  -  Garçom se escreve assim. Com m final.  
 
Estão certinhas as palavras da série:  
a)  maciês, camponês, solidês, frigidês  
b)  maciez, camponez, solidez, frigidez  
c)  maciez, camponês, solidez, frigidez  
d)  maciez, camponês, solidez, frigidês  
 

Com s ou z ? Se houver um dicionário por perto, consulte-o. Sem o paizão, o jeito é aprender a lição. 
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Providência: saber de onde veio a palavra.  

Se do adjetivo, é hora do z:  
 

macio (maciez)  embriagado (embriaguez)  líquido (liquidez) sólido (solidez) frígido (frigidez)  

 

Se do substantivo, o s pede passagem:  

Portugal (português) 
corte (cortês)  
economia (economês) 
campo (camponês)  
 

Resposta do teste: C 
 

Estão certinhas as palavras:  
 
a)  rúbrica, previlégio  
b)  rubrica, previlégio  
c)  rúbrica, privilégio  
d)  rubrica, privilégio  
 
Dizer rúbrica? Cruz-credo! Só o ex-ministro Kandir. Ele não deixa por menos. Também diz previlégio. Seguir-

lhe o exemplo? Só bobo. Rubrica é paroxítona. A sílaba tônica cai no bri. E privilégio se escreve com i.  
 

Resposta do teste: D  
 
Estão escritas como manda o figurino as palavras da série:  
a)  eu apóio, o apôio  
b)  eu apóio, o apoio  
c)  eu apoio, o apoio  
d)  eu apoio, o apôio  
 
Atenção, ditongo vive junto e não abre. Na separação silábica, mantenha-os coladinhos:  
* i-dei-a 
* as-sem-blei-a  

 Resposta do teste: C 
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

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

Gabarito  
 

01 -  02 -  03 -  04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  10 -  

11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  

21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  

31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  

41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47 -  48 -  49 -  50 -  

51 -  52 -  53 -  54 -  55 -  56 - A 57 - C 58 - A 59 - B 60 - E 

61 - D 62 - D 63 - D 64 - C 65 - A 66 - A 67 - A 68 - D 69 - B 70 - C 

71 - B 72 - C 73 - A 74 - A 75 - C 76 - C 77 - A 78 - E 79 - B 80 - D 

81 - C 82 - D 83 - C 84 - B 85 - A 86 - C 87 - E  88 - A 89 - A 90 - B 

91 - A 92 - A 93 - B 94 - C 95 - D ****** ****** ****** ****** ****** 

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

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
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2º PDF 
 
 
 
 

 

Conteúdo 
 
1. Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e 
princípios. 2. Organização administrativa da União: administração direta e indireta. 3. Agentes públicos: 
espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico 
único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; 
responsabilidade civil, criminal e administrativa. 4. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder 
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. 5. Serviços públicos: conceito, 
classificação, regulamentação e controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, 
autorização. 6. Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; 
controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. 

 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 

 
Estado, Governo e Administração Pública 

Conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios.   
 

Administração Pública 
 
É o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do 
Estado.  
 
Na amplitude desse conceito entram não só os órgãos pertencentes ao poder público, como também as 
instituições e empresas particulares que colaboram com o Estado no desempenho de serviços de utilidade 
pública ou de interesse coletivo, ou seja, a Administração direta (entidades estatais) e a indireta (entidades 
autárquicas e algumas para estatais) e os entes de cooperação. 
 
A expressão Administração Pública apresenta dois sentidos mais comuns:  
 

 Sentido Subjetivo ou Formal - Quando a administração pública se refere aos entes que exercem a 
atividade administrativa: pessoas jurídicas, órgãos, e agentes públicos incumbidos do exercício da função 
administrativa.  

 Sentido Objetivo, Material ou Funcional - Neste sentido, a administração pública, designa a natureza da 
atividade exercida pelos referidos entes, ou seja, as funções necessárias aos serviços públicos em geral. 
 

De uma maneira geral, a administração é a estrutura do Estado anteriormente ordenada para a realização 

de seus serviços. 

Há distinção entre governo e administração:  
 
a)  Governo é a atividade política e discricionária e, comando com responsabilidade constitucional e política, 
mas sem responsabilidade profissional pela execução.  
 
b) Administração é a atividade geralmente vinculada à lei ou à Norma Técnica. A administração executa as 
funções com responsabilidade técnica e legal, mas sem responsabilidade constitucional ou política. É o 
instrumento do qual dispõe o Estado para colocar em prática as opções políticas do governo. 
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Os fins da administração pública se resumem num único objetivo: o bem comum da coletividade administrada. 
Toda atividade do administrador público deve ser orientada para esse objetivo. Se dele o administrador se 
afasta ou desvia, trai o mandato de que está investido, porque a comunidade não instituiu a Administração 
senão como meio de atingir o bem-estar social. Ilícito e imoral será todo ato administrativo que não for praticado 
no interesse da coletividade. 
 
Em última análise, os fins da Administração se consubstanciam na defesa do interesse público, assim 
entendidas aquelas aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade administrada, ou 
por uma parte expressiva de seus membros. O ato ou contrato administrativo realizado sem interesse público 
configura "desvio de finalidade". 
 

Conceito; Natureza e Fins da Administração Pública 
 

Conceito 
É o conjunto de atividades desempenhadas ou dirigidas pelas autoridades e órgãos do Estado, a fim de 
promover o bem comum da coletividade. 
 
- em sentido objetivo é o exercício da função administrativa. 
- em sentido subjetivo é o conjunto de autoridades públicas que exercem esta função administrativa. 

 
Natureza 
É a de um "múnus público" para quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e 
aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade. 
 

Fins  
A administração pode ser:  
 
 a) Particular - Quando os bens e os interesses gerenciados são individuais.  
 b) Pública - Quando os bens e os interesses gerenciados pertencem à comunidade. 
 
Portanto, a finalidade da administração pública é a gestão dos bens e interesses da coletividade nos âmbitos 
Federal, Estadual e Municipal. Uma outra finalidade da administração é promover a defesa do interesse 
público. 
 

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. 
 
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 
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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 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 
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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. Diogenes 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. 
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; 
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(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). 
 

Órgãos Públicos 
 
São centros de competência criados para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, 

cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. São unidades de ação com atribuições específicas 
na organização estatal. Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa, tem 
necessariamente funções, cargos e agentes. Os órgãos integram a estrutura do Estado e das demais pessoas 
jurídicas.  

Como parte das entidades que integram, os órgãos são meros instrumentos de ação dessas pessoas 
jurídicas, previamente ordenados para o desempenho das funções que lhes forem atribuídas pelas normas de 
sua Constituição e funcionamento. Para eficiente realização de suas funções, cada órgão é investido de 
determinada competência, redistribuída entre seus cargos, com a correspondente parcela de poder necessária 
ao exercício funcional de seus agentes. 

 
Classificação dos Órgãos Públicos 

 
Existem três classificações de órgãos:  

 quando à composição estatal,  

 quanto à estrutura e  

 quanto à composição. 
 
Quanto à composição estatal classificam-se os órgãos públicos em: 

  independentes,  

 autônomos,  

 superiores e  

 subalternos. 
 

I - Órgãos Independentes - São os originários da Constituição e representativos dos poderes de Estado, 
Legislativo, Executivo e Judiciário. Os órgãos independentes estão colocados no ápice da pirâmide 
governamental, sem qualquer subordinação hierárquica, e só sujeitos aos controles constitucionais de um 
poder pelo outro. Por esta razão, são também denominados de órgãos primários do Estado. Esses órgãos 
detêm e exercem funções políticas, judiciais e quase judiciais outorgadas diretamente pela Constituição, para 
serem desempenhadas pessoalmente por seus membros que são os agentes políticos, segundo normas 
especiais e regimentais. 

Nessa categoria encontram-se as chefias de executivo (Presidência da República, Governadorias dos 
Estados e do Distrito Federal, Prefeituras Municipais), o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado 
Federal, Assembleias Legislativas,  Câmara de Vereadores, Os Tribunais Judiciários e os Juízes Singulares 
(Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores Federais, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça 
e de Alçada dos Estados Membros, Tribunais do Júri e Varas das Justiças Comum e Especial). Também estão 
incluídos nesta categoria, o Ministério Público Federal e Estadual e os Tribunais de Conta da União, dos 
Estados- Membros e Municípios, os quais são órgãos funcionalmente independentes.  

 
II - Órgãos Autônomos - São aqueles localizados também, na cúpula da administração, porém, 

imediatamente abaixo dos órgãos independentes. Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e 
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técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos, responsáveis pelas funções de planejamento, supervisão, 
coordenação e controle de atividades que constituem sua área de competência.  

São órgãos autônomos os Ministérios, as Secretarias de Estado e de Município, a Consultoria-Geral da 
República e todos os demais órgãos subordinados diretamente aos chefes de poderes, aos quais prestam 
assistência e auxílio imediatos. Seus dirigentes geralmente são agentes políticos nomeados em comissão.  

 
III- Órgãos Superiores -  São aqueles que possuem o poder de direção, controle, decisão e comando 

nos assuntos de sua competência específica, mas sempre sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico 
de uma chefia mais elevada. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira, que são atributos dos 
órgãos independentes e dos autônomos a que pertencem. Sua liberdade funcional está restrita ao 
planejamento e soluções técnicas, dentro de sua área de competência, com responsabilidade pela execução, 
geralmente a cargo de seus órgãos subalternos. Nessa categoria estão incluídas Secretarias Gerais, 
Inspetorias Gerais, Gabinetes, Procuradorias Administrativas e Judiciais, Coordenadorias, Departamentos e 
Divisões. 

 
IV - Órgãos Subalternos - São todos os órgãos que se acham subordinados a órgãos mais elevados, 

com reduzido poder de decisão e com predominância de atribuições de execução. Destinam-se à execução de 
serviços de rotina, cumprimento de decisões superiores e primeiras soluções em casos individuais, tais como 
os que, nas repartições públicas, executam as atividades-meios e atendem ao público, prestando-lhe 
informações e encaminhando seus requerimentos, como são as Portarias e Seções de Expediente. 

 
b) Quanto à estrutura, os órgãos são classificados em: 

 simples ou  

 compostos. 
 
I - Órgãos Simples ou Unitários - São os constituídos por um único centro de competência, como as 

Portarias com diversos cargos e agentes. 
 
II - Órgãos Compostos - São aqueles que reúnem na sua estrutura vários outros órgãos menores, como 

a Secretaria de Educação, órgão composto que tem na sua estrutura diversas unidades escolares.  
 
c) Quanto à composição, podem ser classificados em: 

 órgãos singulares ou  

 colegiados. 
 
I - Órgãos Singulares - Também denominados de unipessoais. São aqueles que atuam e decidem 

através de um único agente, que é seu chefe e representante. Esses órgãos podem ter muitos outros agentes 
auxiliares, mas o que caracteriza sua singularidade é o desempenho de sua função precípua por um só agente 
investido como seu titular.  

São exemplos de órgãos singulares, a Presidência da República, as Governadorias dos Estados, e as 
Prefeituras Municipais. A Presidência da República tem um único agente que é o Presidente; o Estado de São 
Paulo, o Governador; o Município, o Prefeito. 

II - Órgãos Colegiados - Também chamados de pluripessoais. São os órgãos que atuam e decidem por 
meio da manifestação conjunta e majoritária da vontade de seus membros. Nos órgãos colegiados não 
prevalece a vontade individual de seu chefe ou presidente, nem a de seus integrantes de maneira isolada. O 
que vale juridicamente é a decisão da maioria. É órgão colegiado por exemplo, o Tribunal de Impostos e Taxas 

 

 

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. 
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Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 
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Conteúdo 
 
1. Direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos 
políticos; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. 2. Poder 
Legislativo: fundamento, atribuições e garantias de independência. 3. Poder Executivo: forma e sistema de 
governo; chefia de Estado e chefia de governo; atribuições e responsabilidades do presidente da República. 4. 
Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. 5. 
Ordem social: base e objetivos; seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia; 
comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente e idoso. 6. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (ONU – 1948). 

Coletânea de Exercícios I 
Coletânea de Exercícios II 

 

 
 
ARTIGO 1o 

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

ARTIGO  2o 

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

ARTIGO  3o 

- Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
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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. 

 
 
 
 

Conceituação 
 

 Antes de estudarmos o artigo 5º e seus 78 (setenta e oito) incisos, que tratam dos direitos individuais e 
coletivos, iremos inicialmente conceituá-los, para uma compreensão mais fácil do assunto.  
 
Direito Individual - É aquele que beneficia o indivíduo em particular, isto é, isoladamente.  

Exemplo: "É garantido o direito de herança" (artigo 5º, inciso XXX da CF). 
 
Direito Coletivo - É aquele que favorece ou protege um grupo de pessoas que estejam ligadas entre si por 
algum vínculo jurídico. Por exemplo: a criação de associações e, na forma da Lei, de cooperativas, independe 

de autorização, sendo vedada a interferência estatal (artigo 5o, inciso XVIII). 
 
Há diferenças entre direitos e deveres: 
 
Direitos - São benefícios concedidos pela norma jurídica. 
Deveres - São limites impostos pela norma aos direitos, com a finalidade de proteger os benefícios jurídicos 

concedidos. Analisando o artigo 5º, podemos verificar que não há um só direito, por mais importante que seja, 
que se caracterize por ser absoluto, pois todo direito tem um dever correspondente.  
 

Por exemplo: O inciso IV do artigo 5º diz: "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
(É como a Lei da Física quando explica "ação e reação"). 
Direito: "É livre a manifestação do pensamento" 
Dever: A pessoa que manifestar seu pensamento deve se identificar, porque "é vedado o anonimato". 
 

Garantias Constitucionais Individuais; garantias dos direitos coletivos, 
sociais e políticos. 

 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS 
 

Direitos Individuais e Coletivos 
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Conceito: Usaremos a expressão para exprimir os meios, instrumentos, procedimentos e instituições 
destinados a assegurar o respeito, a efetividade do gozo e a exigibilidade dos direitos individuais, os quais se 
encontram ligados a estes entre os incisos do art. 5º.  
 
Classificação: Apenas agruparemos em função de seu objeto em legalidade, proteção judiciária, estabilidade 
dos direitos subjetivos, segurança jurídica e remédios constitucionais. 
 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
 
Conceito e fundamento constitucional: O princípio da legalidade sujeita-se ao império da lei, mas da lei que 
realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da equalização das 
condições dos socialmente desiguais; está consagrado no inciso II, do art. 5º, segundo o qual ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.  
 
Legalidade e reserva de lei: O primeiro (genérica) significa a submissão e o respeito à lei; o segundo 
(legalidade específica) consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias, há de fazer-se 
necessariamente por lei formal; tem-se a reserva legal quando uma norma constitucional atribui determinada 
matéria exclusivamente à lei formal, subtraindo-a, com isso à disciplina de outras fontes, àquelas subordinadas. 
 
Legalidade e Legitimidade: O princípio da legalidade de um Estado Democrático de Direito assenta numa 
ordem jurídica emanada de um poder legítimo, até porque, se o poder não for legítimo, o Estado não será 
Democrático de Direito, como proclama a Constituição (art. 1º); o princípio da legalidade funda-se no princípio 
da legitimidade. 
 
Legalidade e Poder Regulamentar:  Cabe ao Presidente da República o poder regulamentar para fiel 
execução da lei e para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da 
lei (art. 84, IV e VI); o princípio é o de que o poder regulamentar consiste num poder administrativo no exercício 
de função normativa subordinada, qualquer que seja seu objeto; significa que se trata de poder limitado; não é 
poder legislativo. 
 
Legalidade e Atividade Administrativa: Lembra Hely Lopes Meirelles que a eficácia de toda a atividade 
administrativa está condicionada ao atendimento da lei; na Administração Pública não há liberdade nem 
vontade pessoal, só é permitido fazer o que a lei autoriza; no art. 37, esta o princípio segundo o qual a 
Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
 
Legalidade Tributária:  Esse princípio da estrita legalidade tributária compõe-se de 2 princípios que se 
complementam: o da reserva legal e o da anterioridade da lei tributária (art. 150, I e III), havendo 
exceções, como a do art. 153, § 1º.  
 
Legalidade Penal:  Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem cominação legal (art. 5º, XXXIX); 
o princípio se contempla com outro, o que prescreve a não ultratividade da lei penal (XL). 
 
Princípios complementares do princípio da Legalidade: A proteção constitucional do direito adquirido, do 
ato jurídico perfeito e da coisa julgada, constitui garantia de permanência e de estabilidade do princípio da 
legalidade, junto com o da irretroatividade das leis que o complementa.  
 
Controle de Legalidade: A submissão da Administração à legalidade fica subordinada a 3 sistemas de 
controle: o administrativo, o legislativo e o jurisdicional. 
 

PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIÁRIA 
 
Fundamento: Fundamenta-se no princípio da separação dos poderes, reconhecido pela doutrina como uma 
das garantias constitucionais; junta-se aí uma constelação de garantias. (art. 5º, XXXV, LIV e LV) 
 
Monopólio do judiciário do controle jurisdicional: A primeira garantia que o texto revela (art. 5º, XXXV) é a 
que cabe ao Judiciário o monopólio da jurisdição; a segunda consiste no direito de invocar a atividade 
jurisdicional sempre que se tenha como lesado ou simplesmente ameaçado um direito, individual ou não. 



 

                                   
 

29 

 

 
Direito de Ação e de Defesa: Garante-se plenitude de defesa, assegurada no inciso LV: aos litigantes, em 
processo judicial e administrativo, a aos acusados em geral são assegurados, o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes. 
 
Direito ao devido processo legal:  Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal (art. 5º, LIV); combinado com o direito de acesso à justiça (XXXV) e o contraditório e a plenitude 
de defesa (LV), fechasse o ciclo das garantias processuais. 
 

ESTABILIDADE DOS DIREITOS SUBJETIVOS 
 
Segurança das relações Jurídicas: A segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam 
possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus 
fatos à luza da liberdade reconhecida; se vem lei nova, revogando aquela sob cujo império se formara o direito 
subjetivo, prevalece o império da lei velha, consagrado na Constituição, no art. 5º, XXXVI, a lei não prejudicará 
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
 
Direito adquirido:  A LICC declara que se consideram adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por 
ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida 
inalterável, a arbítrio de outrem (art. 6º, § 2º); se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transforma-
se em direito adquirido, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular. 
 
Ato jurídico perfeito: Nos termos do art. 153, § 3º (art. 5º, XXXVI) é aquele que sob regime da lei antiga se 
tornou apto para produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos a isso indispensável; é perfeito 
ainda que possa estar sujeito a termo ou condição; é aquela situação consumada ou direito consumado, direito 
definitivamente exercido. 
 
Coisa julgada: A garantia, refere-se a coisa julgada material, prevalecendo hoje o conceito do CPC, denomina-
se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso 
ordinário ou extraordinário (art. 467); a lei não pode desfazer a coisa julgada, mas pode prever licitamente, 
como o fez o art. 485 do CPC, sua rescindibilidade por meio de ação rescisória. 
 

DIREITO À SEGURANÇA 
 
Segurança do domicílio: O art. 5º, XI, consagra o direito do indivíduo ao aconchego do lar com sua família 
ou só, quando define a casa como o asilo inviolável do indivíduo; também o direito fundamental da privacidade, 
da intimidade; a proteção dirige-se basicamente contra as autoridades, visa impedir que estas invadam o lar. 
 
Segurança das comunicações pessoais: Visa assegurar o sigilo de correspondência e das comunicações 
telegráficas e telefônicas (art. 5º, XII), que são meio de comunicação interindividual, formas de manifestação 
do pensamento de pessoa a pessoa, que entram no conceito mais amplo de liberdade de pensamento em 
geral (IV). 
 
Segurança em matéria penal:  Visam tutelar a liberdade pessoal, figuram no art. 5º, XXXVII a XLVII, mais a 
hipótese do LXXV, podem ser consideradas em 2 grupos:  

 garantias jurisdicionais penais: da inexistência de juízo ou tribunal de exceção, de julgamento pelo 
tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida, do juiz competente;  

 garantias criminais preventivas: anterioridade da lei penal, irretroatividade da lei penal, da legalidade e 
da comunicabilidade da prisão;  

 relativas à aplicação da pena: individualização da pena, personalização da pena, proibição da prisão civil 
por dívida; proibição de extradição de brasileiro e de estrangeiro por crime político, proibição de determinadas 
penas;  

 garantias processuais penais: instrução penal contraditória, garantia do devido processo legal, garantia 
da ação privada;  

 garantias da presunção de inocência: LVII, LVIII e LXXV;  

 garantias da incolumidade física e moral: vedação do tratamento desumano e degradante,  vedação e 
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punição da tortura;  

 garantias penais da não discriminação: XLI e XLII;  

 garantia penal da ordem constitucional democrática: XLIV. 
 
Segurança em matéria tributária: Realiza-se nas garantias consubstanciadas no art. 150: 
- nenhum tributo será exigido nem aumentado senão em virtude de lei; princípio da legalidade tributária; 
- de que não se instituirá tratamento desigual entre contribuintes;  
- de que nenhum tributo será cobrado em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 
que os houver instituído ou aumentado nem no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou;  
- de que não haverá tributo com efeito confiscatório. 
 

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 
 
Direito de Petição: Define-se como direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos poderes 
públicos sobre uma questão ou situação, seja para denunciar uma lesão concreta, e pedir reorientação da 
situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor do sentido mais favorável à liberdade (art. 5º, 
XXXIV). 
 
Direito e Certidões: Está assegurado a todos, no art. 5º, XXXIV, independentemente do pagamento de taxas, 
a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direito e esclarecimentos de situações de 
interesse pessoal. 
 
Habeas Corpus: É um remédio destinado a tutelar o direito de liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, 
parar e ficar; tem natureza de ação constitucional penal. (art. 5º, LXVIII)  
 
Mandado de Segurança Individual:  Visa amparar direito pessoal líquido e certo; só o próprio titular desse 
direito tem legitimidade para impetrá-lo, que é oponível contra qualquer autoridade pública ou contra agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, com o objetivo de corrigir ato ou omissão ilegal 
decorrente do abuso de poder. (art. 5º, LXIX) 
 
Mandado de Injunção: Constitui um remédio ou ação constitucional posto à disposição de quem se considere 
titular de qualquer daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas inviáveis por falta de norma regulamentadora 
exigida ou suposta pela Constituição; sua finalidade consiste em conferir imediata aplicabilidade à norma 
constitucional portadora daqueles direitos e prerrogativas, inerte em virtude de ausência de regulamentação 
(art. 5º, LXXI). 
 
Habeas Data: Remédio que tem por objeto proteger a esfera íntima dos indivíduos contra usos abusivos de 
registros de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais e ilícitos, introdução nesses registros 
de dados sensíveis (origem racial, opinião política. Etc.) e conservação de dados falsos ou com fins diversos 
dos autorizados em lei (art. 5º, LXXII). 
 

GARANTIA DOS DIREITOS COLETIVOS, SOCIAIS E POLÍTICOS 
 

GARANTIA DOS DIREITOS COLETIVOS 
 
Mandado de Segurança Coletivo: Instituído no art. 5º, LXX, que pode ser impetrado por partido político ou 
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados; o requisito do direito líquido e certo será sempre exigido quando a entidade 
impetra o mandado de segurança coletivo na defesa de direito subjetivo individual; quando o sindicato usá-lo 
na defesa do interesse coletivo de seus membros e quando os partidos impetrarem-no na defesa do interesse 
coletivo difuso exigem-se ao menos a ilegalidade e a lesão do interesse que o fundamenta. 
 
Mandado de Injunção Coletivo: Pode também ser um remédio coletivo, já que pode ser impetrado por 
sindicato (art. 8º, III) no interesse de Direito Constitucional de categorias de trabalhadores quando a falta de 
norma regulamentadora desses direitos inviabilize seu exercício. 
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Ação Popular: Consta no art. 5º, LXXIII, trata-se de um remédio constitucional pelo qual qualquer cidadão 
foca investido de legitimidade para o exercício de um poder de natureza essencialmente política, e constitui 
manifestação direta da soberania popular consubstanciada no art.1º, da CF; podemos a definir como instituto 
processual civil, outorgado a qualquer cidadão como garantia político-constitucional, para a defesa do interesse 
da coletividade, mediante a provocação do controle jurisdicional corretivo de atos lesivos do patrimônio público, 
da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. 
 

GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS 
 
Sindicalização e Direito de Greve: São os 2 instrumentos mais eficazes para a efetividade dos direitos sociais 
dos trabalhadores, visto que possibilita a instituição de sindicatos autônomos e livres e reconhece 
constitucionalmente o direito de greve (arts. 8º e 9º). 
 
Decisões judiciais normativas: A importância dos sindicatos se revela na possibilidade de celebrarem 
convenções coletivas de trabalho e, consequentemente, na legitimação que têm para suscitar dissídio coletivo 
de trabalho. (114, § 2º) 
 
Garantia de outros Direitos Sociais: Fontes de recursos para a seguridade social, com aplicação obrigatória 
nas ações e serviços de saúde e às prestações previdenciárias e assistenciais (194 e 195); a reserva de 
recursos orçamentários para a educação (212); aos direitos culturais (215); ao meio ambiente (225). 

DIREITOS POLÍTICOS 
 
Definição do tema (remissão): São aquelas que possibilitam o livre exercício da cidadania; tais são o sigilo 
de voto, a igualdade de voto; inclui-se aí a determinação de que sejam gratuitos, na forma da lei, os atos 
necessários ao exercício da cidadania. 
 
Eficácia dos Direitos Fundamentais: A garantia das garantias consiste na eficácia e aplicabilidade imediata 
das normas constitucionais; os direitos, liberdades e prerrogativas consubstanciadas no título II, caracterizados 
como direitos fundamentais, só cumprem sua finalidade se as normas que os expressem tiverem efetividade, 
determinando que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

 
 

 
 
 

 
 

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". 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
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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 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. 
 
III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

A tortura constitui-se numa violação do direito à vida. O inciso visa assegurar ao ser humano a integridade 
física e psicológica, independentemente da condição do indivíduo. Por esta razão, a Constituição proíbe os 
castigos físicos e psíquicos, inclusive aos criminosos que cumprem pena de reclusão. 
 
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 
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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 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. 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
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Noções de Direito Penal 
 

Conteúdo  
 1. Infração penal: elementos, espécies. 2. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. 

3. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. 4. Erro de tipo e erro de proibição. 5. 
Imputabilidade penal. 6. Concurso de pessoas. 7. Crimes contra a pessoa. 8. Crimes contra a 
dignidade sexual 9. Crimes contra o patrimônio. 10. Crimes contra a administração pública. 

Coletâneas de Exercícios I, II, III e IV 
 

 
 

 

Do Crime 
Infração Penal - elementos, espécies. 

 

É a designação genérica dada aos crimes de contravenções penais na legislação brasileira. Conforme 
o artigo 1º da LICP, "considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de 
detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, 
a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, 
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alternativa ou cumulativamente". 
 

Classificação das Infrações Penais 

 
Quanto à gravidade das infrações penais, elas se classificam em dois critérios: divisão tricotômica ou tripartida 
e divisão dicotômica ou bipartida que é adotada na Itália, Espanha, Portugal e Brasil. 
 
A divisão dicotômica considera os crimes ou delitos e contravenções. Na legislação penal brasileira, os crimes 
são descritos no CP e as contravenções na LCP (Lei das Contravenções Penais) e Leis Especiais. 
 
Não há diferença ontológica entre crime e contravenção. A distinção é puramente formal, presente no art. 1º 
do Decreto-Lei 3.914/41.  
 
Crime ou delito é a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção, isolada ou 
cumulativamente com a pena de multa.  
 
Contravenção é a infração penal a que a lei comina pena de prisão simples ou de multa, quer isoladamente, 
ou alternativa ou cumulativamente. 
 
Dentre as peculiaridades das contravenções, destaca-se o fato da mesma não admitir tentativa, na forma 
expressa do art. 4º da Lei das contravenções (Decreto-Lei 3.688/41) 
 

Diferença entre Crime e Contravenção Penal 
 
a) Crime ou Delito, são infrações penais que lesam a segurança do indivíduo ou da sociedade, constituindo 
condutas moralmente reprováveis. As Contravenções são infrações que ferem as leis destinadas a promover 
o bem público. 
 
b) O Crime ofende direitos inatos. Contravenções lesam direitos de criação política. 
 
c) O Crime lesa condições essenciais e permanentes da vida social. As Contravenções ofendem condições 
sociais secundárias e transitórias. 
 
d) Para configuração do Crime exige-se dolo ou culpa "stricto sensu". Na Contravenção só se exige 
voluntariedade. 
 
e) No Crime, a culpabilidade deve ser provada. Na Contravenção a culpabilidade é presumida. 
 
f) O Crime lesa ou o põe em perigo os bens jurídicos em si. A Contravenção ofende as condições ambientais 
desses bens. 
 

Sujeito Ativo e Sujeito Passivo da Infração Penal 

 

Sujeito Ativo 
 
É aquele que pratica a conduta descrita na lei, ou seja, o Fato Típico.  
 
O homem é o único ser, que isoladamente ou associado a outros (coautoria ou participação) pode ser sujeito 
ativo do crime. A capacidade geral para praticar crimes é comum a todos os homens. 
 
O conceito de sujeito ativo, abrange não só aquele que pratica o crime (o que mata, ou que furta), como também 
o coautor ou participe que colabora de alguma forma com a conduta típica.  
 
Na terminologia jurídica, o CP e o CPP empregam várias denominações para designar o sujeito ativo do crime. 
Assim:  

   No direito material: agente; 
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   durante o inquérito policial: indiciado; 

   durante o processo: acusado, réu, denunciado; 

   o que sofreu sentença condenatória: sentenciado, preso, condenado, recluso ou detento; 

   sob o ponto de vista biopsíquico: criminoso ou delinquente.  

 
Capacidade Penal do Sujeito Ativo 

A Incapacidade Penal, existe quando se refere aos mortos, aos entes inanimados e aos animais que 
podem ser apenas objeto ou instrumentos do crime.  
A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo do crime, pois não seria possível aplicar às pessoas jurídicas 
muitas das penas previstas no Código Penal, como por exemplo, a reclusão e a detenção. Não é a pessoa 
jurídica que pratica o crime através de seus membros, ao contrário são seus membros que praticam os crimes. 
Portanto, só os responsáveis pelos atos ilícitos (diretores, administradores, gerentes, etc.), são 
responsabilizados pessoalmente, inclusive pelas condutas delituosas praticadas contra a pessoa jurídica, como 
o disposto no artigo 177 do CP que informa: 
 
Art. 177 - "Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao 
público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a Constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente 
fato a ela relativo": 
 
A reforma penal excluiu até a aplicação de sanções penais contra a pessoa jurídica. Atualmente podem ser 
tomadas apenas medidas civis, quando a pessoa jurídica se mostra prejudicial aos interesses sociais. 
O Direito Penal moderno, contudo, tem envidado esforços com o objetivo de responsabilizar a pessoa jurídica 
como sujeito ativo do crime. Seguindo essa orientação, a Constituição Federal de 1988, instituiu essa 
possibilidade, prevendo que a lei estabeleça a responsabilidade da pessoa jurídica, sem deixar de 
responsabilizar seus dirigentes, para sujeitá-la à punições mais compatíveis com sua natureza, conforme 
dispõe o artigo 173 parágrafo 5º ," Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional 
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei". 
§ 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular, e nas atividades que acarretam danos ao meio 
ambiente. 
 
Neste sentido, o artigo 225, parágrafo 3º também dispõe,  
" Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações". 
 
§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
 
A lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê que as pessoas jurídicas são responsabilizadas 
penalmente nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, 
ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade, cominando para elas, isoladas, 
cumulativas ou alternadamente as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade. 
 

Capacidade Especial do Sujeito Ativo 

Há crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa imputável, como por exemplo, o homicídio, o 
latrocínio, etc. Contudo, para alguns tipos de delito, é necessária a existência de uma capacidade especial, ou 
seja, a existência de uma determinada posição jurídica ou de fato do agente para sua configuração.  
Exemplo: ser funcionário público no crime previsto no artigo 326 que dispõe "devassar o sigilo de proposta de 
concorrência, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-la". Trata-se neste caso de uma condição jurídica 
do sujeito ativo. 
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Um outro exemplo é ser médico, no delito inscrito no artigo 269 que inscreve:  
" Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória". 
A posição pode ser ainda de fato, e o sujeito ativo denominado de pessoa qualificada. Neste caso o sujeito 
ativo também precisa possuir uma capacidade penal especial, ou seja, pertencer a uma determinada categoria 
de pessoas.  
Exemplo: o crime de peculato só pode ser cometido pelo funcionário público, e no crime de auto aborto, o 
agente terá que ser necessariamente a gestante. 
 
Estes crimes cometidos por determinada categoria de pessoas são chamados de crimes próprios ou especiais, 
em contraposição aos delitos comuns, que podem ser cometidos por qualquer pessoa imputável. 
 

Sujeito Passivo 
Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. 
 
Exemplos:  São sujeitos passivos de crime, aquele que morre assassinado ou aquele que é ferido (na lesão 
corporal), o possuidor da coisa móvel (no furto), o Estado (na prevaricação). 
 
Para que o sujeito passivo seja encontrado, é preciso indagar qual o interesse protegido pela Lei Penal 
incriminadora.  
No crime de homicídio, por exemplo, o bem protegido pela norma é o direito à vida e o homem é o seu titular. 
Assim, o homem é o seu sujeito passivo.  
No auto aborto também é tutelado o direito à vida, mas o titular desse direito jurídico é o feto que, assim, é o 
sujeito passivo.  
 
Em um crime, pode haver dois ou mais sujeitos passivos, uma vez que tenham sido lesados ou ameaçados 
em seus bens jurídicos referidos no tipo, são vítimas do crime. 
 
Há duas espécies de sujeito passivo:  
 
a) Sujeito passivo constante, geral, genérico ou formal, que é o Estado.  
 
O Estado por ser titular do bem jurídico, é o lesado pela conduta do sujeito ativo. Como sujeito passivo do 
crime pode assumir três posições:  
 
I - Sujeito passivo genérico, geral, constante, formal ou mediato, como em todos os crimes.  
Exemplo: crime de homicídio em que é lesado diretamente um interesse particular; 
 
II - sujeito passivo único, nos casos em que há lesão a interesse exclusivo do Estado.  
Exemplos: crimes de rebelião ou sedição; 
 
III - sujeito passivo, junto a outro sujeito passivo cujos interesses são lesados no âmbito da lesão do interesse 
estatal.  
Exemplo: no crime de peculato, previsto no artigo 312, o sujeito passivo material é o Estado, titular do objeto 
jurídico, que é a administração pública. Entretanto, pertencendo o objeto material (dinheiro, valor ou qualquer 
outro bem móvel), a um particular, também este é sujeito passivo material do delito. 
 
b) Sujeito passivo eventual, particular, acidental ou material, que é o titular do interesse penalmente protegido. 
 
O sujeito passivo material do crime, pode ser o homem, o Estado e a coletividade.  
Exemplos:  
- No crime de lesão corporal (artigo 129), o homem é o sujeito passivo.  
- Na fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro (artigo 171, parágrafo 2º, inciso V), o sujeito 
passivo material é a Companhia de Seguros (pessoa jurídica).  
- Na advocacia administrativa (artigo 321), é o Estado.  
- Na incitação ao crime (artigo 286), é a coletividade ou o Estado.  
 
Os crimes em que os sujeitos passivos materiais são coletividades destituídas de personalidade jurídica, como 
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a família, o público ou a sociedade, são denominados vagos. 
 

Classificação dos Crimes 
 
Crime Preterdoloso ou Preterintencional - É o crime cujo resultado total é mais grave que o pretendido pelo 
agente.  
Exemplo: crime de extorsão mediante sequestro, decorrendo do fato lesão corporal de natureza grave na 
vítima, lesão essa que não era esperada pelo agente. 
O crime preterdoloso, é um crime misto, em que há uma conduta dolosa, por estar dirigida para um fim típico, 
mas também é culposa por causar outro resultado que não era o esperado.  
 
Crimes Comissivos - São os que consistem na prática de uma ação ou atividade positiva do agente, visando 
a obtenção de um resultado ilícito.  
Exemplo: no crime de furto, a ação ou atividade positiva do agente é "subtrair"; no crime de rapto é raptar. 
 
Crimes Omissivos - São classificados em crimes omissivos puros ou próprios e crimes omissivos 
impróprios ou comissivos por omissão. 
 
a) Crimes Omissivos Puros ou Próprios - São aqueles que consistem na conduta negativa do agente, ou 
seja, quando o agente deixa de praticar determinada conduta, tendo a obrigação jurídica de fazê-lo.  
Exemplo: omissão de socorro. 
 
b) Crimes Omissivos Impróprios - São aqueles em que a omissão consiste na transgressão do dever jurídico 
de impedir o resultado. Neste tipo de crime, a omissão é o meio através do qual o agente produz o resultado.  
Esw1 enfermeira que não ministra o medicamento necessário ao paciente que vem a morrer.  
Nos crimes omissivos impróprios, o agente responde não somente pela omissão, mas também pelo resultado 
decorrente desta, a que estava juridicamente obrigado a impedir conforme preceitua o artigo 13º parágrafo 2º 
do CP, que dispõe.  
 
Art. 13 - "O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido". 
 

Relevância da omissão 

 
§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever 
de agir incumbe a quem: 
 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 
 
É importante salientar que, não há crime pelo simples fato do agente omitir-se; é necessário que agente se 
omita de fazer algo devido, isto é, algo a que está juridicamente obrigado. 
 
Crime Instantâneo - É aquele que, uma vez consumado, está encerrado, visto que a consumação não se 
prolonga. O termo instantâneo, não quer dizer que o crime seja praticado com rapidez, mas, significa que uma 
vez realizado o crime, sua consumação ocorre em determinado momento e não mais procede.  
Exemplos: 
1º) O homicídio, consuma-se no momento em que a vítima morre, sendo irrelevante o tempo decorrido entre a 
execução do crime e o resultado.  
2º) No furto, a consumação se dá com a subtração da coisa alheia, e o fato do agente continuar colhendo 
benefícios com o resultado, não altera sua qualidade de instantâneo. 
 
Crime Permanente - É aquele que depende da continuidade da ação do agente, isto é, quando a consumação 
se prolonga no tempo, dependendo da ação do sujeito ativo, que poderá cessar quando ele quiser.  
Exemplo: no sequestro ou cárcere privado, a consumação se prolonga durante todo o tempo em que a vítima 
fica privada de liberdade, a partir do momento em que foi subjugada pelo agente.  
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Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 
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Noções de Direito Processual Penal 
 
 

Conteúdo 
1. Inquérito policial; 2. notitia criminis. 3. Ação penal: espécies. 4. Jurisdição; competência. 5. 
Prova (artigos 158 a 184 do Código de Processo Penal). 6. Prisão em flagrante. 7. Prisão 
preventiva. 8. Prisão temporária (Lei nº 7.960/1989). 9. Processos dos crimes de 
responsabilidade dos funcionários públicos. 10. Habeas corpus. 

 

Coletâneas de Exercícios I e II 
 

 

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

Esta notícia pode ser:  
 

a)  Cognição Imediata ou Espontânea - Quando a autoridade policial toma conhecimento do fato que 

infringe a norma penal por meio de atividades rotineiras, ou através dos meios de comunicação, como por 
exemplo, publicação em jornal a respeito, ou por meio de um dos seus agentes ou por intermédio da vítima. 
 
Exemplos: encontro do corpo de delito ou comunicação de um funcionário subalterno. 
 

b)  Cognição Mediata ou Provocada - Quando a autoridade policial toma conhecimento do fato por meio 

de requerimento (comunicação formal) da vítima ou de qualquer do povo, por representação, por requisição 
judicial ou do Ministério Público.  
 
Segundo o artigo 5º parágrafo 3º do CPP, qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento da ocorrência de 
uma infração penal, em que é cabível a ação penal pública incondicionada, poderá verbalmente ou por escrito 
comunicá-la a autoridade policial, e após verificar a procedência das informações, deverá instaurar o devido 
inquérito.  
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Poderá ocorrer também a notícia anônima do crime (noticia inqualificada). Neste caso, a autoridade policial 
deverá verificar a veracidade das informações, instaurando inquérito somente depois de certificar-se dos fatos. 
 

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

Polícia Judiciária - A polícia é uma instituição de direito público a serviço da administração com a finalidade 

de manter e recobrar, junto à sociedade, a paz pública e a segurança individual. 
 

A polícia possui duas funções:  
 

a) Função administrativa ou de segurança - É uma função de caráter preventivo. Sua finalidade é 

garantir a ordem pública e impedir a prática de fatos que possam causar danos ou colocar em perigo os bens 
individuais ou coletivos. 
 

b) Função Judiciária - De caráter repressivo, tem por finalidade obter elementos que esclareçam uma 

infração penal para que se possa promover a ação penal contra os autores do delito. 
 

Investigação - É a primeira atividade de perseguição do Estado. É realizada pela Polícia Judiciária. 

 
A investigação comporta uma série de diligências que abrange: 
 

 buscas e apreensões,  

 exames de corpo de delito,  

 exames grafoscópicos,  

 interrogatórios,  

 depoimentos,  

 declarações,  

 acareações,  

 reconhecimentos, que reduzidos a escritos ou datilografados, constituem os autos do inquérito 
policial. 

 
A autoridade policial, elabora então um relatório de tudo aquilo que fez durante a investigação e encaminha 
esses autos do inquérito a juízo, afim de que o Estado por meio de outro órgão que é o Ministério Público, se 
manifeste sobre eles, ou iniciando a ação penal com o oferecimento da denúncia ou requerendo o 
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arquivamento, por entender que o fato não constitui crime ou por ser de autoria desconhecida, ou requerendo 
a extinção da punibilidade, ou solicitando sua devolução a polícia, para que sejam realizadas outras diligências, 
desde que indispensáveis ao oferecimento da denúncia. 
 
Os atos investigatórios destinados ao esclarecimento dos crimes, contudo, não são exclusivos da polícia 
judiciária, pois a lei ressalva expressamente a atribuição concedida a outras autoridades administrativas (artigo 
4º do CPP). 
 
O Ministério Público, tem legitimidade para realizar investigações e diligências, conforme determinam as Leis 
Orgânicas Estaduais. 
É, aliás, sua atribuição "acompanhar atos investigatórios junto aos organismos policiais ou 
administrativos, quando assim considerarem convenientes à apuração das infrações penais, ou se 
designados pelo Procurador Geral" e "assumir a direção de inquéritos policiais, quando designados 
pelo Procurador Geral" onde não haja delegado de polícia de carreira (artigo 15, inciso III e V da Lei 
complementar nº 40, de 14 de dezembro de 1981). 
 
Há também inquéritos extrapoliciais como o judicial, realizado pelo Juiz, referido na Lei das Falências, as 
comissões parlamentares de inquérito (CPIs), com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, 
o inquérito policial militar (IPM) e o inquérito civil presidido pelo órgão do Ministério Público e destinado a 
propositura da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, 
a bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Há também, disposições sobre 
o inquérito em caso de infração penal cometida na sede ou dependência do Supremo Tribunal Federal, por 
Juiz de Direito ou Promotor de Justiça. 
 

Natureza, Início, Dinâmica e Instauração do Inquérito 

 

O Inquérito Policial - Como já vimos, é todo procedimento destinado a reunir os elementos necessários 

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

Natureza do Inquérito Policial 
 
As atribuições concedidas à polícia no inquérito policial são de caráter discricionário. Por esta razão, é lícito a 
autoridade policial deferir ou indeferir qualquer pedido de prova feito pelo indiciado ou ofendido, não estando 
a autoridade policial sujeita à suspeição. 
 
O ato de polícia é autoexecutável, pois não depende de prévia autorização do Poder Judiciário para sua 
realização. 
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O inquérito policial apresenta três características: 
 

a) Escrito - O inquérito policial é um procedimento escrito uma vez que sua finalidade é fornecer elementos 
ao titular da ação penal. De fato, o artigo 9º do CPP prescreve que "todas as peças do inquérito policial 
serão, num só processo reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela 
autoridade". 
 

b) Sigiloso - O inquérito policial é sigiloso, uma vez que sua finalidade é a investigação, o esclarecimento e 

a descoberta dos respectivos autores. Assim, é evidente que o sigilo desponte como uma qualidade 
indispensável, para que a autoridade policial possa realizar as diligências, sem que se lhe oponham no 
transcorrer das mesmas, empecilhos que possam impedir ou dificultar a colheita de informações, ocultação ou 
destruição de provas, influência sobre testemunha, etc. 
 

c) Inquisitivo - O inquérito é inquisitivo, pois, durante o mesmo, o indiciado representa apenas um mero 

objeto da investigação. 
No inquérito não se admite o princípio do contraditório (direito de afirmação de um fato por uma das partes, e 
a defesa contra a afirmação por parte da outra). 
 
O inquérito policial é neutro, nele não há acusação nem defesa. A autoridade policial sozinha é que realiza a 
pesquisa dos dados necessários à propositura da ação penal. Por esta razão, o inquérito é peça inquisitiva. 
 
O caráter inquisitorial do inquérito é disposto no artigo 107 do CPP "não se poderá opor suspeição às 
autoridades policiais, nos autos do inquérito, mas deverão elas se declarar suspeitas, quando ocorrer 
motivo legal". 
 

Competência 

 
Geralmente cabe à autoridade policial a realização do inquérito, salvo as exceções legais. 
 
A competência para presidir o inquérito policial é deferida, aos delegados de polícia de carreira, de acordo com 
as normas de organização policial dos Estados. 
 
O artigo 144 da CF em seu parágrafo 4º dispõe: "as policias civis dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 
das infrações penais, exceto as militares". 
 
Competência em sentido amplo, significa atribuição a um funcionário público para o exercício das suas funções. 
 
Essa atribuição é distribuída de um modo geral, de acordo com o lugar onde se consumou a infração, em 
obediência a lei processual que se refere ao território das diversas jurisdições(circunscrições).  Entretanto, o 
artigo 22 do CPP, preceitua que "no Distrito Federal e nas Comarcas em que houver mais de uma 
circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja 
procedendo, ordenar diligências em circunscrições outras, independentemente de precatórios ou 
requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer 
fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição".  
 
O artigo 4º do CPP, não impede que a autoridade policial de uma circunscrição (Estado ou Município), 
investigue os fatos criminosos que, praticados em outro local, tenham repercutido na sua competência, pois os 
atos investigatórios, por serem inquisitoriais não se acham alcançados pela regra do artigo 5º, LIII da CF de 
1988, segundo a qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 
 

Instauração do Inquérito 
 

Temos três casos a considerar:  
 

a)  Instauração de Inquérito na Ação Penal Pública Incondicionada 
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Todo inquérito policial se inicia com a notícia do crime. 
O inquérito policial, é disciplinado pela Lei Processual e pode ser iniciado de quatro formas diferentes: 
 

I - De Ofício - Isto é, por iniciativa própria, quando o fato chegar ao conhecimento da autoridade policial por 

meio da notitia criminis de cognição imediata. Neste caso, torna-se indispensável, saber se o crime é ou não 
de ação pública incondicionada, uma vez que, o inquérito só será instaurado de ofício, quando o crime for de 
ação penal pública incondicionada. 
 
Quando a ação penal for pública (condicionada ou incondicionada), será promovida pelo Ministério Público.  
 
Se a ação penal for privada, será promovida pelo ofendido ou por quem legalmente o represente. 
 
O artigo 100 do CP diz que a ação penal é pública, salvo quando a Lei Penal o declarar privativa do ofendido. 
A regra geral é a seguinte:  
 
A ação penal é pública.  
 
Excepcionalmente ela será privada, mas, para tanto, é preciso que a própria lei assim o declare. Por outro lado, 
o parágrafo 1º do artigo 100 do CP, prevê algumas hipóteses em que, mesmo sendo pública a ação penal, não 
poderá ser ela intentada, se ausente a condição estabelecida em lei. 
 
Essa condição ou é a representação ou a requisição do Ministro da Justiça. Contudo, nestes casos, é 
indispensável que a própria lei fixe a exigência legal.  
 

II - Mediante Requisição do Órgão do Ministério Público ou Requisição da Autoridade 
Judiciária - O inquérito policial é iniciado também, nos crimes de ação pública incondicionada, por meio de 

requisição da autoridade judiciária ou do órgão do Ministério Público. 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

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

6º PDF 
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1. Tráfico ilícito e uso indevido de drogas (Lei nº 11.343/2006). 2. Crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990). 3. 
Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716/1989). 4. Abuso de Autoridade (Lei nº 
13.869/2019). 5. Crimes de tortura (Lei nº 9.455/1997). 6. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069/1990). 7. Estatuto do desarmamento (Lei nº 10.826/2003). 8. Crimes previstos no Código de proteção e 
defesa do consumidor (Lei nº 8.078/1990). 9. Crimes contra o meio ambiente (Lei nº 9.605/1998). 10. Juizados 
especiais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001). 11. Crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 
9.503/1997). 12. Interceptação telefônica (Lei nº 9.296/1996). 13. Lei nº 12.830/2013. 14. Pacote Anticrime. 
 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
 

 
 

Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 
Lei sobre Drogas 

 
Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do 
uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para 
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 

TÍTULO I 
Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas 

para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.  
Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de 
causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo 
Poder Executivo da União.  
 

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a 

exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a 
hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das 
Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente 
ritualístico-religioso.  
Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste 
artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante 
fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.  
 

TÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 

 

Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com:  

I - a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas;  
II - a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.  
§ 1º Entende-se por Sisnad o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos 
que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, 
os Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. (Incluído pela Lei nº 

13.840, de 2019) 
§ 2º O Sisnad atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde - SUS, e com o Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
 

CAPÍTULO I 
Dos Princípios e dos Objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
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Art. 4º São princípios do Sisnad:  

I - o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua 
liberdade;  
II - o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes;  
III - a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores 
de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados;  
IV - a promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o estabelecimento dos 
fundamentos e estratégias do Sisnad;  
V - a promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a importância da 
participação social nas atividades do Sisnad;  
VI - o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a 
sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito;  
VII - a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao 
seu tráfico ilícito;  
VIII - a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando à 
cooperação mútua nas atividades do Sisnad;  
IX - a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar 
das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de 
drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas;  
X - a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, 
visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social;  
XI - a observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas - Conad.  
 

Art. 5º O Sisnad tem os seguintes objetivos:  

I - contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos 
de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados;  
II - promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país;  
III - promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as 
políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios;  
IV - assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de que trata o art. 
3º desta Lei.  
 

CAPÍTULO II 
Da Composição e da Organização do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 

CAPÍTULO II 
(Redação dada pela Lei nº 13.840, de 2019) 

 

Do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
Seção I 

(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 

Da Composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
 
 

Art. 6º (VETADO)  

 

Art. 7º A organização do Sisnad assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades 

realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal e se constitui matéria definida no 
regulamento desta Lei.  
 

Art. 7º-A.  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 

 

Art. 8º (VETADO)  
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Seção II 
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 

Das Competências 
 

Art. 8º-A.  Compete à União: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 

I - formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
II - elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com Estados, Distrito Federal, Municípios 
e a sociedade; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
III - coordenar o Sisnad; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
IV - estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Sisnad e suas normas de referência; 
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
V - elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e definir formas de financiamento e 
gestão das políticas sobre drogas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
VI – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
VII – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
VIII - promover a integração das políticas sobre drogas com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
IX - financiar, com Estados, Distrito Federal e Municípios, a execução das políticas sobre drogas, observadas 
as obrigações dos integrantes do Sisnad; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
X - estabelecer formas de colaboração com Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução das 
políticas sobre drogas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
XI - garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento das políticas 
sobre drogas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
XII - sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção 
social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas; (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 

XIII - adotar medidas de enfretamento aos crimes transfronteiriços; e (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
XIV - estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a coibir o ingresso de drogas no País. 
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
 

Art. 8º-B.  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 

 

Art. 8º-C.  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 

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

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
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 1. Resolução de problemas envolvendo números reais, conjuntos, contagem e porcentagem. 2. 
Sistemas, equações e regra de três. 3. Semelhança e relações métricas no triângulo retângulo. 4.  
Área, volume e capacidade. 5. Medidas de tendência central, Leitura e interpretação de dados 
representados em tabelas e gráficos. 6. Problemas de raciocínio lógico-matemático envolvendo 
proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica. 
 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
 

 
Resolução de problemas envolvendo números reais, conjuntos, contagem e 

porcentagem 
 

Números Naturais 
 
Começando pelo zero e acrescentando uma unidade, vamos escrevendo o conjunto dos números naturais, 
representados pela letra IN:      
IN = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...} 

 
As reticências, significam que o conjunto não tem fim, pois um número natural sempre possui um sucessor e 
a partir do zero um sucessor. 

 

Exemplos: 
o sucessor de 10 é 11 e o antecessor de 10 é 9. 
o ano que sucede 2003 é 2004 e 2002 antecede 2003. 
Generalizando: o sucessor de n é n + 1 e o antecessor de n é n - 1. 
 

Exercícios Resolvidos 
 
1) Um número natural e seu sucessor chamam-se consecutivos. Escreva todos os pares de números 

consecutivos entre esses números:  2 - 10 - 9 - 101 - 0 - 1 - 256 - 702 - 500 - 255 

Resolução: 
0 e 1; 1 e 2; 9 e 10; 255 e 256 
 
2) Hudson disse: "Reinivaldo tem 45 anos. Thaís é mais velha que Reinivaldo. As idades de Reinivaldo e Thaís 

são números consecutivos. A minha idade é um número que é o sucessor do sucessor da idade de Thaís ". 
Quantos anos Hudson tem? 
 

Resolução: 
Como Thaís é mais velha que Reinivaldo e as suas idades são números consecutivos, então se 
Reinivaldo tem 45 anos, Thaís tem 46 anos. Como a idade de Hudson é o sucessor do sucessor de 46, 
então esta idade será 48 anos. 
 

3) Escreva todos os números naturais que são maiores que 3 e menores que 7. 
 

Resolução: 

Seja o conjunto: A = {x  IN / 3 < x < 7}, por uma propriedade específica o enunciado do exercício 

ficará escrito desta forma, ilustrando todos os elementos fica assim: 
A = {4, 5, 6} 
 

 
 
Um automóvel segue de João Pessoa com destino a Maceió. Seu condutor deseja passar por Recife, sabendo-

Adição 
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se que a distância de João Pessoa até Recife é de 120 km e que Recife está a 285 km de Maceió, quantos 
quilômetros o automóvel irá percorrer até chegar em Maceió? Esta é uma pergunta relativamente fácil de 

responder, basta somar as distâncias: 285 + 120 = 405 km. 
 

Adição é uma operação que tem por fim reunir em um só número, todas as unidades de dois, ou mais, 

números dados. 
O resultado da operação chama-se soma ou total, e os números que se somam, parcelas ou termos. 
 

Propriedades 
Fechamento - A soma de dois números naturais é sempre um número natural. Exemplo:  8 + 6 = 14 
Elemento Neutro - Adicionando-se o número 0 (zero) a um número natural, o resultado é o próprio número 

natural, isto é, o 0 (zero) não influi na adição. Exemplo:  3 + 0 = 3 
 

Comutativa - A ordem das parcelas não altera a soma. Exemplo:  3 + 5 + 8 = 16 ou 5 + 8 + 3 = 16 
 
Associativa - A soma de vários números não se altera se substituirmos algumas de suas parcelas pela soma 
efetuada. Os sinais empregados para associações são denominados: 

( ) parênteses [  ] colchetes     {  } chaves 
Exemplos: 

8 + 3 + 5 = (8 + 3) + 5 = 11 + 5 = 16 
13 + 5 + 2 + 7 = (13 + 5) + (2 + 7) = 18 + 9 = 27 

De um modo geral  a + (b + c) = (a + b) + c 
 
Nota: 
Estudando-se as línguas, verificamos a importância da colocação das vírgulas para entendermos o significado 
das sentenças. 
Exemplo: 
1) "Tio Sérgio, André vai ao teatro."      
2)"Tio, Sérgio André vai ao teatro." 
Podemos verificar que essas duas sentenças apresentam significados diferentes, pelo fato da vírgula ter sido 
deslocada. 
 
Nas expressões e sentenças matemáticas, os sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves) podem 
funcionar como verdadeiras vírgulas. Resolvem-se os sinais na sequência: 

 (  ) parênteses [   ] colchetes{   } chaves 
Exemplo: 

A expressão (10 - 5) + 2 = 5 + 2 = 7 e 10 - (5 + 2) = 10 - 7 = 3, são diferentes, daí a importância da associação. 
 

Dissociativa - Em toda soma pode-se substituir uma parcela por outra cuja soma seja igual a ela. Esta 

propriedade é de sentido contrário da anterior. 
Exemplo: 

9 + 3 + 8 = (5 + 4) + 3 + 8 (Neste caso o número 9 foi dissociado em dois outros 5 e 4). 
 

De uma maneira geral (a + b) + c = a + b + c. 
Observe que o zero como parcela não altera a soma e pode ser retirado. 
Exemplo: 

20 + 7 + 0 + 3 = 20 + 7 + 3 

 
 
 
 
Fabiano fez um depósito de R$ 1 200,00 na sua conta bancária. Quando retirou um extrato, observou que seu 
novo saldo era de R$ 2 137,00. Quanto Fabiano tinha em sua conta antes do depósito? 
Para saber, efetuamos uma subtração: 

 

Subtração 
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Denomina-se subtração a diferença entre dois números, dados numa certa ordem, um terceiro número que, 
somado ao segundo, reproduz o primeiro. A subtração é uma operação inversa da adição. 
O primeiro número recebe o nome de minuendo e o segundo de subtraendo, e são chamados termos da 
subtração. A diferença é chamada de resto. 
 

Propriedades 
Fechamento: - Não é válida para a subtração, pois no campo dos números naturais, não existe a diferença 

entre dois números quando o primeiro é menor que o segundo. Exemplo: 3 - 5 

 

Comutativa: Não é válida para a subtração, pois  9 - 0  0 - 9 
 

Associativa: Não é válida para a subtração, pois (15 - 8) - 3 = 7 - 3 = 4 e 15 - (8 - 3) = 15 - 5 = 10 
Somando-se ou subtraindo-se um mesmo número aos termos de uma subtração, a diferença não se altera. 
Exemplo: seja a diferença 15 - 8 = 7, somando-se 4 aos seus dois termos, teremos:  

  (15 + 4) - (8 + 4) = 19 - 12 = 7 
 

 
 
 
Multiplicar é somar parcelas iguais. 
Exemplo: 5 + 5 + 5 = 15 

Nesta adição a parcela que se repete (5) é denominada multiplicando e o número de vezes que o 
multiplicamos (3) é chamado multiplicador e o resultado é chamado de produto.  
Então: 

 
 
Multiplicação é a operação que tem por fim dados dois números, um denominado multiplicando e outro 

multiplicador, formar um terceiro somando o primeiro tantas vezes quando forem as unidades do segundo. O 
multiplicando e o multiplicador são chamados de fatores. 
 

Propriedades 
1) Fechamento - O produto de dois números naturais é sempre um número natural.  
Exemplo: 5 x 2 = 10 

 

2) Elemento Neutro - O número 1 (um) é denominado de elemento neutro da multiplicação porque não afeta 

o produto.  
Exemplo: 10 x 1 = 10 

 

3) Comutativa - A ordem dos fatores não altera o produto.  
Exemplo: 5 x 4 = 20  ou   4 x 5 = 20 

 

4) Distributiva em relação à soma e a diferença - Para se multiplicar uma soma ou uma diferença 

indicada por um número, multiplica-se cada uma das suas parcelas ou termos por esse número, e em seguida 
somam-se ou subtraem-se os resultados.  

    2 137 

   1 200 

 

 R$ 937,00 

  minuendo 

 
  subtraendo 

 

   resto ou  

diferença 

 

 

 

       5 

    3 

 

      15 

multiplicando 

multiplicador 

  

produto 

Multiplicação 
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Exemplos: 

1º) (4 + 5) x 3 = 4 x 3 + 5 x 3 = 27 
2º) (7 - 4) x 5 = 7 x 5 - 5 x 4 = 15 
 
Essa propriedade é chamada distributiva porque o multiplicador se distribui por todos os termos. 
Para multiplicar uma soma por outra, pode-se multiplicar cada parcela da primeira pelas parcelas da segunda 
e somar os produtos obtidos.  

Exemplo: (6+ 3) x (2 + 5) = 6 x 2 + 6 x 5 + 3 x 2 + 3 x 5 = 63 

 
 

Divisão Exata 
Divisão exata é a operação que tem por fim, dados dois números, numa certa ordem, determinar um terceiro 

que, multiplicado pelo segundo, reproduza o primeiro. A indicação dessa operação é feita com os sinais ou  
que se lê: dividido por. O primeiro número chama-se dividendo, o segundo divisor e o resultado da 

operação, quociente.  

Exemplo: 15 : 3 = 5, pois 5 x 3 = 15  
Onde 15 é o dividendo, 3 é o divisor e 5 é o quociente.  
 

 Divisão Aproximada 
No caso de se querer dividir, por exemplo, 53 por 6, observa-se que não se encontra um número inteiro que, 

multiplicado por 6, reproduza 53, pois 8 6 = 48 é menor que 53 e 9  6 = 54 é maior que 53. 
O número 8, que é o maior número que multiplicado por 6 não ultrapassa o dividendo 53, é denominado 
quociente aproximado a menos de uma unidade por falta, porque o erro que se comete, quando se toma o 
número 8 para o quociente, é menor que uma unidade. Temos, assim, a seguinte definição: chama-se resto 
de uma divisão aproximada a diferença entre o dividendo e o produto do quociente aproximado pelo divisor. A 
indicação dessa divisão é feita assim: 

 

 
DIVIDENDO = DIVISOR QUOCIENTE + RESTO 
 
Exemplo: 

 53 = 6  8 + 5 
 
Problemas com as quatro operações 
 
1) Paula, Ana e Marta são irmãs e todas elas ganham mesadas do pai, só que cada uma ganha um valor 
diferente. Paula ganha R$ 70,00 por mês, Ana ganha R$ 60,00 e Maria R$ 50,00. Qual o total que o pai das 
meninas precisa separar no mês para pagar as mesadas? 
Solução 
O total é a soma da mesada de cada uma: 70+60+50=180 
O pai das meninas precisa separar no mês para pagar as mesadas R$180,00. 
1) Na fruteira de seu Manoel, das 520 laranjas que havia para venda, 60 estavam estragadas e foram 
separadas das demais. 
Quantas laranjas ficaram? 

 

 

Divisão 
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Solução 
520-60=460 laranjas 
Ficaram 460 laranjas 
 
2) O professor de matemática de uma turma de 36 alunos decidiu dividir a turma em grupos, sendo que cada 
grupo teria 4 integrantes. Quantos grupos serão formados? 
Solução 
36:4=9 
Serão formados 9 grupos 

 

Expressões 
 
Luiz foi na feira, e comprou 3 dúzias de bananas, 3 dúzias de laranjas, 2 abacaxis e 2 melancias.  
 
Observando o preço das coisas abaixo, diga quanto Luiz gastou. 
 
1 dúzia de banana: R$ 1,70 
1 dúzia de laranja: R$ 2,30 
Abacaxi (unidade): R$ 1,50 
melancia (unidade): R$ 5,00 
 
Podemos calcular quanto Luiz gastou assim: 
3 . 1,70 + 3 . 2,30 + 2 . 1,50 + 2 . 5 = 
= 5,10   +    6,90   +  3,00  +  10,00 = 
= 25,00 
 
Conclusão: Luiz gastou R$ 25,00. 
 
A expressão que nos leva a esse resultado é esta: 3 x 1,70 + 3 x 2,30 + 2 x 1,50 + 2 x 5. Se não começássemos 
pelas multiplicações, o resultado estaria errado. Isso por que uma multiplicação nada mais é do que uma adição 
abreviada. Então, deve-se sempre seguir a regra: em primeiro lugar efetuamos as potenciações e radiciações, 
depois as multiplicações e divisões, e por fim as adições e subtrações. 
 
Por que essa ordem? Primeiro, devemos perceber que as potências não são nada mais do que abreviações 
de multiplicações. Desse modo, devemos calculá-las primeiro para decompô-las. As multiplicações, por sua 
vez, são abreviações de adições. E as raízes, divisões e subtrações? Essas são feitas junto com suas inversas, 
já que sempre é possível transformá-la numa inversa. Por exemplo, subtrair 5 é o mesmo que somar -5; dividir 
por 3 é o mesmo que multiplicar por um terço; e extrair a raiz quadrada, é o mesmo que elevar à potência de 
expoente um meio. 

 
Portanto, é um conjunto de números reunidos entre si por sinais de operações. 
 
Como já foi visto, o cálculo dessas expressões é feito na ordem em que é indicada, devendo observar-se que 
são feitas inicialmente as operações indicadas entre parênteses, em seguida as indicadas entre colchetes e 
finalmente as indicadas entre chaves. 
 

Exemplos: 
 
1) Calcular o valor da expressão 35 - [4 + (5 - 3)] 
efetuando-se as operações indicadas dentro dos parênteses obtemos  35 - [4 + 2] 
efetuando-se as operações indicadas dentro dos colchetes temos  35 - 6 = 29 

 

2) Calcular o valor da expressão    86 - {26 - [8 - (2 + 5)]} 
efetuando-se as operações indicadas nos  parênteses  obtemos  86 - {26 - [8 - 7]} 
efetuando-se as operações indicadas nos colchetes temos  86 - {26 - 1} 
efetuando as operações indicadas entre as chaves vem que  86 - 25 = 61 
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3) Calcular o valor da expressão   53 - {[48 + (7 - 3)] - [(27 - 2) - (7 + 8 + 10)]} 
53 - {[ 48 + 4 ] - [ 25 - 25]} 
53 - {52 - 0} 
53 - 52 = 1 
 
O cálculo das expressões numéricas que contém as 4 operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) 
deve obedecer a seguinte ordem: 
Inicialmente as multiplicações e divisões e em seguida, as adições e subtrações, respeitando-se a ordem de 

se iniciar com os parênteses mais internos, a seguir os colchetes e finalmente as chaves. 

 
54 - 3 x [ (7 + 6 : 2) - (4 x 3 - 5) ] 
efetuando-se inicialmente as multiplicações e divisões que estão indicadas nos parênteses temos:  
54 - 3 x [10 - 7] 
efetuando-se  os  colchetes vem que 
54 - 3 x [3]  
54 - 9 = 45 
 
Outros exemplos: 
1- Numa expressão numérica a multiplicação resolve-se em 1º lugar. 
 
15x4+6-8= 
=60+6-8= 
=66-8= 
=58 
 
2- Numa expressão numérica resolve-se em 1º lugar os parênteses. 
180-(23x2-10)x5= 
=180-(46-10)x5= 
=180-36x5= 
=180-180= 
=0 
 
3- Numa expressão numérica só com adição e subtração, resolve-se as operações segundo a ordem 
indicada. 
140+40+35-10= 
180+35-10= 
215-10= 
205 



Regra dos Sinais 
 
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} 
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                   {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 
 

Exercício Resolvido  


1) Resolva a seguinte expressão aritmética {[(8 x 4 + 3) : 7 + (3 + 15 : 5) x 3] x 2 - (19 - 7) : 6} x 2 + 12 
Resolução: 

{[(32 + 3) : 7 + (3 + 3) x 3] x 2 - 12 : 6} x 2 + 12  
{[35 : 7 + 6 x 3] x 2 - 2} x 2 + 12  
{[5 + 18] x 2 - 2} x 2 + 12  
{23 x 2 - 2} x 2 + 12  
{46 - 2} x 2 + 12  
44 x 2 + 12  
88 + 12  
100


Exercícios propostos 
 
1) Coloque parênteses em cada uma das expressões numéricas seguintes de modo que resultem 
igualdades verdadeiras: 
a) 5 + 3 x 4 + 2 = 23 
b) 5 + 3 x 4 + 2 = 48 
c) 5 + 3 x 4 + 2 = 34 
 
2) Calcular: 
a) 13,5x5-18x2 
b) 160-(24+50x2) 
c) (12,5x4-15x2)x3 
d) (15,8-23x0)+(80-4,5x10) 
e) 190 +(16x5-0,08x100)x0,1 
f) (24x10-70)x0,1+(45-5x0,1)x0,1 
 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
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Coletâneas de Exercícios pertinentes 
 

 
 

- Conceitos básicos de operação com arquivos no sistema operacional linux (ubuntu 
versão 14 ou superior). Linux 
 
O Linux é um sistema operacional inicialmente baseado em comandos, mas que vem desenvolvendo 
ambientes gráficos de estruturas e uso similares ao do Windows. Apesar desses ambientes gráficos serem 
cada vez mais adotados, os comandos do Linux ainda são largamente empregados, sendo importante seu 
conhecimento e estudo. 
 
Outro termo muito usado quando tratamos do Linux é o kernel, que é uma parte do sistema operacional que 
faz a ligação entre software e máquina, é a camada de software mais próxima do hardware, considerado o 
núcleo do sistema. O Linux teve início com o desenvolvimento de um pequeno kernel, desenvolvido por Linus 
 
Torvalds, em 1991, quando era apenas um estudante finlandês. 
Ao kernel que Linus desenvolveu, deu o nome de Linux. Como o kernel é capaz de fazer gerenciamentos 
primários básicos e essenciais para o funcionamento da máquina, foi necessário desenvolver módulos 
específicos para atender várias necessidades, como por exemplo um módulo capaz de utilizar uma placa de 
rede ou de vídeo lançada no mercado ou até uma interface gráfica como a que usamos no Windows. 
 
Uma forma de atender a necessidade de comunicação entre kernel e aplicativo é a chamada do sistema 
(System Call), que é uma interface entre um aplicativo de espaço de usuário e um serviço que o kernel fornece. 
 
Como o serviço é fornecido no kernel, uma chamada direta não pode ser executada; em vez disso, você deve 
utilizar um processo de cruzamento do limite de espaço do usuário/kernel. 
 
No Linux também existem diferentes run levels de operação. O run level de uma inicialização padrão é o de 
número 2. 
 
Como o Linux também é conhecido por ser um sistema operacional que ainda usa muitos comandos digitados, 
não poderíamos deixar de falar sobre o Shell, que é justamente o programa que permite ao usuário digitar 
comandos que sejam inteligíveis pelo sistema operacional e executem funções. 
 
No MS DOS, por exemplo, o Shell era o command.com, através do qual podíamos usar comandos como o dir, 
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cd e outros. No Linux, o Shell mais usado é o Bash, que, para usuários comuns, aparece com o símbolo $, e 
para o root, aparece como símbolo #. 
 
Temos também os termos usuário e superusuário. Enquanto ao usuário é dada a permissão de utilização de 
comandos simples, ao superusuário é permitido configurar quais comandos os usuários podem usar, se eles 
podem apenas ver ou também alterar e gravar diretórios, ou seja, ele atua como o administrador do sistema. 
O diretório padrão que contém os programas utilizados pelo superusuário para o gerenciamento e a 
manutenção do sistema é o /sbin.  
/bin - Comandos utilizados durante o boot e por usuários comuns.  
/sbin - Como os comandos do /bin, só que não são utilizados pelos usuários comuns. 
 
Por esse motivo, o diretório sbin é chamado de superusuário, pois existem comandos que só podem ser 
utilizados nesse diretório. É como se quem estivesse no diretório sbin fosse o administrador do sistema, com 
permissões especiais de inclusões, exclusões e alterações. 
 

Comandos básicos 
 
Iniciaremos agora o estudo sobre vários comandos que podemos usar no Shell do Linux: 
-addgroup - adiciona grupos  
-adduser - adiciona usuários  
-apropos - realiza pesquisa por palavra ou string  
-cat - mostra o conteúdo de um arquivo binário ou texto  
-cd - entra num diretório (exemplo: cd docs) ou retorna para home  
- cd <pasta> – vai para a pasta especificada. exemplo: cd /usr/ bin/  
-chfn - altera informação relativa a um utilizador  
-chmod - altera as permissões de arquivos ou diretórios. É um comando para manipulação de arquivos e 
diretórios que muda as permissões para acesso àqueles. por exemplo, um diretório que poderia ser de escrita 
e leitura, pode passar a ser apenas leitura, impedindo que seu conteúdo seja alterado.  
-chown - altera a propriedade de arquivos e pastas (dono)  
-clear – limpa a tela do terminal  
-cmd>>txt - adiciona o resultado do comando (cmd) ao fim do arquivo (txt)  
-cp - copia diretórios ‘cp -r’ copia recursivamente  
-df - reporta o uso do espaço em disco do sistema de arquivos  
-dig - testa a configuração do servidor DNs  
-dmesg - exibe as mensagens da inicialização (log)  
-du - exibe estado de ocupação dos discos/partições  
-du -msh - mostra o tamanho do diretório em megabytes  
-env - mostra variáveis do sistema  
-exit – sair do terminal ou de uma sessão de root. 
-/etc – É o diretório onde ficam os arquivos de configuração do sistema  
-/etc/skel – É o diretório onde fica o padrão de arquivos para o diretório Home de novos usuários. -fdisk -l – 
mostra a lista de partições.  
-find - comando de busca ex: find ~/ -cmin -3  
-find – busca arquivos no disco rígido.  
-halt -p – desligar o computador.  
-head - mostra as primeiras 10 linhas de um arquivo  
-history – mostra o histórico de comandos dados no terminal.  
-ifconfig - mostra as interfaces de redes ativas e as informações relacionadas a cada uma delas -iptraf - 
analisador de tráfego da rede com interface gráfica baseada em diálogos  
-kill - manda um sinal para um processo. Os sinais sIG- TErm e sIGKILL encerram o processo.  
-kill -9 xxx – mata o processo de número xxx.  
-killall - manda um sinal para todos os processos.  
-less - mostra o conteúdo de um arquivo de texto com controle  
-ls - listar o conteúdo do diretório  
-ls -alh - mostra o conteúdo detalhado do diretório  
-ls –ltr - mostra os arquivos no formado longo (l) em ordem inversa (r) de data (t)  
-man - mostra informações sobre um comando  
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-mkdir - cria um diretório. É um comando utilizado na raiz do Linux para a criação de novos diretórios. 
 
Na imagem a seguir, no prompt ftp, foi criado o diretório chamado “myfolder”. 

 
                                             Prompt “ftp” 
 
-mount – montar partições em algum lugar do sistema.  
-mtr - mostra rota até determinado IP 
-mv - move ou renomeia arquivos e diretórios -nano – editor de textos básico.  
-nfs - sistema de arquivos nativo do sistema operacional Linux, para o compartilhamento de recursos pela rede  
-netstat - exibe as portas e protocolos abertos no sistema.  
-nmap - lista as portas de sistemas remotos/locais atrás de portas abertas. 
-nslookup - consultas a serviços DNs 
-ntsysv - exibe e configura os processos de inicialização  
-passwd - modifica senha (password) de usuários  
-ps - mostra os processos correntes  
-ps –aux - mostra todos os processos correntes no sistema  
-ps -e – lista os processos abertos no sistema.  
-pwd - exibe o local do diretório atual. o prompt padrão do Linux exibe apenas o último nome do caminho do 
diretório atual. para exibir o caminho completo do diretório atual digite o comando pwd. Linux@fedora11 – é a 
versão do Linux que está sendo usada. help pwd – é o comando que nos mostrará o conteúdo da ajuda sobre 
o pwd. A informação do help nos mostra-nos que pwd imprime o nome do diretório atual.  
-reboot – reiniciar o computador.  
-recode - recodifica um arquivo ex: recode iso-8859-15.. utf8 file_to_change.txt  
-rm - remoção de arquivos (também remove diretórios)  
-rm -rf - exclui um diretório e todo o seu conteúdo  
-rmdir - exclui um diretório (se estiver vazio)  
-route - mostra as informações referentes às rotas  
-shutdown -r now – reiniciar o computador  
-split - divide um arquivo  
-smbpasswd - No sistema operacional Linux, na versão samba, smbpasswd permite ao usuário alterar sua 
senha criptografada smb que é armazenada no arquivo smbpasswd (normalmente no diretório privado sob a 
hierarquia de diretórios do samba). os usuários comuns só podem executar o comando sem opções. Ele os 
levará para que sua senha velha smb seja digitada e, em seguida, pedir-lhes sua nova senha duas vezes, para 
garantir que a senha foi digitada cor retamente. Nenhuma senha será mostrada na tela enquanto está sendo 
digitada. 
-su - troca para o superusuário root (é exigida a senha)  
-su user - troca para o usuário especificado em ‘user’ (é exigida a senha)  
-tac - semelhante ao cat, mas inverte a ordem  
-tail - o comando tail mostra as últimas linhas de um arquivo texto, tendo como padrão as 10 últimas linhas. 
Sua sintaxe é: tail nome_do_arquivo. Ele pode ser acrescentado de alguns parâmetros como o -n que mostra 
o [numero] de linhas do final do arquivo;  
o – c [numero] que mostra o [numero] de bytes do final do arquivo  
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e o – f que exibe continuamente os dados do final do arquivo à medida que são acrescentados. -tcpdump sniffer 
- sniffer é uma ferramenta que “ouve” os pacotes  
-top – mostra os processos do sistema e dados do processador.  
-touch touch foo.txt - cria um arquivo foo.txt vazio; também altera data e hora de modificação para agora  
-traceroute - traça uma rota do host local até o destino mostrando os roteadores intermediários  
-umount – desmontar partições.  
-uname -a – informações sobre o sistema operacional 
-userdel - remove usuários  
-vi - editor de ficheiros de texto  
-vim - versão melhorada do editor supracitado  
-which - mostra qual arquivo binário está sendo chamado pelo shell quando chamado via linha de comando  
-who - informa quem está logado no sistema. 
  
Não são só comandos digitados via teclado que podemos executar no Linux. Várias versões foram 
desenvolvidas e o kernel evoluiu muito. Sobre ele rodam as mais diversas interfaces gráficas, baseadas 
principalmente no servidor de janelas XFree. Entre as mais de vinte interfaces gráficas criadas para o Linux, 
vamos citar o KDE. 

 
                 Menu K, na versão Suse – imagem obtida de  
http:// pt.wikibooks. org/wiki/Linux_para_iniciantes/A_interface_gr%- C3%A1fica_KDE 

 
 
Um dos motivos que ainda desestimula várias pessoas a adotarem o Linux como seu sistema operacional é a 
quantidade de programas compatíveis com ele, o que vem sendo solucionado com o passar do tempo. Sua 
interface familiar, semelhante ao do Windows, tem ajudado a aumentar os adeptos ao Linux. 
 
Distribuição Linux é um sistema operacional que utiliza o núcleo (kernel) do Linux e outros softwares. Existem 
várias versões do Linux (comerciais ou não): Ubuntu, Debian, Fedora, etc. Cada uma com suas vantagens e 
desvantagens. O que torna a escolha de uma distribuição bem pessoal. 
 
Distribuições são criadas, normalmente, para atender razões específicas. Por exemplo, existem distribuições 
para rodar em servidores, redes - onde a segurança é prioridade - e, também, computadores pessoais. 
 
Assim, não é possível dizer qual é a melhor distribuição. Pois, depende da finalidade do seu computador. 
 

Sistema de arquivos: organização e gerenciamento de arquivos, diretórios e permissões no 
Linux 
 
Dependendo da versão do Linux é possível encontrar gerencia- dores de arquivos diferentes. 
Por exemplo, no Linux Ubuntu, encontramos o Nautilus, que permite a cópia, recorte, colagem, movimentação 
e organização dos arquivos e pastas. No Linux, vale lembrar que os dispositivos de armazenamento não são 
nomeados por letras. 
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Por exemplo, no Windows, se você possui um HD na máquina, ele recebe o nome de C. Se possui dois HDs, 
um será o C e o outro o E. Já no Linux, tudo fará parte de um mesmo sistema da mesma estrutura de pastas. 

 
                            Linux – Fonte: O Livro Oficial do Ubuntu 

 
As principais pastas do Linux são:  
/etc - possui os arquivos gerais de configuração do sistema e dos programas instalados.  
/home – cada conta de usuário possui um diretório salvo na pasta home.  
/boot – arquivos de carregamento do sistema, incluindo configuração do gerenciador de boot e o kernel.  
/dev – onde ficam as entradas das placas de dispositivos como rede, som, impressoras.  
/lib – bibliotecas do sistema.  
/media – possui a instalação de dispositivos como drive de CD, pen drives e outros.  
/opt – usado por desenvolvedores de programas.  
/proc – armazena informações sobre o estado atual do sistema.  
/root – diretório do superusuário. 
 
O gerenciamento de arquivos e diretórios, ou seja, copiar, mover, recortar e colar pode ser feito, julgando 
que estamos usando o Nautilus, da seguinte forma:  
- Copiar: clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo ou diretório. O conteúdo será movido para a 
área de transferência, mas o original permanecerá no local. 
- Recortar: clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo ou diretório. O conteúdo será movido para a 
área de transferência, sendo removido do seu local de origem. 
- Colar: clique com o botão direito do mouse no local desejado e depois em colar. O conteúdo da área de 
transferência será colado. 
 
Outra forma é deixar a janela do local de origem do arquivo aberta e abrir outra com o local de destino. 
Pressionar o botão esquerdo do mouse sobre o arquivo desejado e movê-lo para o destino. 
 

Instalar, remover e atualizar programas 
 
Para instalar ou remover um programa, considerando o Linux Ubuntu, podemos utilizar a ferramenta 
Adicionar/Remover Aplicações, que possibilita a busca de drives pela Internet. Esta ferramenta é encontrada 
no menu Aplicações, Adicionar/Remover. 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

 

- Noções de uso de Internet e correio eletrônico, utilizando os navegadores Firefox e Google 
Chrome no sistema operacional (Ubuntu versão 14 ou superior). 

 
A Internet é um conjunto de redes de computadores que conecta milhões de computadores no mundo inteiro, 
inclusive o seu. Ela é também uma vasta fonte de informações que está em constante mudança e expansão. 
Desde a sua criação na década de 1970, ela tem crescido exponencialmente e é agora usada por milhões de 
pessoas, desde as instituições comerciais e educacionais até os consumidores individuais. 
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Uma vez conectado à Internet, você pode ter acesso a uma rica gama de informações, incluindo páginas da 
World Wide Web, correio eletrônico, chat, grupos de notícias, mensagens instantâneas, software, jogos, 
informações meteorológicas, museus, bibliotecas, enfim o que você estiver procurando. 
 
Um provedor de serviços de internet (ISP) mantém um servidor que está diretamente conectado com a Internet. 
Para conectar o seu computador com a Internet, você deve usar um modem ou uma placa de rede ou também 
wireless (rede sem fio) conectar para esse provedor. O provedor lhe cobra uma taxa mensagem pelo uso da 
Internet, já existem no Brasil serviços gratuitos de Internet com rede sem fio que são disponibilizados pelas 
prefeituras, ou outros meios. 
 

Como se conectar com a Internet? 
 

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

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

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

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

 
 

Navegadores  
 
O navegador de WWW é a ferramenta mais importante para o usuário de Internet. É com ele que se pode 
visitar museus, ler revistas eletrônicas, fazer compras e até participar de novelas interativas. As informações 
na Web são organizadas na forma de páginas de hipertexto, cada um com seu endereço próprio, conhecido 
como URL. Para começar a navegar, é preciso digitar um desses endereços no campo chamado Endereço no 
navegador. O software estabelece a conexão e traz, para a tela, a página correspondente.  
 
O World Wide Web foi inicialmente desenvolvido no Centro de Pesquisas da CERN (Conseil Europeen pour la 
Recherche Nucleaire), Suíça. Originalmente, o WWW era um meio para físicos da CERN trocarem experiências 
sobre suas pesquisas através da exibição de páginas de texto. Ficou claro, desde o início, o imenso potencial 
que o WWW possuía para diversos tipos de aplicações, inclusive não-científicas. 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
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FIM 

 

Link para adquirir a apostila completa 
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/policia-civil/investigador-e-papiloscopista-policia-civil-
parana-apostila-empdf-concurso-2020 
 
 

www.apostilasobjetiva.com.br 
www.apostilasonline.com.br 

 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/policia-civil/investigador-e-papiloscopista-policia-civil-parana-apostila-empdf-concurso-2020
https://www.apostilasobjetiva.com.br/policia-civil/investigador-e-papiloscopista-policia-civil-parana-apostila-empdf-concurso-2020
http://www.apostilasobjetiva.com.br/
http://www.apostilasonline.com.br/
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