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Conteúdo 
 

 Fonética e Fonologia. 
Ortografia. 
 Morfologia. 
Sintaxe. 
Pontuação. 
Semântica. 
Estilística. 
Textos: dissertativo, narrativo e descritivo. 
Compreensão de textos. 

 
 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
Mais de 1.000 exercícios com gabaritos 
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Fonética 
Fonemas e letras; Encontros vocálicos e consonantais. 

 
Fonologia (fonética) 
Ramo da Linguística que descreve o funcionamento dos sons da língua, ocupando-se da distinção entre os 
fonemas, que são passíveis de variadas realizações fonéticas, como ocorre com o /l/ que admite várias 
realizações, em diferentes regiões do Brasil. À Fonologia, contudo, não interessa a variação de pronúncia, os 
sotaques, mas interessa-lhe dar conta da distinção de um par de fonemas num mesmo ambiente fônico, 
observando-lhes as realizações e as relações que constroem. 
 
Por ater-se ao caráter distintivo dos sons da língua, não fica difícil depreender a estreita relação da Fonologia 
com outros campos da língua, a saber, o morfológico, o sintático, o semântico e o estilístico. As semelhanças 
e as diferenças fônicas que existem entre um vocábulo e outro, ou ainda entre fatos gramaticais, podem tornar-
se mais perceptíveis se consideradas também do ponto de vista fonológico. 
 
Fonemas são as unidades fônicas distintivas da palavra. 
 
O número de fonemas é limitado dentro de um sistema linguístico. Com poucos fonemas, podemos formar uma 
grande quantidade de signos, simplesmente comutando um por outro. Assim: lata, mata, pata, data, etc. 
Trocados os fonemas, altera-se logicamente o significado das palavras. 
 
Letras são os sinais gráficos que representam os fonemas. 
Uma letra pode representar fonemas diferentes. É o caso de fonema /z/, por exemplo, que pode ser 
representado pelas seguintes letras: 
s = mesa 
x = exato 
z = azarado 
 
O alfabeto português possui 23 letras: a, b, c, d ... Além destas, temos k, w e y, empregadas em abreviaturas, 
símbolos e na transcrição de nomes próprios estrangeiros. A letra h não representa fonema algum. Aparece 
em certas palavras por força da etimologia ou da tradição escrita, em certas interjeições e na formação dos 
dígrafos. 
 

• Classificação dos fonemas 
 
Vogais - são fonemas que fazem vibrar as cordas vocais, em cuja produção a corrente de ar vinda dos pulmões 
não encontra obstáculos. São doze, e não cinco como muitos imaginam. São silábicos, isto é, constituem a 
base da sílaba. 
 
/ a / / â / / é / / ê / / / i / / / ó / / õ / / u / / 
 
Semivogais - são os fonemas /i/ e /u/ quando formam sílabas com uma vogal. 
 
can-tai  a = vogal    i = semivogal 
le-vou o = vogal     u = semivogal 
 
Observação: 
 
1) As letras e e o também podem representar semivogal: 
2) põe = [põi] mão = [mãu] 
3) Consoantes - são fonemas resultantes de obstáculos encontrados pela corrente de ar vinda dos pulmões. 
São assilábicos porque não podem formar sílaba sem auxílio de uma vogal. 
4) bo-ca, ca-sa, da-do, fa-ca 
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Encontros Vocálicos 
 
Sequência de fonemas vocálicos na mesma sílaba ou em sílabas distintas, sem intermediação de consoante. 
Os encontros vocálicos podem ser: 
 
DITONGOS, TRITONGOS ou HIATOS. 
 
Ditongo 
Ocorrência de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Os ditongos podem ser: 
Crescentes 
A semivogal antecede a vogal:  
 

perícia espécie fastio  vácuo  ténue  água 
 
Decrescentes 
A vogal antecede a semivogal:  

pai  feito  varapau  réu  biscoito muito 
 
Orais 
O som sai só pela boca:  

saia farnéis fugiu boi uivar 
 
Nasais 
O som sai pela boca e fossas nasais:  

mãe cãimbra vem mão comeram 
 
Abertas 

au mau eu ilhéu oi dói 
 
Fechadas 

eu seu oi foi õe põe 
 
Tritongo  
Sequência de três fonemas vocálicos, sem intermediação de consoante (semivogal + vogal + semivogal) 
na mesma sílaba: 

Paraguai enxaguei saguão 
 
 Hiato 
É o encontro de vogais em sílabas diferentes: 

ru-im a-inda goi-aba chei-o 
 
Encontros Consonantais  
 
É o agrupamento de consoantes. Há três tipos de encontros consonantais:  
Encontro Consonantal Perfeito = É o agrupamento de consoantes, lado a lado, na mesma sílaba. 

Bra-sil pla-ne-ta a-dre-na-li-na 
 
Encontro Consonantal Imperfeito = É o agrupamento de consoantes, lado a lado, em sílabas diferentes.  

ap-to cac-to as-pec-to 
 
Encontro Consonantal Misto = É o agrupamento consonantal que mistura os dois modos descritos. 

fel-tro dis-pli-cen-te des-tro 
 
Não se esqueça de que as letras M e N pós-vocálicas não são consoantes, e sim semivogais ou simples 
sinais de nasalização.  
 
Observação: 
Lembre-se de que encontro consonantal é a sequência de fonemas, e não de letras. Na palavra sexo, por 
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exemplo, ocorre encontro consonantal porque o x representa dois fonemas: [sekso] 
 
Dígrafos  
 
Dígrafo é o agrupamento de duas letras com apenas um fonema. Os principais dígrafos são rr, ss, sc, sç, xc, 
lh, nh, ch, qu, gu. Representam-se os dígrafos por letras maiores que as demais, exatamente para estabelecer 
a diferença entre uma letra e um dígrafo. Qu e gu só serão dígrafos, quando estiverem seguidos de e ou i. Os 
dígrafos rr, ss, sc, sç, xc têm suas letras separadas silabicamente; lh, nh, ch, qu, gu, não.  
 

arroz = ar-roz  assar = as-sar  nascer = nas-cer  desço = des-ço  
exceção = ex-ce-ção  alho = a-lho  banho = ba-nho  cacho = ca-cho  
querida = que-ri-da - Kerida;  sangue = san-gue  

 
Dígrafo Vocálico = É o outro nome que se dá ao Ressôo Nasal, pelo fato de serem duas letras com um 
fonema vocálico.  
 
sangue = san-gue  
 
Dífono = É o conjunto de dois fonemas representados por uma única letra. No português, o único dífono é 
representado pela letra X 
- axila  
- fixo 
 
Sílaba  
Ao fonema ou conjunto de fonema emitidos num só impulso expiratório dá-se o nome de sílaba. O seu centro 
é sempre uma vogal, pois sem ela não pode haver sílaba. Uma palavra pode ser formada por uma ou mais 
sílabas, recebendo a classificação seguinte: 
 
a) monossílabos - vocábulos que apresentam apenas uma vogal: nó, já, rei; 
b) dissílabos - vocábulos que apresentam duas vogais: da-do, cor-da, sa-ci; 
c) trissílabos - vocábulos que apresentam três vogais: sa-la-da, ca-lo-te, pi-po-ca; 
d) polissílabos - vocábulos que apresentam quatro ou mais vogais: tri-ân-gu-lo, ca-fe-zi-nho, a-ma-vel-
men-te. 
 
Acento Tônico  
Acento tônico é a maior intensidade de voz de uma sílaba. É importante observar que nem todas as sílabas 
tônicas são marcadas com acento gráfico. Este é um mero sinal de escrita. 
As sílabas sobre as quais incide o acento tônico são chamadas de tônicas, sendo átonas as que não recebem 
tal acento. São pretônicas as sílabas átonas que se posicionam antes da tônica, e postônicas as que figuram 
depois da tônica: 
 
   pa   -              re   -              de 
     ||                     ||                   || 
atona            tônica            átona 
pretônica                          postônica 
 
Além das sílabas tônicas e átonas, existe uma de intensidade intermediária chamada subtônica, própria de 
palavras derivadas e correspondente à tônica da palavra primitiva. Vejamos a correspondência: 
  ca     -        fé 
   ||                ||  
átona     tônica 
    || 
   ca   -          fe          -        zal 
    ||                 ||                    || 
átona     subtônica       tônica 
 
Conforme a posição do acento tônico, os vocábulos classificam-se em: 
a) oxítonos - a última sílaba é a tônica: gua-ra-ná, ca-fé, sa-ci; 
b) paroxítonos - a penúltima sílaba é a tônica: pa-re-de, pe-te-ca, so-lú-vel; 
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c) proparoxítonos - antepenúltima sílaba é a tônica: mé-di-co, ân-gu-lo, ló-gi-ca. 
 

•   Classificação dos monossílabos quanto às tonicidades  
 

a) monossílabos tônicos - são proferidos sem apoio na palavra vizinha: más, dê, nó... 
b) monossílabos átonos - não têm autonomia fonética, ou seja, apoiam-se na palavra vizinha: mas, de, 
no... 
 
Ortoepia 
        A ortoepia trata da correta pronúncia das palavras quanto à emissão de vogais e articulação das 
consoantes de maneira perfeita, bem como, à escolha do timbre correto, seja ele aberto ou fechado, pronúncia 
esta que interfere na maneira de se escrever corretamente. 
       Pronúncia correta                       Pronúncia errada 
Caranguejo carangueijo 
Beneficência beneficiência 
Camundongo camondongo 
Empecilho impecilho 
Mendigo mendingo 
Mortadela mortandela 
Reivindicar reinvidicar 

 
         Prosódia trata da correta pronúncia das palavras quanto à posição da sílaba tônica. 

 
        Pronúncia correta                           Pronúncia errada 
Avaro ávaro 
Condor côndor 
Circuito circuíto 
Filantropo filântropo 
Fluido fluído 
Ibero íbero  
Pudico púdico  

 
Exercícios pertinentes 

Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 
 
1. Assinale a alternativa errada a respeito da palavra "churrasqueira". 
a)   apresenta 13 letras e 10 fonemas 
b)  apresenta 3 dígrafos: ch, rr, qu 
c)  divisão silábica: chur-ras-quei-ra 
d)  é paroxítona e polissílaba 
e)  apresenta o tritongo: uei 
 
2. Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras do que fonemas? 
a)  Caderno 
b) Chapéu 
c) Flores 
d) Livro 
e) Disco 
 
3. Ele chegou às carreiras, trazendo do colégio a notícia da saída do professor. As palavras em itálico 
na frase anterior apresentam respectivamente: 
a)   hiato, ditongo decrescente, ditongo crescente 
b)  ditongo crescente, ditongo decrescente, hiato 
c)  ditongo decrescente, ditongo crescente, hiato 
d)  ditongo decrescente, ditongo crescente, ditongo decrescente 
e)  hiato, ditongo crescente, ditongo decrescente 
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4. Assinale a melhor resposta. Em papagaio, temos: 
a)  um ditongo 
b)  um tritongo 
c)  um trissílabo 
d)  um oxítono 
e)  um proparoxítono 
 
5. Assinale a série em que apenas um dos vocábulos não possui dígrafo: 
 a)   folha - ficha - lenha - fecho 
 b)   lento - bomba - trinco - algum 
 c)   águia - queijo - quatro - quero 
 d)   descer - cresço - exceto - exsudar 
 e)   serra - vosso - arrepio - assinar 
 
6. Assinale a alternativa que inclui palavras da frase abaixo que contêm, respectivamente, um ditongo 
oral crescente e um hiato. 
 
As mágoas de minha mãe, que sofria em silêncio, jamais foram compreendidas por mim e meus irmãos. 
a)   foram - minha 
b)   sofria - jamais 
c)   meus - irmãos 
d)   mãe - silêncio 
e)   mágoas - compreendidas 
 
7. Na palavra armazém: 
a)  há dígrafo e ditongo 
b)  não há dígrafo, mas há ditongo 
c)  não há ditongo nem dígrafo 
d)  há dígrafo, mas não há ditongo 
e)  n. d. a. 
 
08) Dadas as palavras: des-a-ten-to / sub-es-ti-mar / trans-tor-no, constatamos que a separação silábica 
está correta: 
 a)  apenas n° 1 
 b)  apenas n° 2 
 c)  apenas n° 3 
 d)  em todas as palavras 
 e)  n. d. a. 
 
09) Dadas as palavras: tung-stê-nio / bis-a-vô / du-e-lo, constatamos que a separação silábica está 
correta: 
a)  apenas n° 1 
b)  apenas n° 2 
c)  apenas n° 3 
d)  em todas as palavras 
e)  n. d. a. 
 
10) Nas palavras alma, pinto e porque, temos, respectivamente: 
 a)  4 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas. 
 b)  5 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas. 
 c)  4 fonemas - 4 fonemas - 5 fonemas. 
 d)  5 fonemas - 4 fonemas - 6 fonemas. 
 e)  4 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas. 
 
11) A alternativa que apresenta uma incorreção é: 
a)  o fonema está diretamente ligado ao som da fala. 
b)  as letras são representações gráficas dos fonemas. 
c)  a palavra "tosse" possui quatro fonemas. 
d)  uma única letra pode representar fonemas diferentes. 
e)  a letra "h" sempre representa um fonema. 
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12) Todas as palavras abaixo possuem um encontro vocálico e um encontro consonantal, exceto: 
 a)  destruir. 
 b)  magnésio. 
 c)  adstringente. 
 d)  pneu. 
 e)  autóctone. 
 
13) A série em que todas as palavras apresentam dígrafo é. 
 a)  assinar / bocadinho / arredores. 
 b)  residência / pingue-pongue / dicionário. 
 c)  digno / decifrar / dissesse. 
 d)  dizer / holandês / groenlandeses. 
 e)  futebolísticos / diligentes / comparecimento. 
 
14) Verificamos a presença de um hiato em: 
a)   entendia. 
b)   trabalho. 
c)   conjeturou. 
d)   mais. 
e)   saguão. 
 
15) A alternativa que apresenta certa dificuldade de distinção entre ditongo crescente e hiato é: 
a)   pai-saúde-mau-juízo. 
b)   Saara-preencher-cruel-doer. 
c)   faísca-degrau-chapéu-voo. 
d)   piada-miolo-poente-miudeza. 
e)   frear-foi-saída-rei. 
 
16) A alternativa que apresenta uma incorreção é: 
 a)  "chapéu" possui um dígrafo e um ditongo decrescente. 
 b)  "guerreiro" possui dois dígrafos e um ditongo decrescente. 
 c)  "mangueira" possui dois dígrafos e um ditongo decrescente. 
 d)  "enxaguei" possui dois dígrafos e um tritongo. 
 e)  "exato" não possui dígrafos e nem encontro vocálico. 
 
17) A alternativa em que as letras sublinhadas nas palavras constituem, respectivamente, dígrafo e 
encontro consonantal é: 
 a)  exceção / étnico 
 b)  banho / desça 
 c)  seguir / nascimento 
 d)  aquático / psicologia 
 e)  occipital / represa 
 
18) Observe os encontros vocálicos e os dígrafos e assinale a única afirmativa incorreta: 
 a)  na palavra cãibra ocorre um ditongo nasal decrescente. 
 b)  na palavra frequente ocorre um ditongo oral crescente. 
 c)  na palavra radiouvinte ocorre um tritongo oral. 
 d)  na palavra pneumonia ocorrem um ditongo decrescente e um hiato. 
 e)  na palavra zoologia ocorrem dois hiatos. 
 
19) Observe os encontros vocálicos e os dígrafos e assinale a única afirmativa incorreta: 
  a)  a palavra discente tem dígrafo consonantal e um dígrafo vocálico. 
  b)  a palavra entranhas tem um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal. 
  c)  a palavra também tem dois dígrafos vocálicos. 
  d)  a palavra tranquilo tem um dígrafo vocálico e não apresenta dígrafo consonantal. 
  e)  a palavra borracha tem dois dígrafos consonantais. 
 
20) O vocábulo cujo número de letras é igual ao número de fonemas está em: 
 a)  sucedida. 
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 b)  habitando. 
 c)  grandes. 
 d)  espinhos. 
 e)  ressoou. 
 
21) A palavra que apresenta ditongo crescente é: 
 a)   acordou. 
 b)   teriam. 
 c)  noites. 
 d)   jamais. 
 e)  quando. 
 
22) Só não existe hiato em: 
a)   atoleiros. 
b)   miaram. 
c)   ruído. 
d)   defendiam. 
e)   haviam. 
 
23) Indique a palavra que tem 5 fonemas: 
a)   ficha. 
b)   molhado. 
c)  guerra. 
d)   fixo. 
e)  hulha. 
 
24) Assinale o vocábulo com ditongo nasal decrescente: 
a)   quando. 
b)   zangou. 
c)   misteriosos. 
d)  vitória. 
e)  moravam. 
 
25) A palavra "charuto" apresenta: 
a)  um dígrafo e seis fonemas. 
b)  um dígrafo e sete fonemas. 
c)  sete letras e sete fonemas. 
d)  sete letras e dois dígrafos. 
e)  sete letras e cinco fonemas. 
 
Gabarito 
 
01 -  02 -  03 - C 04 -  05 -  06 -  07 -  08 -  09 -  10 - C 
11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  
21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  ****** ****** ****** ****** ****** 

 

 
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 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
Letras minúsculas 
a b c d e f g h i j  k l m n o p q r s  t u v w x y z 
 
As letras k, w e y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são 
usadas em várias situações.  
Por exemplo:  
a) na escrita de símbolos de unidades de medida: km (quilômetro), kg (quilograma), W (watt);  
b) na escrita de palavras e nomes estrangeiros (e seus derivados): show, playboy, playground, windsurf, kung 
fu, yin, yang, William, kaiser, Kafka, kafkiano. 
 

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

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

 
Emprego de algumas letras 

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

 
Emprega-se      "J" 
 
a)  Nas formas verbais terminadas em: jar 
arranjar (arranjei, arranjamos) 
viajar (viajo, viajaram) 
 
b)  Nas palavras de origem tupi, africana, árabe: 
jiboia, pajé, canjica, manjericão, berinjela, moji 
 
c)  Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com j: 
laranjeira (de laranja); lojista, lojinha (de loja). 
 
S ou Z  ?        Emprega-se "S" 
 
a) Nas palavras que derivam de outras que se escrevem com s: 
casebre, casinha, casarão (de casa) 
pesquisar (de pesquisa); analisar (de análise) 
Exceção: catequizar (catequese) 
 
b) Nos sufixos 
-  ês - esa: português - portuguesa     /  /  /     chinês - chinesa 
-  ense, oso, osa (que formam adjetivos):  paraense  / / / orgulhoso  / / / caprichosa 
-  isa (indicando feminino):  poetisa  / / / profetisa 
 
c)  Após ditongo: coisa, lousa, pousar 
d) Nas formas do verbo pôr (e seus derivados) e querer: 
    pus, puseste, quis, quiseram 
 
Emprega-se      "Z" 
 
a) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com z: 
razão - razoável; raiz - enraizado 
 
b) Nos sufixos: 
-  ez, eza (que formam substantivos abstratos a partir de adjetivos) 
 
Adjetivo Substantivo abstrato 
Surdo   Surdez  
Avaro   Avareza  
Belo     Beleza 

 
izar (que formam verbos):   civilizar, humanizar, escravizar 
iza - ção (que formam substantivos):   civilização, humanização 
 
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 
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Emprega-se   "Ç" 
 
Verbos com ter-   Substantivos com tenção 
Conter  Contenção 
Deter   Detenção 

 
Atente para a grafia de:  
- acrescentar - adolescência - consciência - indisciplina - fascinação - piscina - nascer  
- obsceno - ressuscitar - seiscentos. 
 
X 
 
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /s/:  
-  experiência -  Sexta -  sintaxe -  texto. 
 
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /ks/: 
- clímax -  intoxicar -  nexo -  reflexo -  sexagésimo -  sexo -  tóxico. 
 
XC 
Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com XC, mas que têm o som de /s/:  
-  excesso -  exceção -  excedente -  excepcional. 
 
E ou I  ?       Emprega-se  "E" 
 
a) Nos ditongos nasais: mãe, cães, capitães 
b) Nas formas dos verbos com infinitivos terminados em: oar e uar 
Abençoe  - perdoe  - continue  - efetue 
c) Em palavras como: se, senão, quase, sequer, irrequieto 

 
Emprega-se "I" 
 
Somente no ditongo interno: cãibra (ou câimbra) 
 
H 
 
A letra "H" não representa nenhum som 
É usada nos dígrafos: nh - lh - ch 
É usada em algumas interjeições: ah, oh, hem 
Sobrevive por tradição em Bahia mas desaparece nos derivados: baiano, baianismo 
 

Palavras homófonas 
 
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre x e ch: 
 
Brocha (pequeno prego) broxa (pincel) 
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) 
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Acender (iluminar) ascender (subir) 
Acento (sinal gráfico) assento (onde se senta) 
Caçar (perseguir a caça) cassar (anular) 
Cegar (tornar cego) segar (cortar para colher) 
Censo (recenseamento) senso (juízo) 
Cessão (ato de ceder), secção (corte)   seção (departamento - parte ou divisão)  sessão (reunião). 
Concerto (harmonia musical) conserto (reparo) 
Espiar (ver, espreitar) expiar (sofrer castigo) 
Incipiente (principiante) insipiente (ignorante) 
Intenção (propósito) intensão (esforço, intensidade) 
Paço (palácio) passo (passada) 

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

 
Dicas de Ortografia 

 
Qual a série certinha?  
 
a) civilizar, analisar, pesquizar  
b) civilizar, analizar, pesquizar  
c) civilisar, analisar, pesquisar  
d) civilizar, analisar, pesquisar  
 
A gente usa o sufixo -izar para formar verbos derivados de adjetivo:  
civil    civilizar  
municipal   municipalizar  
 
Há palavras que já têm o s no radical delas. Aí a gente tem que respeitar a família. Mantemos o s. E 
acrescentamos-lhe 
 -ar,          não      -izar:      
análise     analisar                                          
pesquisa    pesquisar  
 

Resposta do teste: D  
 
Que opção está todinha certa?  
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Conceito, métodos, objetos e finalidade da Criminologia 
 

A origem da palavra Criminologia, hibridismo greco-latino, tem a sua criação atribuída a Raffaele Garofalo 

(Itália, 1851-1934), que com ela intitulou sua principal obra. Consta, porém, que tal vocábulo já tinha sido 

empregado anteriormente na França, por Topinard (1830-1911). 

 

Este vocábulo, a princípio reservado ao estudo do crime, ascendeu à ciência geral da criminalidade, antes 

denominada Sociologia Criminal ou Antropologia Criminal. 

 

A criminologia é uma ciência social, filiada à Sociologia, e não uma ciência social independente, desorientada. 

Em relação ao seu objeto – a criminalidade – a criminologia é ciência geral porque cuida dela de um modo 

geral. Em relação a sua posição, a Criminologia é uma ciência particular, porque, no seio da Sociologia e sob 

sua égide, trata, particularmente, da criminalidade. 

 

A criminologia é a ciência que estuda: 

1- As causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade; 

2- As manifestações e os efeitos da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade e, 

3- A política a opor, assistencialmente, à etiologia da criminalidade e da periculosidade preparatória da 

criminalidade, suas manifestações e seus efeitos. 

 

Conceito de Criminologia: A Criminologia é um conjunto de conhecimentos que estudam o fenômeno e 

as causas da criminalidade, a personalidade do delinquente e sua conduta delituosa e a maneira de 

ressocializá-lo. É a definição de Sutherland. Ciência que como todas as que abordam algum aspecto da 

criminalidade deve tratar do delito, do delinquente e da pena. Segundo a Unesco, a criminologia se divide em 

geral (sociológica) e clínica. 

 

Na concepção de Newton Fernandes e Valter Fernandes, criminologia é o “tratado do Crime”. 

 

A interdisciplinaridade da criminologia é histórica, bastando, para demonstrar isso, dizer que seus fundadores 

foram um médico (Cesare Lombroso), um jurista sociólogo (Enrico Ferri) e um magistrado (Raffaele Garofalo). 

 

Assim, além de outras, sempre continuam existindo as três correntes: a clínica, a sociológica e a jurídica, 

que, ao nosso ver, antes de buscarem soluções isoladas, devem caminhar unidas e Inter-relacionadas. 

 

A criminologia radical busca esclarecer a relação crime/formação econômico-social, tendo como conceitos 

fundamentais relações de produção e as questões de poder econômico e político. Já a criminologia da reação 

social é definida como uma atividade intelectual que estuda os processos de criação das normas penais e das 

normas sociais que estão relacionados com o comportamento desviante. 

 

O campo de interesse da criminologia organizacional compreende os fenômenos de formação de leis, o da 

infração às mesmas e os da reação às violações das leis. A criminologia clínica destina-se ao estudo dos 

casos particulares com o fim de estabelecer diagnósticos e prognósticos de tratamento, numa identificação 

entre a delinquência e a doença. Aliás, a própria denominação já nos dá ideia de relação médico-paciente. 

 

O objeto da moderna criminologia é o crime, suas circunstâncias, seu autor, sua vítima e o controle social. 

Deverá ela orientar a política criminal na prevenção especial e direta dos crimes socialmente relevantes, na 

intervenção relativa às suas manifestações e aos seus efeitos graves para determinados indivíduos e famílias. 

Deverá orientar também a Política social na prevenção geral e indireta das ações e omissões que, embora não 

previstas como crimes, merecem a reprovação máxima. 

 

Quando nasceu, a criminologia tratava de explicar a origem da delinquência utilizando o método das ciências, 

o esquema causal e explicativo, ou seja, buscava a causa do efeito produzido. 

 

Pensou-se que erradicando a causa se eliminaria o efeito, como se fosse suficiente fechar as maternidades 

para o controle da natalidade. 
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Academicamente a criminologia começa com a publicação da obra de Cesare Lombroso chamada de L´Uomo 

Delinquente, em 1876. Sua tese principal era a do delinquente nato. 

 

Já existiram várias tendências causais na criminologia. Baseado em Rousseau, a criminologia deveria procurar 

a causa do delito na sociedade, baseado em Lombroso, para erradicar o delito deveríamos encontrar a eventual 

causa no próprio delinquente e não no meio. Um extremo que procura as causas de toda a criminalidade na 

sociedade e o outro, organicista, investiga o arquétipo do criminoso nato (um delinquente com determinados 

traços morfológicos). Isoladamente, tanto as tendências sociológicas quanto às orgânicas fracassaram. Hoje 

em dia fala-se no elemento bio-psico-social. Volta a tomar força os estudos de endocrinologia que associam 

a agressividade do delinquente à testosterona (hormônio masculino), os estudos de genética ao tentar 

identificar no genoma humano um possível “gene da criminalidade”, juntamente com os transtornos da 

violência urbana, de guerra, da forme, etc. 

 

De qualquer forma, a criminologia transita pelas teorias que buscam analisar o crime, a criminalidade, o 

criminoso e a vítima. Passa pela sociologia, pela psicopatologia, psicologia, religião, antropologia, 

política, enfim, a criminologia habita o universo da ação humana. 

 

A Criminologia e o Comportamento Humano 

 
Um dos aspectos da Criminologia são os distúrbios da personalidade. Dentre os mais frequentes desses 
distúrbios, podemos citar as neuroses, as psicoses, as personalidades psicopáticas e os transtornos da 
sexualidade ou parafilias. Neuroses são estados mentais da pessoa humana, que a conduzem à ansiedade, a 
distúrbios emocionais como: medo, raiva, rancor, sentimentos de culpa. Pode-se afirmar que as neuroses são 
afecções muito difundidas, sem base anatômica conhecida e que, apesar de intimamente ligadas à vida 
psíquica do paciente, não lhe alteram a personalidade como as psicoses, e consequentemente se 
acompanham de consciência penosa e frequentemente excessiva do estado mórbido (MARANHÃO, 2004, p. 356). 
Nessa perspectiva, de acordo com Newton e Valter Fernandes (2002, p. 213), podemos citar as neuroses 
obsessivas, caracterizadas pela constante de obsessões, fobias e tiques obsessivos, cujas formas de projeção 
alinham-se à cleptomania, à piromania, ao impulso ao suicídio e ao homicídio. 
 
O termo psicose surgiu para enfatizar as afecções mentais mais graves. As psicoses são conjuntos de doenças 
caracterizadas por distúrbios emocionais do indivíduo e sua relação com a realidade social, com o convívio em 
sociedade. Citamos, dentre outras, a paranoica, a maníaco-depressiva e a carcerária. 
 
Segundo Genival França (1998, p. 357), “as psicoses paranoicas são transtornos mentais marcados por 
concepções delirantes permitindo manifestações de autofilia e egocentrismo, conservando-se claros 
pensamentos, vontades e ações”. Os paranoicos fantasiam, e nos seus delírios relacionam o seu bem-estar 
ou a dor com as pessoas que lhes rodeiam, atribuindo a estas a causa de seu estado. Temos por exemplo, a 
paranoia do ciúme, a de perseguição, a erótica. Seriam paranoicos os assassinos de Abraham Lincon, Gandhi, 
John Lennon e o que atentou contra a vida do Papa João Paulo II (FERNANDES, 2002, p. 221). 
 
A psicose maníaco-depressiva, hoje estudada como transtorno bipolar do comportamento, é marcada por 
crises de excitação psicomotora e estado depressivo. A fase maníaca é caracterizada por hiperatividade motora 
e psíquica, com agitação e exaltação da afetividade e do humor. O maníaco não permanece quieto, é eufórico. 
A melancólica ou depressiva caracteriza-se pela inibição ou diminuição das funções psíquicas e motoras. O 
indivíduo apresenta um quadro marcado pela tristeza, pessimismo, sentimento de culpa. As tentativas de 
suicídio são frequentes nesta fase melancólica (GENIVAL, 1998, p. 356). 
 
A psicose carcerária é decorrente da privação da liberdade do indivíduo submetido a estabelecimentos 
carcerários que não dispõem, em sua grande maioria, de condições adequadas de espaço, iluminação e 
alimentação. A pessoa acometida deste mal manifesta a “síndrome crepuscular de Ganser”, apresentando 
sintomas com as seguintes características: estranhas alterações da conduta motora e verbal do indivíduo que, 
quando interrogado, encerra-se em impenetrável mutismo ou passa a exibir para respostas, como se estivera 
acometido de um estado deficitário orgânico, não raro acompanhado de sintomas depressivos ou catatônicos 

(FERNANDES, 2002, p. 225). 
 
A personalidade psicopática é caracterizada por uma distorção do caráter do indivíduo. Os indivíduos 
acometidos por tal personalidade geralmente apresentam o seguinte quadro característico: são inteligentes, 
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amorais, inconstantes, insinceros; faltam-lhes vergonha e remorso; são egocêntricos, inclinados à condutas 
mórbidas. Citamos como tipos, dentre outros: os explosivos ou epileptóides, os perversos ou amorais, os 
fanáticos e os mitomaníacos. 
 
Os explosivos ou epileptóides são indivíduos que manifestam em seu comportamento a habitualidade de um 
estado colérico, raivoso, agressivo, tanto verbalmente como fisicamente. 
 
Os perversos ou amorais são maldosos, cruéis, destrutivos. Tais características revelam-se precocemente em 
crianças, nas tendências à preguiça, inércia, indocilidade, impulsividade, indiferença, propensos à 
criminalidade infanto-juvenil. Na fase adulta, o indivíduo possui grau elevado de inteligência, podendo ser 
observadas mentiras, calúnias, delações, furtos, roubos. Encontram-se no rol dos amorais os incendiários, os 
vândalos, os “vampiros” e os envenenadores (FERNANDES, 2002, p. 209). 
 
Os fanáticos tendem a um ânimo constante de euforismo, extrema exaltação daquilo que desejam. Lutam por 
seus ideais de forma impulsiva, sem limites, sem controle. São capazes de praticar qualquer ato delinquente 
na busca incessante por seus objetivos. 
 
Os mitomaníacos, por sua vez, são acometidos de um desequilíbrio da inteligência no tocante à realidade. São 
propensos à mentira, à simulação, à fantasia. Conseguem distorcer, de forma quase convincente, a realidade 
dos fatos, podendo chegar a extremos de delírios e devaneios. 
 
O estudo da sexualidade anômala ou transtornos da sexualidade interessa à medicina legal, são distúrbios 
caracterizados por degeneração psíquica ou por fatores orgânicos glandulares. Citamos como exemplo o 
sadismo, o masoquismo, a pedofilia, o vampirismo e a necrofilia. O sadismo, também chamado algolagnia 
ativa, é transtorno sexual em que o indivíduo inflige sofrimentos físicos à parceira para obter o prazer sexual. 
O termo tem origem no nome do Marquês de Sade (1740), que acometido do mal, o relatou em seus romances 
Justina e Julieta. O marquês sentia prazer em cortar as carnes de suas parceiras e em tratar as chagas das 
prostitutas (GOMES, 2004, p. 471). 
 
Já o masoquismo é algolagnia passiva, isto é, o indivíduo só consegue sentir prazer sexual ao sofrer, ao ser 
humilhado. Jean Jacques Rousseau, filósofo francês que viveu nos idos anos de 1712 a 1778, bastante 
conhecido por sua obra Do Contrato Social (onde trabalha a formação e desenvolvimento da sociedade civil e 
do próprio Estado), em um de seus livros publicados após sua morte, Confissões, revela ser acometido deste 
transtorno da sexualidade: “Ajoelhar- se aos pés de uma amante imperiosa, obedecer às suas ordens, pedir 
perdão de faltas que cometera eram para mim gozos divinos “(GOMES, 2004, p. 471). 
 
A pedofilia é parafilia caracterizada pela atração por parceiros sexuais crianças ou adolescentes. O vampirismo 
é a aberração venérea na qual a gratificação é alcançada com o degenerado sugando obsessivamente o 
sangue de seu parceiro sexual (CROCE; CROCE JÚNIOR, 2004, p. 681). 
 
A necrofilia, por sua vez, trata-se de transtorno caracterizado por prática de relações sexuais com cadáver. 
“Alguns necrófilos chegam a violar covas, retirar corpos em decomposição para satisfazerem seu instinto” 
(GOMES, 2004, p. 474). 
 

Conclusões 
 
Muitos outros são os distúrbios e doenças mentais que acometem a pessoa humana e a levam à prática de 
atos ilícitos contra seu semelhante, ademais, como Voltaire nos lembra em seu Tratado de Metafísica, muito 
pouco sabemos sobre o ser humano e sua mente, objetos constantes do conhecimento filosófico, jurídico e 
científico. Muitos mistérios ainda a desvendar. Como dizia Voltaire, poucas pessoas se preocupam em ter uma 
noção do que seja o homem. A única ideia que os camponeses de uma parte da Europa têm da nossa espécie 
é a de um animal de dois pés, de pele trigueira, articulando algumas palavras, cultivando a terra, pagando, sem 
saber por que, tributos a um outro animal a que chama rei, vendendo suas colheitas tão caro quanto puder, 
reunindo-se com outros em certos dias do ano para entoar preces numa língua incompreensível. Um rei sempre 
encara toda a espécie humana como seres feitos para obedecer-lhe e aos seus semelhantes (VOLTAIRE, 1978, 

p. 61). 
 

            

História natural do delito 
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O delito se define por ele mesmo, sempre a partir de uma teoria, e a melhor teoria é aquela que se aproxima 
da realidade histórico-social do objeto questionado. Teoria e prática se implicam de uma tal forma no campo 
jurídico-penal que até não mais se concebe a menor tentativa de enfoque parcelado, à guisa de análise. É o 
todo que carece de ser analisado, para que não se perca de vista aquele momento crítico de intercomunicação 
recíproca de fatores e elementos, em perpétua dinamicidade unitária e autotransformadora. Os fatos sociais 
com sua enorme carga valorativa, participam do delito como o sol participa do movimento dos planetas. A 
propósito, elimine-se o sol da vida dos planetas e se verá que não serão apenas estes que sentirão os efeitos 
do repentino cataclisma gravitacional das esferas celestes inseridas na Via Láctea. 
 
O delito não existe sem o fato social que lhe regula ciberneticamente o rumo a ser alcançado, por via de 
alterações de sentido geradoras de novas formas e matizes. Deve ser definido por seu conteúdo, nos limites 
de sua própria efemeridade factual e contraditória, ao invés de ser aprisionado pelo método esquizofrênico de 
certas filosofias ontológicas ou essencialistas. 
 
O delito e suas circunstâncias, historicamente condicionadas, não se amoldam a figurinos estanques 
desenhados por uma natureza intrínseca, como se nascessem de um mesmo e único ovo, idêntico a si próprio. 
Os milhões de anos de vida sobre a terra atestam exatamente o contrário. Não se há de construir o presente 
com dispensa dos materiais que lhe servem de sustentáculo. 
 
Sem a empiricidade dos fatos, potenciais ou consumados, não vale nenhuma teoria, se procura uma verdade 
ontológica. Fora dos fatos qualquer teoria tem valor, pois se alimenta de si mesma, de seu próprio enunciado 
unilateral. É dolo o que for como tal predeterminado. É culpa o que se encaixa no conceito inventado de culpa. 
 
Qualquer estudo sobre delitos ou transgressões sociais não pode prescindir do homem. Por sua natureza, o 
delito induz a uma regulação da coletividade, e, por conseguinte, é uma ação, um fenômeno social. Se o delito 
faz parte da natureza social do homem, então podemos aceitar o que disse Mariano Funes em "Actualidad de 
la Venganza" (Buenos Aires, 1943:41): 
"(...). El delito es un fenómeno de normalidad social, em cuanto producto de la humana convivencia; y de 
anormalidad de la conducta, en cuanto la conducta criminal es inferior em su expresión numérica y en su 
frecuencia a los otros actos externos de las conductas normales" 
 
O crime, por incrível que pareça, não é necessariamente nocivo para o sistema social, o que faz Durkheim 
apontar a funcionalidade do crime. O referido filósofo promoveu a despatologização do crime e assinalou o 
funcionalismo do crime e da pena. (...) 
 
O crime é indispensável à evolução normal da moral e do direito. É fator de saúde pública. É fundamental o 
legado de Durkheim para se entender o crime, o criminoso e o castigo nas sociedades contemporâneas. Sua 
teoria sistêmica veio contrariar o determinismo positivo lombrosiano dominante à sua época. E, profetiza: “Não 
há sociedade sem crime". 
 
Delito é a representação dos conflitos sociais mais agudos, por agredir sentimentos como a moral e ética social. 
 
Nada é bom indefinidamente e sem medida. Para a própria evolução da autoridade é imprescindível que não 
seja excessiva, seja, portanto, contestada. Muitas vezes, com efeito, o crime não é senão uma antecipação da 
moral por vir um encaminhamento ao direito que será".  
 
Se o delito, as transgressões e os crimes são fenômenos sociais, então são históricos. Portanto, obedecem as 
estruturas dialéticas da sociedade em que eles se dão. Pode-se argumentar que alguns crimes não são 
históricos, como o assassinato e o roubo; ocorrem em todas as sociedades, independentes do sistema sócio-
produtivo. Mesmo assim, nem todos os assassinatos e roubos são considerados como transgressões; o 
colonialismo é um exemplo – hoje atende sob a alcunha de "globalização". O conceito de crime não é imutável, 
absoluto, sendo mesmo relativo e por isso é que tem sido discutido e não inaceitáveis as definições absolutas 
de crime.  
 
Sociologicamente, crime é a infração de um costume ou de uma lei, contra a qual reage a sociedade, aplicando 
uma pena ao infrator" e "antropologicamente, crime é qualquer afronta a uma crença dominante como, por 
exemplo, crime com o desrespeito ao totem" ou crença religiosa ou política. 
 

Premissa do Crime 
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Ora, a premissa do crime é o fato social. Não é a tipicidade, nem a injuricidade, nem a culpabilidade. O crime 
já existia, na face da terra, antes que essas expressões fossem inventadas. Povos cultos e civilizados, mesmo 
nos dias de hoje, conseguem fabricar seus delitos sem que seus mais eminentes dogmatas sequer conheçam 
o significado nuclear dessas mágicas palavras do moderno direito penal. Nem mesmo nós, no Brasil, eméritos 
copistas, nos últimos decênios, das elucubrações fantasiosas de divertidos penalistas alemães (com qual deles 
estaremos, nos próximos anos?), chegamos a nos entender no assunto, o que não é de causar espanto. As 
palavras, afinal, significam o que se espera que elas signifiquem, seja para quem fala, seja para quem escuta. 
 
Ninguém escapa à tentação (para evitar-se o termo incompetência) de acrescentar seu condimento preferido, 
na retransmissão da receita. Um condimento que se pretende coincidente com a norma legislada ou com os 
princípios avançados de justiça e equidade. 
 
A premissa do crime é o fato social porque é este que sintetiza a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, 
sem que a recíproca se mostre verdadeira. É o fato social que controla e catalisa a punibilidade, marca 
registrada do crime ou delito. Fato social, ou seja: atitude, comportamento ou realidade intrinsecamente cativos 
ou persuasivos na vida de relação dos indivíduos. 
 
Como fenômeno jurídico (ou antijurídico, pouco importa), depende o crime, para subsistir, da resistência que 
lhe opõe a ordem social estabelecida. Matar índios é crime entre os índios, mormente se pertencem à mesma 
tribo. 
 
Matar índios é serviço à comunidade no período de implantação e expansão de colônias europeias no Novo 
Mundo. Haveria sequestro, entre nós, na confinação forçada de dissidente político em hospital psiquiátrico? 
 
Verdades tão banais se relegam, todavia, a segundo plano nos compêndios de direito penal, ou se reputam 
reservadas à pesquisa histórico-sociológica. Descobre-se que ao penalista cabe penetrar na estrutura ou 
essência jurídica do crime, auxiliado, ou não, pelo legislador.  
 
É assim que figuras como o estado de necessidade, legítima defesa, exercício de direito e cumprimento do 
dever ganham ares de autonomia ontológica perante os fatos do homem, os mesmos fatos que lhes fornecem, 
nada obstante, a mais concreta e tangível juridicidade ocasional. No arranha-céu dos dogmatas até o vazio 
das paredes se transforma em estrutura.  
E como ele é invisível, resiste com altivez camaleonesca às mais disparatadas transformações da sociedade 
e do indivíduo, desde tempos imemoriais. 
 
O Direito Penal trabalha com três conceitos de delito: material, formal e analítico. 
 
O conceito material está vinculado ao ato que possui danosidade social ou que provoque lesão a um bem 
jurídico.  
 
O conceito formal está ligado ao fato de existir uma lei penal que descreva determinado ato como infração 
criminal 
 
Já o conceito analítico expõe os elementos estruturais e aspectos essenciais do conceito de crime.  
 
Perguntando a um penalista sobre o conceito analítico de delito, ele irá responder (pelo menos a grande 
maioria) que o crime é um ato típico, ilícito e culpável. Outros responderão que o crime é um fato típico e ilícito. 
E agora, também, retornando ao conceito de que o crime é um fato típico, ilícito, culpável e punível, haverá 
respostas apontando esses quatros elementos essenciais. 
 
Esses conceitos são fundamentais para que a hermenêutica possa ser utilizada. Assim, é possível ao intérprete 
da norma aplicar a norma abstrata ao caso concreto com a segurança que tais situações exigem. 
 
Na verdade, os conceitos formal e material não traduzem com precisão que seja crime. Se há uma lei penal 
editada pelo Estado, proibindo determinada conduta, e o agente a viola, se ausente qualquer cláusula de 
exclusão da ilicitude ou dirimente da culpabilidade, haverá crime. Já o conceito material sobreleva a importância 
do princípio da intervenção mínima quando aduz que somente haverá crime quando a conduta do agente 
atenta contra os bens mais importantes. Contudo, mesmo sendo importante e necessário o bem para a 
manutenção e subsistência da sociedade, se não houver uma lei penal protegendo-o, por mais relevante que 
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seja, não haverá crime se o agente vier a atacá-lo, em face do princípio da legalidade. 
 
Mas esses conceitos são rasos. Eles não traduzem a profundidade do fenômeno criminal. Isso fica visível na 
diferença que existe na aplicação da lei penal pela Justiça Criminal togada e pelo Tribunal do Júri. O crime é 
muitas vezes visto de forma distanciada, sem emoção, comparando-se com jurisprudências e mais 
jurisprudências; no Tribunal do Júri é tudo insólito, a emoção nos julgamentos está presente, os jurados em 
seu íntimo se colocam no banco dos réus e se perguntam se teriam feito a mesma coisa. Antes de acusação 
e defesa discursarem sobre legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o jurado já fez, pelo menos 
por algumas vezes, a operação mental de ter se colocado no lugar do réu, com as condições pessoais do 
mesmo e na hora dos fatos. Antes da descrição abstrata do crime (utilizado pelo Direito Penal), o jurado quer 
perscrutar os fatores que levaram à ocorrência daquele homicídio. O Tribunal do Júri é pura Criminologia!. Ali 
estão presentes delito, delinquente, vítima e o controle social. 
 
A Criminologia moderna não mais se assenta no dogma de que convivemos em uma sociedade consensual. 
Pelo contrário, vivemos em uma sociedade conflitiva. Não basta afirmar que crime é o conceito legal. Isso não 
explica tudo e não ajuda em quase nada na percepção da origem do crime. O crime é muito complexo, ele 
pode ter origens das mais diversas como o excessivo desnível social de uma localidade, defeitos hormonais 
no corpo de uma pessoa, problemas de ordem psíquica como traumas, fobias e transtornos de toda ordem 
emocional etc.  
 
A Criminologia moderna busca se antecipar aos fatos que precedem o conceito jurídico-penal de delito. O 
Direito Penal só age após a execução (ex.: tentativa) ou na consumação do crime. A Criminologia quer mais. 
Ela quer entender a dinâmica do crime e intervir nesse processo com o intuito de dissuadir o agente de praticar 
o crime, o que pode ocorrer das mais variadas formas. Mas para que isso seja feito, a Criminologia teve que 
desenvolver outros conceitos para o delito. Conceitos estes mais próximos e íntimos da realidade que o 
fenômeno criminal apresenta.  
 
Diversos conceitos foram surgindo no desenvolvimento da Criminologia. Já foram tratados aqui os três 
conceitos utilizados pelo Direito Penal, os quais são obrigatórios pontos de partida da Criminologia, mas não 
esgotam o problema.  
 
Molina  (MOLlNA, Gomes, 2002, p. 66)  leciona que Garofalo chegou a criar a figura do delito natural, ou seja, para 
ele, delito seria: "uma lesão daquela parte do sentido moral, que consiste nos sentimentos altruístas 
fundamentais (piedade e probidade) segundo o padrão médio em que se encontram as raças humanas 
superiores, cuja medida é necessária para a adaptação do indivíduo à sociedade", outros autores, no entanto, 
realçam a nocividade social da conduta ou a periculosidade do seu autor. 
 
A sociologia criminal já utiliza outro parâmetro, bastante em voga na atualidade: o de conduta desviada ou 
desvio. Esse critério utiliza como paradigma as expectativas da sociedade. As condutas desviadas são aquelas 
que infringem o padrão de comportamento esperado pela população num determinado momento. É um 
conceito que não se confunde com o de crime, mas que o abrange.  
 
Anthony Giddens ensina que podemos definir o desvio como o que não está em conformidade com 
determinado conjunto de normas aceitas por um número significativo de pessoas de uma comunidade ou 
sociedade. Como já foi enfatizado, nenhuma sociedade pode ser dividida de um modo linear entre os que se 
desviam das normas e aqueles que estão em conformidade com elas. A maior parte das pessoas transgride, 
em certas ocasiões, regras de comportamento geralmente aceitas. Quase toda a gente, por exemplo, já 
cometeu em determinada altura atos menores de furto, como levar alguma coisa de uma loja sem pagar ou 
apropriar-se de pequenos objetos do emprego - como papel de correspondência - e dar-lhes uso privado. A 
dada altura de nossas vidas, podemos ter excedido o limite de velocidade, feito chamadas telefônicas de 
brincadeira (trote), ou fumado marijuana  (maconha). 
 
Desvio e crime não são sinônimos, embora muitas vezes se sobreponham. O âmbito do conceito de desvio é 
mais vasto do que o conceito de crime, que se refere apenas à conduta inconformista que viola uma lei. Muitas 
formas de comportamento desviante não são sancionadas pela lei. Sendo assim, os estudos sobre desvio 
podem examinar fenômenos tão diversos como os naturalistas (nudistas), a cultura "rave" ou os viajantes "new 
age". O conceito de desvio pode aplicar-se tanto ao comportamento do indivíduo, como às atividades dos 
grupos.  
 
O conceito de desvio tem íntima relação com a política de controle da criminalidade conhecida como tolerância 
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zero. O controle da criminalidade naquele modelo começa na repressão de condutas desviadas.  
 

O delinquente  
 
O delito foi o objeto principal de estudo da Escola Clássica criminal. Foi com o surgimento da Escola Positiva 
que houve um giro de estudo, abandonando-se a centralização na figura do crime e passando o núcleo das 
pesquisas para a pessoa do delinquente.  
 
A Escola Positiva surgiu no contexto de um acelerado desenvolvimento das ciências sociais (Antropologia, 
Psiquiatria, Psicologia, Sociologia, Estatística etc.). Esse fato determinou de forma significativa uma nova 
orientação nos estudos criminológicos. Ao abstrato individualismo da Escola Clássica, a Escola Positiva opôs 
a necessidade de defender mais enfaticamente o corpo social contra a ação do delinquente, priorizando os 
interesses sociais em relação aos indivíduos. 
 
Na atualidade, os modelos biológicos de explicação da criminalidade perderam quase que totalmente a sua 
força.  
 
Todavia, não foram totalmente eliminados, dentro de suas limitações também podem contribuir para a 
compreensão do fenômeno criminal.  
 
Na moderna Criminologia, o estudo do homem delinquente passou a um segundo plano, como consequência 
do giro sociológico experimentado por ela e da necessária superação dos enfoques individualistas em atenção 
aos objetivos político-criminais. O centro de interesse das investigações - ainda que não tenha abandonado a 
pessoa do infrator - deslocou-se prioritariamente para a conduta delitiva, para a vítima e para o controle social. 
Em todo caso, o delinquente é examinado, "em suas interdependências sociais" como unidade biopsicossocial 
e não de uma perspectiva biopsicopatológica como sucedera com tantas obras clássicas orientadas pelo 
espírito individualista e correcionalista da Criminologia tradicional.  
 
No entanto, também não há dúvida de que a Psicologia Criminal, com toda sua técnica de investigação, possa 
contribuir sensivelmente para a Criminologia com seus estudos, individuais ou coletivos, do delinquente.  
 
A Psicologia Criminal destina-se a estudar a personalidade do criminoso. A personalidade refere-se, 
usualmente, aos processos estáveis e relativamente coesos de comportamento, pensamento, reação e 
experiência, que são característicos de uma determinada pessoa. Por intermédio dessas características 
poderemos compreender e até prever grande parte do comportamento do indivíduo. O estudo da personalidade 
das pessoas em conflito com a lei (e aqui podemos incluir as crianças e adolescentes) pode contribuir 
efetivamente para se entender o fenômeno criminal.  
 
Uma das maiores contribuições criminológicas que a Psicologia pode dar nesse sentido é ajudar na criação de 
programas que auxiliem a redução da reincidência criminal, campo que ainda não foi explorado totalmente.  
 

As escolas penais 
 
Todas as legislações sustentam o poder e autoridade do Estado para orientar, controlar e punir os seres 
humanos, com a finalidade de regular a vida social harmoniosamente. Por conseguinte, a historicidade da 
sociedade humana tem sua imagem nas regulamentações jurídicas. Desta forma tendem a se adequar aos 
projetos político-sociais de cada sociedade, nação ou Estado. 
 
Longe da uniformidade, o pensamento jurídico-penal orienta-se por filosofias jurídicas chamadas de Escolas 
Penais. Mesmo a aceitação da denominação de Escola Penal não é hegemônica. "Não obstante, a 
denominação se impôs e foi incorporada ao estudo do direito criminal" (Heitor Júnior; Op. cit. :37). 
 
Assim, Mestieri conceitua Escola Penal como: "(...) o elenco de soluções típicas do problema penal 
abrangendo-o em todos os seus aspectos principais, quais sejam: o delinquente, a responsabilidade penal, 
o crime e a pena" (apud; Heitor Júnior; op. cit. :37).  
 
Dos movimentos que se propuseram encaminhar soluções características aos problemas penais tentando 
explicar o crime, a pena, o homem delinquente, sua responsabilidade, temos as Escolas: Clássica, Positiva, 
Intermediária (Eclética) e Nova Defesa Social. Renato Marcão (2002), nos dá um bom resumo das principais 
Escolas:  
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Escola Clássica: Também chamada idealista, filosófico-jurídica, crítico-forense etc., que é livre-arbitrista, 

invidualista e liberal, considerando o crime fenômeno jurídico e a pena, meio retributivo. Os clássicos são 
contratualistas e racionalistas; foram, via de regra, jusnaturalistas, aceitando, o predomínio de normas 
absolutas e eternas sobre as leis positivas. 
Para a Escola Clássica, a pena é um mal imposto ao indivíduo que merece um castigo em vista de uma falta 
considerada crime, que voluntária ou conscientemente, cometeu.  
 

Escola Positiva: É determinista e defensivista, encarando o crime como fenômeno social e a pena como 

meio de defesa da sociedade e de recuperação do indivíduo. Chama-se positiva, não porque aceite o sistema 
filosófico mais ou menos "comteano", porém, pelo método.  
Para a Escola Positiva, o crime é um fenômeno natural e social, e a pena meio de defesa social. Enquanto os 
clássicos aceitam a responsabilidade moral, para os positivistas todo homem é responsável, porque vive e 
enquanto vive em sociedade (responsabilidade legal ou social). 
 

Escola Intermediária: Em meio aos extremos bem definidos das Escolas Clássica e Positiva, surgiram ao 

longo dos tempos posições conciliatórias. Embora acolhendo o princípio da responsabilidade moral, não 
aceitam que a responsabilidade moral fundamente-se no livre arbítrio, substituindo-o pelo "determinismo 
psicológico". Desta forma, a sociedade não tem o direito de punir, mas somente o de defender-se nos limites 
do justo. 
 

Escola da Nova Defesa Social: Depois da II Guerra Mundial, reagindo ao sistema unicamente retributivo, 

surge a Escola do Neodefensivismo Social. Segundo seus postulados não visa punir a culpa do agente 
criminoso, apenas proteger a sociedade das ações delituosas. Essa concepção rechaça a ideia de um direito 
penal repressivo, que deve ser substituído por sistemas preventivos e por intervenções educativas e 
reeducativas, postulando não uma pena para cada delito, mas uma medida para cada pessoa. 
 
Damásio E. de Jesus ensina que na Defesa Social, a pena tem três finalidades:  
1) "Não é exclusivamente de natureza retributiva, visando também a tutelar os membros da sociedade";  
2) "É imposta para a ressocialização do criminoso"; 
3) "A máquina judiciária criminal deve ter em mira o homem, no sentido de que a execução da pena tenha um 
conteúdo humano". 
 

Finalidade das penas 

A partir da publicidade do Direito Penal, no qual o Estado detém o monopólio da aplicação das sanções, e 
também, da não uniformidade do pensamento jurídico penal, a aplicação das medidas disciplinadoras adquire 
o caráter filosófico-utilitário da Escola Penal que tanto o legislador quanto o sentenciador estão concertados. 
Entretanto, dificilmente o legislador e o sentenciador estão em harmonia entre si no tocante à finalidade da 
pena. Tentarei mostrar mais adiante esta terrível contradição no Estatuto da Criança e do Adolescente, e como 
o Serviço Social vira "marisco" nesta "briga do rochedo com o mar". 
 
No momento vamos ver os "instrumentais" jurídico-filosóficos do direito de punir. Assim, temos as teorias 
Retributiva, Relativa e as Mistas ou Sincréticas.  
 

A Teoria Retributiva: Parte do princípio autoritário de que a pena é sempre merecida pelo infrator. A 

sanção penal é essencialmente retributiva porque opera causando um mal ao transgressor. Destina-se à 
reposição do status quo ante através da reposição, indenização ou da restituição. 
 
Na lição de Cezar Roberto Bitencourt, "A pena tem como fim fazer Justiça, nada mais. A culpa do autor deve 
ser compensada com a imposição de um mal, que é a pena, e o fundamento da sanção estatal está no 
questionável livre arbítrio, entendido como a capacidade de decisão do homem para distinguir entre o justo e 
o injusto". 
 
Destarte, na teoria retributiva a "pena encontra seu fundamento somente em sua referência ao delito; segundo 
sua gravidade determina-se sua quantia como que se satisfazem as exigências do ordenamento jurídico e a 
Justiça. Assim como a boa ação merece reconhecimento, a má ação requer reprovação e compensação". 
 

As Teorias Relativas: Baseiam a pena por seus efeitos preventivos. Distinguem dois tipos de prevenção: 

a geral, e a especial.  
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A geral é a intimidação, ameaça com sanções os prováveis infratores. Dispõe-se a intimidar todos os membros 
da comunidade jurídica pela ameaça da pena.  
 
A especial atua diretamente sobre o autor da violação penal, para que não volte a delinquir, tentando corrigir 
os que são possíveis de ressocialização e isolar os irrecuperáveis. Dirige-se exclusivamente ao delinquente, 
para que este não volte a delinquir.  
 

As Teorias Mistas ou Sincréticas: Mesclam as retributivas e as relativas, afirmando de que a pena é 

retribuição, sem olvidar dos fins preventivos (buscam reunir em um conceito único os fins da pena). A doutrina 
unificadora defende que a retribuição e a prevenção, geral e especial, são distintos aspectos de um mesmo 
fenômeno, que é a pena. 
Em resumo, as teorias mistas ou sincréticas acolhem a retribuição e o princípio da culpabilidade como critérios 
limitadores da intervenção da pena. 
 

 

Teorias Sociológicas da Criminalidade 
Modelos teóricos de natureza biológica, psicológica e sociológica 

 
Teorias criminológicas, em geral, têm como objeto quatro elementos: a lei, o criminoso, o alvo e o lugar. A 
forma como são classificadas diz respeito aos diversos níveis de explicação, que variam do individual ao 
contextual. As teorias criminológicas que adotam o nível individual de análise partem do pressuposto de que o 
crime - a explicação de suas causas e o controle de sua ocorrência na sociedade - se deve aos fatores internos 
aos indivíduos que os motivam, ou melhor, os impulsionam a cometerem um ato criminoso. Variáveis como 
idade, raça, posição social e educação seriam algumas das medidas consideradas fundamentais para explicar 
a atitude criminosa de um indivíduo. 
 
A maioria das teorias criminológicas mais importantes são explicações relativamente precisas que aspiram a 
propor dedutivamente hipóteses claras e consistentes entre si e que possam ser submetidas a propósitos de 
refutação e superá-los com êxito.  
 
Com o surgimento das teorias sociológicas da criminalidade, houve uma bifurcação muito poderosa dessas 
pesquisas em dois grupos principais. Essa divisão leva em consideração, principalmente, a forma como os 
sociólogos encaram a composição da sociedade: consensual ou conflitual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teorias macrossociológicas  
 
Para a perspectiva das teorias consensuais, a finalidade da sociedade é atingida quando há um perfeito 
funcionamento de suas instituições, de forma que os indivíduos compartilhem os objetivos comuns a todos os 
cidadãos, aceitando as regras vigentes e compartilhando as regras sociais dominantes. Para a teoria do 
conflito, no entanto, a coesão e a ordem na sociedade são fundadas na força e na coerção, na dominação por 

alguns e sujeição de outros; ignora-se a existência de acordos em torno de valores de que depende o próprio 
estabelecimento da força. 
 
Dentro desses dois grupos vamos encontrar, principalmente, as seguintes teorias: escola de Chicago, teoria 
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da associação diferencial, teoria da anomia, teoria da subcultura delinquente, labelling aproach (interacionismo 
simbólico) e teoria critica.  
 
São consideradas de consenso: escola de Chicago, associação diferencial, anomia e subcultura delinquente.  
 
São conflitivas  labelling e a teoria critica.  
 

Escola de Chicago  
 
É considerada uma teoria de consenso.  
 
Pode-se dizer que a criminologia americana, como tal, se iniciou nas décadas de 20 e 30, à sombra da 
Universidade de Chicago, com a teoria ecológica e os múltiplos trabalhos empíricos que inspirou. Na linha da 
obra pioneira de Robert Park e Ernest Burguess (de ambos os autores, Introduction to the Science of Sociology, 
1921, e The City - 1925) em sede de sociologia, a escola criminológica de Chicago encarou o crime como 
fenômeno ligado a uma área natural. Historicamente coincidente com o período das grandes migrações e da 
formação das grandes metrópoles, teve a escola de Chicago que se afrontar com o problema característico do 
ghetto. As sucessivas ondas de imigrantes arrumavam-se segundo critérios rigidamente étnicos, dando origem 
a comunidades tendencialmente estanques. Parecia, assim, natural que se optasse por um modelo ecológico 
- ou seja, de equilíbrio entre a comunidade humana e o ambiente natural - para o enquadramento dos 
fenômenos sociais.  
 
Caracterizou-se pelo seu empirismo e sua finalidade pragmática, isto é, pelo emprego da observação direta 
em todas as investigações (da observação dos fatos são induzidas as oportunas teses) e pela finalidade 
pragmática a que se orientavam: um diagnóstico confiável sobre os urgentes problemas sociais da realidade 
norte-americana de seu tempo. Seus representantes iniciais não eram sociólogos nem juristas, senão 
jornalistas, predominando em todo o caso, como setor de procedência, o amplo espectro das ciências do 
espírito. 
 
A escola de Chicago pode ter seu trabalho melhor compreendido dividindo-o em duas fases: a Primeira Escola 
vai de 1915 a 1940, enquanto a segunda escola vai de 1945 a 1960. O trabalho dessa escola explorou a 
relação entre a organização do espaço urbano e a criminalidade.  
 
A escola de Chicago se tornou bastante importante para o estudo da criminalidade urbana. As teorias 
estabelecidas por seus sociólogos durante aquele período influenciaram valiosos estudos urbanos sobre o 
crime, que foram posteriormente conduzidos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Sua atuação foi marcada 
pelo pragmatismo, e, dentre outras inovações que preconizou, destacam-se o método da observação 
participante e o conceito de ecologia humana. 
 
A sociologia não estava interessada em fatos, mas em como as pessoas reagiam a eles. Nesse compasso, a 
experiência prática era considerada fundamental, visto que a melhor estratégia de pesquisa era aquela em que 
o pesquisador participava diretamente do objeto de seu estudo. Este método inovador e cuja introdução na 
pesquisa se deve a Escola de Chicago é o da observação participante. Nesse método, o observador toma 
parte no fenômeno social que estuda, o que lhe permite examiná-lo da maneira como realmente ocorre. Assim, 
o conhecimento tem por base não a experiência alheia, mas a própria experiência do pesquisador.  
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Concurso Público - 2018 
 

 
 
 
 

 
 
 

Caderno 1 
                 Conteúdo 

 

Direito Constitucional: Art.1º ao art. 5º da Constituição Federal. Art. 144 da 
Constituição Federal e Artigo 140 da Constituição do Estado de São Paulo. 
 

Direitos Humanos: noção, significado, finalidades e história. A dignidade da Pessoa 

Humana e os valores da liberdade, igualdade e solidariedade. Os Direitos Humanos 
fundamentais na vigente Constituição da República. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948).  
 

Direito Penal e Direito Processual Penal: Crime e contravenção. Crime doloso e 

crime culposo. Crime consumado e tentado. Art. 312 a 359 do C.P.B (Crimes Contra a 
Administração em Geral). Das excludentes de ilicitude. Da Persecução Penal. Da Polícia 
Judiciária. Do Inquérito Policial. Da Prova: conceito; objeto da prova; classificações e meios 
de prova; prisão – conceito, espécies; Lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013. 
 

Exercícios: 
Coletânea de Exercícios I 
 Coletânea de Exercícios II 
  Coletânea de Exercícios III 
  Coletânea de Exercícios IV   
 Coletânea de Exercícios V 
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Direito Constitucional = Artigos: 1º ao 5º e Art. 144. 
 

Dos Princípios Fundamentais 
 

ARTIGO 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos; 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 
V - o pluralismo político. 
 
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
 

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

 

ARTIGO  3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. 
 

ARTIGO  4º - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios; 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não intervenção; 
V - igualdade entre os estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 

 
Parágrafo único - A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 
dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana das nações. 

 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Direitos Individuais e Coletivos 
 

Conceituação 
 

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

Exemplo: "É garantido o direito de herança" (artigo 5º, inciso XXX da CF). 
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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 
 
Conceito: Usaremos a expressão para exprimir os meios, instrumentos, procedimentos e instituições 
destinados a assegurar o respeito, a efetividade do gozo e a exigibilidade dos direitos individuais, os quais se 
encontram ligados a estes entre os incisos do art. 5º.  
 
Classificação: Apenas agruparemos em função de seu objeto em legalidade, proteção judiciária, estabilidade 
dos direitos subjetivos, segurança jurídica e remédios constitucionais. 
 

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

PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIÁRIA 
Fundamento: Fundamenta-se no princípio da separação dos poderes, reconhecido pela doutrina como uma 
das garantias constitucionais; junta-se aí uma constelação de garantias. (art. 5º, XXXV, LIV e LV) 
 
Monopólio do judiciário do controle jurisdicional: A primeira garantia que o texto revela (art. 5º, XXXV) é a 
que cabe ao Judiciário o monopólio da jurisdição; a segunda consiste no direito de invocar a atividade 
jurisdicional sempre que se tenha como lesado ou simplesmente ameaçado um direito, individual ou não. 
 
Direito de Ação e de Defesa: Garante-se plenitude de defesa, assegurada no inciso LV: aos litigantes, em 
processo judicial e administrativo, a aos acusados em geral são assegurados, o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes. 
 
Direito ao devido processo legal:  Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal (art. 5º, LIV); combinado com o direito de acesso à justiça (XXXV) e o contraditório e a plenitude 
de defesa (LV), fechasse o ciclo das garantias processuais. 
 

ESTABILIDADE DOS DIREITOS SUBJETIVOS 
Segurança das relações Jurídicas: A segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam 
possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus 
fatos à luza da liberdade reconhecida; se vem lei nova, revogando aquela sob cujo império se formara o direito 
subjetivo, prevalece o império da lei velha, consagrado na Constituição, no art. 5º, XXXVI, a lei não prejudicará 
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
 
Direito adquirido:  A LICC declara que se consideram adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por 
ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida 
inalterável, a arbítrio de outrem (art. 6º, § 2º); se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, 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 
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geral (IV). 
 
Segurança em matéria penal:  Visam tutelar a liberdade pessoal, figuram no art. 5º, XXXVII a XLVII, mais a 
hipótese do LXXV, podem ser consideradas em 2 grupos:  

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

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

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

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

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

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

 garantias penais da não discriminação: XLI e XLII;  

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

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

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

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

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

 

Artigo 5º da Constituição Federal 
 
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 
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aquilo que as Leis nos determinam. O fundamento deste inciso é a liberdade: "não farei o que a Lei proíbe". 
Somente as Leis podem nos obrigar a fazer alguma coisa. Por esta razão, nenhuma autoridade pode nos 
obrigar a nada que não estiver previsto nas Leis do país. 
 
III - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

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

Todo indivíduo tem o direito de expressar livremente seu pensamento por qualquer meio ou forma. Este 
inciso constitui-se numa variação do direito à liberdade, uma vez que esta não se restringe à condição física, 
somente. A manifestação do pensamento é de extrema necessidade para a concretização da efetiva liberdade. 
Todavia, para se evitar abusos a esse direito, o indivíduo deve identificar-se. Tais abusos ocorrem quando se 
divulgam notícias de má fé, inverídicas ou que venham a denegrir a imagem ou a honra das pessoas. 
 
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem. 

Agravo - Significa ofensa, injúria, afronta, prejuízo, dano. A liberdade de manifestação do pensamento 
dá margens para que ocorram manifestações ofensivas à honra de determinadas pessoas, afetando a imagem 
que lhes era resguardada. Entretanto, o direito de resposta é garantido na mesma qualidade e quantidade. 
Assim, se alguém se utilizou de um jornal para ofender determinada pessoa, pode-se exigir que aquele jornal, 
na mesma página, no mesmo tamanho, com o mesmo destaque, conceda a oportunidade ao ofendido de 
responder ao agravo sofrido. Caso provado, cabe ação judicial contra o ofensor, para que o ofendido seja 
indenizado. Seja o dano moral, material ou à imagem. 
 
VI - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da Lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias; 

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

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

Exemplo: Certas religiões não permitem que seus membros cumpram o serviço militar obrigatório. Nessa 
situação, a autoridade competente poderá substituir a obrigação legal pela prestação alternativa. Assim, em 
vez do serviço militar, o indivíduo poderá exercer uma outra atividade como a prestação de serviços num 
orfanato. Mas, caso o indivíduo se recusar a cumprir a prestação alternativa, fixada em lei, então, perderá seus 
direitos políticos e deixará de ser cidadão, ou seja, não poderá mais votar ou se candidatar a uma eleição. 
 
Observação: Só poderá ser privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou 
política, quando a obrigação legal a todos impostas não poder ser substituída por uma prestação alternativa. 
Entretanto, haverá privação de direitos quando alguém alegar estes motivos para livrar-se de obrigações legais. 
Também ficará privado de direitos aquele que recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em Lei. 
 
Prestação Alternativa: Pena restritiva de direitos, que consiste em atribuir ao condenado tarefas 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, 
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que reforma a parte geral do código penal vigente, sendo as tarefas atribuídas conforme as aptidões do 
condenado, devendo ser cumpridas durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados. 
 
IX - É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

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

A Constituição brasileira estabelece uma diferença entre intimidade e vida privada. 
Intimidade é o direito de estar só; vida privada significa vida particular, é a vida social. A honra e a imagem 
das pessoas são asseguradas neste inciso, pois ambas refletem o respeito adquirido perante a sociedade, 
garantindo assim, sua segurança e confiança. É assegurado o direito à indenização por dano material ou moral 
decorrente de sua violação. 
 
XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; 

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

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

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

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

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

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

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

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

O inciso anterior, garante a liberdade de associação para fins lícitos. Ora, se os cidadãos têm a liberdade 
de se associarem, essa liberdade não pode sofrer entraves por parte da administração, pois caso esta exigisse 
autorização prévia para que as associações começassem a funcionar, estaria cerceando o direito dos cidadãos 
de se associarem, direito este assegurado pela Constituição. 
O inciso XVIII refere-se também a proibição imposta ao Estado de interferir no funcionamento das associações, 
fato que podia ocorrer na época do Regime Militar, quando dirigentes eram afastados e substituídos por 



                                          www.apostilasobjetiva.com.br                                 

 

10 

 

representantes do Governo.  
 
XIX - As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

As associações são grupamentos legítimos de pessoas com o objetivo de exigirem e fiscalizarem seus 
direitos, bem como as atividades do estado, ou apenas defenderem com mais eficácia seus interesses. As 
associações possuem imunidades quanto à interferência estatal, só podendo ser dissolvidas ou ter suas 
atividades suspensas pelos poderes públicos por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado, isto é, decisão judicial para a qual não cabe mais recurso. 
 
XX - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

Partindo-se da premissa de que há liberdade total para associar-se, concluímos que a mesma liberdade 
é concedida às pessoas que quiserem sair da associação. 
Entretanto, o inciso XX admite exceções. 
É o caso de certos profissionais que devem se filiar aos respectivos conselhos regionais, sob pena de exercício 
ilegal da profissão. 
Assim, o médico deve filiar-se ao CRM (Conselho Regional de Medicina); o Psicólogo ao CRP (Conselho 
Regional de Psicologia); o Advogado à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), e assim por diante. 
 
 XXI - As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar 
seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

 Legitimidade significa legalidade, ou seja, ser legítimo para efeitos da Lei. A palavra representação, no 
texto do inciso, significa a delegação (transmissão) de poderes conferidos pelos filiados às associações, para 
que estas defendam seus interesses. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, somente 
poderão defender interesses de seus filiados naquilo que se refere a assuntos pertinentes à categoria 
representada. 
 
XXII - É garantido o direito de propriedade; 

Propriedade, sob o ponto de vista jurídico, é o direito de usar, gozar e possuir bens e dispor deles da 
maneira como quiser. O direito de propriedade não se restringe somente a bens imóveis (casas, terrenos), pois 
não se refere somente a bens materiais. Existem também os bens imateriais, assim considerados quando seu 
valor pode ser expresso em termos monetários, como, por exemplo, os direitos autorais de um escritor. 
 
XXIII - A propriedade atenderá à sua função social; 

O inciso anterior (XXII) assegura ao cidadão o direito de propriedade. Entretanto, este direito, em algumas 
circunstâncias, é limitado. Isto ocorre quando o patrimônio da pessoa é sobreposto pelo interesse social. 
 
Exemplo: 10 (dez) casas são desapropriadas porque no local onde estão situadas passará uma avenida que 
irá melhorar o trânsito para determinado bairro. 
 
Função Social da Propriedade 
No decorrer dos tempos, a propriedade vem evoluindo com o objetivo de atender de maneira mais efetiva às 
necessidades sociais. 
 
Propriedade Rural - em seu estágio atual de evolução, a propriedade rural tem sua função social cumprida 
quando atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos: utilização adequada dos recursos naturais 
disponíveis e a preservação do meio ambiente; exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 
trabalhadores; aproveitamento racional e adequado e observância das disposições que regulam as relações 
de trabalho. 
Se a propriedade não cumprir sua função social poderá ser desapropriada. Um exemplo muito comum é a 
possibilidade do Estado desapropriar terra improdutiva com a finalidade de promover a Reforma Agrária. 
 
Propriedade Urbana - a propriedade urbana, por sua vez, cumpre sua função social quando atende às 
exigências do Plano Diretor (instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana exigida pela C. F. 
para cidades com população acima de 20.000 habitantes. No Plano Diretor estão elencadas as obrigações dos 
proprietários de imóveis urbanos, e as punições que poderão sofrer, caso não as cumpram. 
 
XXIV - A Lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
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ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos nesta Constituição; 

Como vimos, o direito à propriedade pode ser perdido quando há interesse social.  
A desapropriação consiste no ato pelo qual o Estado toma para si, ou transfere para outrem, bens de 
particulares, contando ou não com o consentimento do proprietário. Esta forma de intervenção na propriedade 
resulta na perda desta para os poderes públicos de forma irreversível. 
O ato desapropriatório só é cabível em casos de utilidade pública, necessidade pública e interesse social. 
 
Utilidade Pública - É aquela em que o poder público manifesta a vontade de utilizar um bem.  
Ex.: Determinada propriedade pode ser desapropriada para fins de se construir escolas, orfanatos, etc. 
Necessidade Pública - Quando há uma razão imperiosa que obriga a desapropriação do bem.  
 Necessidade de se construir uma rodovia ou uma represa nas terras onde se situa a propriedade. 
 
Interesse Social - Quando o motivo da desapropriação trará benefícios à coletividade. 
Ex.: Terras inativas são tomadas para se fazer o assentamento de famílias sem-terra. 
O ato de desapropriar tem como característica a indenização, que deve ser em dinheiro, além de justa e prévia, 
isto é, realizada antes da desapropriação. Entretanto, há exceções previstas neste inciso. São casos em que 
a indenização será em títulos de dívida pública, quando o bem de produção urbana não cumpre sua função 
social, desobedecendo o plano diretor, ou em títulos de dívida agrária, quando é o bem de produção rural que 
não cumpre a sua função social.  
 
XXV - No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 

Exemplo: O Poder Público visando conter o rompimento de uma barragem, utiliza-se de área particular 
vizinha, área, esta, destinada ao plantio de feijão. Mas, devido ao uso pelo Poder Público, a colheita ficou 
prejudicada, gerando ao proprietário da mesma o direito à indenização. 
Aqui não se trata de desapropriação. A requisição da propriedade é para uso temporário e necessário, face a 
uma situação de perigo público, sendo previsto o ressarcimento ao proprietário se houver dano à propriedade. 
 
XXVI - A pequena propriedade rural, assim definida em Lei, desde que trabalhada pela família, não será 
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a Lei 
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 

O inciso XXVI tem por finalidade assegurar ao pequeno agricultor a manutenção de sua propriedade, 
protegendo-a da penhora decorrente de empréstimos realizados para investimentos na atividade produtiva, e 
que não pode pagá-los.  
Para que a propriedade não seja penhorada, ela deverá ser: 
- Pequena - de acordo com a metragem fixada em lei. 
- Ser trabalhada pela família. 
- Ter a dívida sido contraída em decorrência da atividade produtiva. 
Em caso de dívidas fiscais, a penhora da pequena propriedade poderá ser realizada em virtude do não 
pagamento dos tributos. 
 
Penhora: É o bloqueio dos bens realizado pelos oficiais de justiça, ou ordem do juiz, suficientes para o 
pagamento da dívida mediante execução. 
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Conteúdo 
2.3 - Direito Administrativo 

  - 
    

Lei Complementar nº 207/1979 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo) 

    

Lei nº 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) 

  

 

 2  Coletâneas de Exercícios pertinentes  
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Lei Complementar nº 207, de 5 de janeiro de 1979 
Lei Orgânica da Polícia Civil 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar do Estado de 
São Paulo:  
 
Artigo 1º - A Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, responsável pela manutenção, em 
todo o Estado, da ordem e da segurança pública internas, executará o serviço policial por intermédio dos órgãos 
policiais que a integram.  
Parágrafo único - Abrange o serviço policial a prevenção e investigação criminais, o policiamento ostensivo, 
o trânsito e a proteção em casos de calamidade pública, incêndio e salvamento.  
 
Artigo 2º - São órgãos policiais, subordinados hierárquica, administrativa e funcionalmente ao Secretário da 
Segurança Pública:  
I - Polícia Civil;  
II - Polícia Militar  
§ 1º - Integrarão também a Secretaria da Segurança Pública os órgãos de assessoramento do Secretário da 
Segurança, que constituem a administração superior da Pasta.  
§ 2º - A organização, estrutura, atribuições e competência pormenorizada dos órgãos de que trata este artigo 
serão estabelecidos por decreto, nos termos desta lei e da legislação federal pertinente.  
 
Artigo 3º - São atribuições básicas:  
I - Da Polícia Civil - o exercício da Polícia Judiciária, administrativa e preventiva especializada;  
II - Da Polícia Militar - o planejamento, a coordenação e a execução do policiamento ostensivo, fardado e a 
prevenção e extinção de incêndios.  
 
Artigo 4º - Para efeito de entrosamento dos órgãos policiais contará a administração superior com mecanismos 
de planejamento, coordenação e controle, pelos quais se assegurem tanto a eficiência quanto a 
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complementariedade das ações, quando necessárias à consecução dos objetivos policiais.  
 
Artigo 5º - Os direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho dos policiais civis e militares, bem como as 
condições de ingresso às classes, séries de classes, carreiras ou quadros são estabelecidos em estatutos.  
 
Artigo 6º - É vedada, salvo com autorização expressa do Governador em cada caso, a utilização de integrantes 
dos órgãos policiais em funções estranhas ao serviço policial, sob pena de responsabilidade da autoridade que 
o permitir.  
Parágrafo único - É considerado serviço policial, para todos os efeitos legais, inclusive arregimentação, o 
exercício em cargo, ou funções de natureza policial, inclusive os de ensino a esta legados.  
 
Artigo 7º - As funções administrativas e outras de natureza não policial serão exercidas por funcionário ou por 
servidor, admitido nos termos da legislação vigente não pertencente às classes, séries de classes, carreiras e 
quadros policiais.  
Parágrafo único - Vetado.  
 
Artigo 8º - As guardas municipais, guardas noturnas e os serviços de segurança e vigilância, autorizados por 
lei, ficam sujeitos à orientação, controle e fiscalização da Secretaria da Segurança Pública, na forma de 
regulamentação específica.  
 

TÍTULO II 
Da Polícia Civil 

Capítulo I 
Das Disposições Preliminares 

 
Artigo 9º - Esta lei complementar estabelece as normas, os direitos, os deveres e as vantagens dos titulares 
de cargos policiais civis do Estado.  
 
Artigo 10 - Consideram -se para fins desta lei complementar:  
I - classe: conjunto de cargos públicos de natureza policial da mesma denominação e amplitude de 
vencimentos;  
II - série de classes: conjunto de classes da mesma natureza de trabalho policial, hierarquicamente 
escalonadas de acordo com o grau de complexidade das atribuições e nível de responsabilidade;  
III - carreira policial: conjunto de cargos de natureza policial civil, de provimento efetivo.  
 
Artigo 11 - São classes policiais civis aquelas constantes do anexo que faz parte integrante desta lei 
complementar.  
 
Artigo 12 - As classes e as séries de classes policiais civis integram o Quadro da Secretaria da Segurança 
Pública na seguinte conformidade:  
I - na Tabela I (SQC -I):  
a) Delegado Geral de Polícia;  
b) Diretor Geral de Polícia (Departamento Policial);  
c) Assistente Técnico de Polícia;  
d) Delegado Regional de Polícia;  
e) Diretor de Divisão Policial;  
f) Vetado;  
g) Vetado;  
h) Assistente de Planejamento e Controle Policial;  
i) Vetado;  
j) Delegado de Polícia Substituto;  
l) Escrivão de Polícia Chefe II;  
m) Investigador de Polícia Chefe II;  
n) Escrivão de Polícia Chefe I;  
o) Investigador de Polícia Chefe I;  
 
II - na Tabela II (SQC-II):  
a) Chefe de Seção (Telecomunicação Policial);  
b) Encarregado de Setor (Telecomunicação Policial);  
c) Chefe de Seção (Pesquisador Dactiloscópico Policial);  
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d) Encarregado de Setor (Pesquisador Dactiloscópico Policial);  
e) Encarregado de Setor (Carceragem);  
f) Chefe de Seção (Dactiloscopista Policial);  
g) Encarregado de Setor (Dactiloscopista Policial);  
 
III - na Tabela III (SQC-III):  
a) os das séries de classe de:  
1. Delegado de Polícia;  
2. Escrivão de Polícia;  
3. Investigador de Polícia;  
b) os das seguintes classes:  
1. Perito Criminal;  
2. Técnico em Telecomunicações Policial;  
3. Operador de Telecomunicações Policial;  
4. Fotógrafo (Técnica Policial);  
5. Inspetor de Diversões Públicas;  
6. Auxiliar de Necrópsia;  
7. Pesquisador Dactiloscópico Policial;  
8. Carcereiro;  
9. Dactiloscopista Policial;  
10. Agente Policial;  
- item 10 da alínea "b" do inciso III do artigo 12 com redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 456, de 12/5/1986.  

11. Atendente de Necrotério Policial.  
§ 1º - Vetado.  
§ 2º - O provimento dos cargos de que trata o inciso II deste artigo far-se-á por transposição, na forma prevista 
no artigo 27 da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978.  
§ 3º - Vetado.  
 

CAPÍTULO II - Vetado 
 
Artigo 13 - Vetado.  
 
Artigo 14 - Vetado:  
I - vetado;  
II - vetado;  
III - vetado;  
IV - vetado;  
V - vetado;  
§ 1º - vetado.  
§ 2º - vetado.  
§ 3º - Vetado.  
 

CAPÍTULO III 
Do Provimento de Cargos 

SEÇÃO I 
Das Exigências para Provimento 

 
Artigo 15 - No provimento dos cargos policiais civis, serão exigidos os seguintes requisitos:  
I - para o Delegado Geral de Polícia, ser ocupante do cargo de Delegado de Polícia de Classe Especial 
(vetado);  
II - para os de Diretor Geral de Polícia, Assistente Técnico de Polícia e Delegado Regional de Polícia, ser 
ocupante do cargo de Delegado de Polícia de Classe Especial;  
III - vetado;  
IV - vetado;  
V - para os de Diretor de Divisão Policial: ser ocupante, no mínimo, do cargo de Delegado de Polícia de 1ª 
Classe;  
VI - para os de Assistente de Planejamento e Controle Policial: ser ocupante, no mínimo, de cargo de Delegado 
de Polícia de 2ª Classe;  
VII - para os de Escrivão de Polícia Chefe II: ser ocupante do cargo de Escrivão de Polícia III;  
VIII - para os de Investigador de Polícia Chefe II: ser ocupante do cargo de Investigador de Polícia III;  
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IX - para os de Escrivão de Polícia Chefe I: ser ocupante do cargo de Escrivão de Polícia III ou II;  
X - para os de Investigador de Polícia Chefe I: ser ocupante do cargo de Investigador de Polícia III ou II;  
XI - para os de Delegado de Polícia de 5ª Classe: ser portador de Diploma de Bacharel em Direito:  
XII - suprimido  
- inciso XII suprimido pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 238, de 27/6/1980.  

XIII - para os de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia: ser portador de certificado de conclusão de curso 
de segundo grau.  
XIV - para os de Agente Policial: ser portador de certificado de conclusão de curso de segundo grau.  
- inciso XIV com redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 858, de 02/9/1999.  

Parágrafo único - revogado  
- parágrafo único revogado pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 503, de 6/1/1987.  

 
SEÇÃO II 

Dos Concursos Públicos 
 
Artigo 16 - O provimento mediante nomeação para cargos policiais civis, de caráter efetivo, será precedido de 
concurso público, realizado em 3 (três) fases eliminatórias e sucessivas:  
I - a de prova escrita ou, quando se tratar de provimento de cargos em relação aos quais a lei exija formação 
de nível universitário, de prova escrita e títulos;   
II - a de prova oral;   
III - a de frequência e aproveitamento em curso de formação técnico-profissional na Academia de Polícia.  
- artigo 16 e incisos com redação dada pelo artigo 1º da Lei complementar nº 268, de 25/11/1981.  

 
Artigo 17 - Os concursos públicos terão validade máxima de 2 (dois) anos a reger-se-ão por instruções 
especiais que estabelecerão, em função da natureza do cargo:  
I - tipo e conteúdo das provas e as categorias dos títulos;  
II - a forma de julgamento das provas e dos títulos;  
III - cursos de formação a que ficam sujeitos os candidatos classificados;  
IV - os critérios de habilitação e classificação final para fins de nomeação;  
V - as condições para provimento do cargo, referentes a:  
a) capacidade física e mental;  
b) conduta na vida pública e privada e a forma de sua apuração;  
c) diplomas e certificados.  
 
Artigo 18 - São requisitos para a inscrição nos concursos:  
I - ser brasileiro;  
II - ter no mínimo 18 (dezoito) anos, e no máximo 45 (quarenta e cinco) anos incompletos, à data do 
encerramento das inscrições;  
III - não registrar antecedentes criminais;  
IV - estar em gozo dos direitos políticos;  
V - estar quite com o serviço militar;  
VI - suprimido  
- inciso VI do artigo 18 suprimido pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 538, de 26/5/1988.  

 
Parágrafo Único - Para efeito de inscrição, ficam dispensados do limite de idade, a que se refere o inciso II, 
os ocupantes de cargos policiais civis.  
- parágrafo único do artigo 18 acrescentado pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 350, de 25/6/1984.  

 
Artigo 19 - Observada a ordem de classificação pela média aritmética das notas obtidas nas provas escrita e 
oral (incisos I e II do artigo 16), os candidatos, em número equivalente ao de cargos vagos, serão matriculados 
no curso de formação técnico-profissional específico.  
- artigo 19 com redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 268, de 25/11/1981.  

 
Artigo 20 - Os candidatos a que se refere o artigo anterior serão admitidos, pelo Secretário da Segurança 
Pública, em caráter experimental e transitório para a formação técnico -profissional.  
§ 1º - A admissão de que trata este artigo far-se-á com retribuição equivalente à do vencimento e demais 
vantagens do cargo vago a que se candidatar o concursando.  
§ 2º - Sendo funcionário ou servidor, o candidato matriculado ficará afastado do seu cargo ou função -atividade, 
até o término do concurso junto à Academia de Polícia de São Paulo, sem prejuízo do vencimento ou salário 
e demais vantagens, contando -se -lhe o tempo de serviço para todos os efeitos legais.  
§ 3º - É facultado ao funcionário ou servidor, afastado nos termos do parágrafo anterior, optar pela retribuição 
prevista no §1º.  
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Exercícios de Fixação 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01) Segundo a Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei Complementar nº 207/79), especialmente no que diz 
respeito às penalidades, que no caso de descumprimento dos deveres e transgressão disciplinar, 
ocorrendo dolo ou má fé, a pena de suspensão, que não excederá de:  
A) 60 (sessenta) dias 
B) 90 (noventa) dias 
C) 120 (cento e vinte) dias 
D) 180 (cento e oitenta) dias 
 
02) Ainda, segundo a Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei Complementar nº 207/79), a autoridade que 
aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa, na base de_________________, por dia, do 
vencimento e demais vantagens, sendo o policial, neste caso, obrigado a permanecer em serviço. 
A) 20% (vinte por cento) 
B) 30% (trinta por cento) 
C) 40% (quarenta por cento) 
D) 50% (cinquenta por cento) 
 
03) Ainda, segundo a Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei Complementar nº 207/79), a ausência ao serviço, 
sem causa justificável, por mais de ____________________ interpoladamente, durante um ano. 
A) 25 (vinte e cinco) dias, 
B) 35 (trinta e cinco) dias, 
C) 45 (quarenta e cinco) dias, 
D) 55 (cinquenta e cinco) dias, 

 
04) Ainda, segundo a Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei Complementar nº 207/79), é vedado ao policial 
civil trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando se tratar de função 
de confiança e livre escolha, não podendo exceder de __________o número de auxiliares nestas 
condições. 
A) 2 (dois) 
B) 3 (três) 
C) 4 (quatro) 
D) 5 (cinco) 
 
05) Assinale a alternativa INCORRETA. São deveres do policial civil: 
A) Ser assíduo e pontual. 
B) Cumprir as normas legais e regulamentares. 
C) Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. 
D) negligenciar na execução de ordem legítima. 
E) Ser leal às instituições. 
 
06) Assinale a alternativa CORRETA. São deveres do policial civil: 
A) Concorrer para o não cumprimento ou retardamento de ordem de autoridade competente. 
B) Manter transação ou relacionamento indevido com preso, pessoa em custódia ou respectivos familiares. 
C) Residir na sede do município onde exerça o cargo ou função, ou onde autorizado. 
D) Tratar o superior hierárquico, subordinado ou colega sem o devido respeito ou deferência. 
E) Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores 

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

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

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

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

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

.....................................................................
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antecedentes criminais, salvo por motivo de serviço. 
 
07) Assinale a alternativa CORRETA. São deveres do policial civil: 
A) zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou 
utilização. 
B) usar vestuário incompatível com o decoro da função. 
C) descurar de sua aparência física ou do asseio. 
D) praticar a usura em qualquer de suas formas. 
E) interceder maliciosamente em favor de parte. 
 
08) Assinale a alternativa INCORRETA. São transgressões disciplinares: 
A) Manter discrição sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões e 
providências. 
B) Deixar de oficiar tempestivamente nos expedientes que lhe forem encaminhados. 
C) Apresentar-se ao trabalho alcoolizado ou sob efeito de substância que determine dependência física ou 
psíquica. 
D) Cobrar taxas ou emolumentos não previstos em lei. 
E) Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. 
 
09) Ao policial civil é proibido referir-se depreciativamente, em informação, parecer ou despacho, ou 
pela imprensa, ou qualquer meio de divulgação: 
A) às autoridades constituídas 
B) aos atos da administração 
C) às autoridades e a atos da administração 
D) a qualquer pessoa 
E) aos colegas. 
 
10) Ao policial civil é proibido tratar de: 
A) serviços referentes à repartição em outra seção 
B) interesses particulares na repartição 
C) interesses particulares fora da repartição 
D) interesses da administração pública fora da repartição 
E) interesses alheios ao público 
 
11) Ao policial civil é proibido promover: 
A) manifestação de apreço dentro da repartição 
B) manifestação de desapreço dentro da repartição 
C) manifestação contra atos da administração ou movimentos de apreço 
Ou desapreço a qualquer autoridade. 
D) tornar-se solidário às manifestações de desapreço dentro da repartição 
E) todas as alternativas estão corretas. 
 
12) Assinale a alternativa CORRETA. É proibido ao policial civil: 
A) aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. 
B) incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. 
C) estudar. 
D) todas as alternativas estão corretas. 
E) todas as alternativas estão incorretas. 
 
13) É vedado ao policial civil trabalhar sob as ordens imediatas de: 
A) parentes, até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo 
exceder a 2 (dois) o número de auxiliares nessas condições. 
B) parentes, até terceiro grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo 
exceder a 2 (dois) o número de auxiliares nessas condições 
C) parentes, até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo 
exceder a 3 (três) o número de auxiliares nessas condições 
D) parentes, até segundo grau, quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder 
a 2 (dois) o número de auxiliares nessas condições. 
E) parentes, até primeiro grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo 
exceder a 2 (dois) o número de auxiliares nessas condições. 
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14) Quando o policial civil paga indenização a que foi obrigado por ter sido responsabilizado 
administrativamente, ainda poderá contra ele incorrer: 
A) responsabilidade civil 
B) responsabilidade criminal 
C) pena disciplinar 
D) responsabilidade civil e criminal. 
E) todas as alternativas estão corretas 
 
15) Nos termos da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, determinada a instauração de 
sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou 
para o serviço policial, poderá o Delegado Geral de Polícia, por despacho fundamentado, ordenar o 
afastamento preventivo do policial civil, quando o recomendar a moralidade administrativa ou a 
repercussão do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 
A) 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. 
B) um ano, improrrogável. 
C) 120 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. 
D) 180 dias, improrrogáveis. 
E) 120 dias, improrrogáveis. 
 
16) Conforme dispõe a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o processo administrativo, 
como regra geral, será presidido por 
A) delegado de polícia, que designará como secretário um escrivão de polícia. 
B) investigador de polícia chefe, auxiliado por um agente policial. 
C) delegado de polícia de classe especial, que nomeará um investigador para atuar como secretário. 
D) delegado de polícia titular, auxiliado por um papiloscopista. 
E) investigador de polícia, que será auxiliado por um escrivão de polícia. 
 

Gabarito 
 

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

11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  ****** ****** ****** ****** 

 

 
 

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

 
TÍTULO I 

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

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

CAPÍTULO I 
Do Provimento 

 
Artigo 11 - Os cargos públicos serão providos por: 

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

I – nomeação: é o ato formal pelo qual o poder público atribui determinado cargo a uma pessoa 
estranha a seus quadros se se tratar de comissão. 

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

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

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

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

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

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

 
CAPÍTULO II 

Das Nomeações 
SEÇÃO I 

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

 
SEÇÃO II 

Da Seleção de Pessoal 
SUBSEÇÃO I 
Do Concurso 

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

 
SUBSEÇÃO II 

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

 
CAPÍTULO III 

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

 
CAPÍTULO IV 

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

 
CAPÍTULO V 

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

 
CAPÍTULO VI 

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

 
CAPÍTULO VII 
Da Reversão 

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

 
CAPÍTULO VIII 

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

 
CAPÍTULO IX 

Da Readmissão 
 
Artigo 39 - Readmissão é o ato pelo qual o ex-funcionário, demitido ou exonerado, reingressa no serviço 
público, sem direito a ressarcimento de prejuízos, assegurada, apenas, a contagem de tempo de serviço em 
cargos anteriores, para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 
§ 1º - A readmissão do ex-funcionário demitido será obrigatoriamente precedida de reexame do respectivo 
processo administrativo, em que fique demonstrado não haver inconveniente, para o serviço público, na 
decretação da medida. 
§ 2º - Observado o disposto no parágrafo anterior, se a demissão tiver sido a bem do serviço público, a 
readmissão não poderá ser decretada antes de decorridos 5 (cinco) anos do ato demissório. 
 
Artigo 40 - A readmissão será feita no cargo anteriormente exercido pelo ex-funcionário ou, se transformado, 
no cargo resultante da transformação. 

 
CAPÍTULO X 

Da Readaptação 
 
Artigo 41 - Readaptação é a investidura em cargo mais compatível com a capacidade do funcionário e 
dependerá sempre de inspeção médica. 
 
Artigo 42 - A readaptação não acarretará diminuição, nem aumento de vencimento ou remuneração e será 
feita mediante transferência. 
 

CAPÍTULO XI 
Da Remoção 

 
Artigo 43 - A remoção, que se processará a pedido do funcionário ou "ex-officio", só poderá ser feita: 
I - de uma para outra repartição, da mesma Secretaria; e 
II - de um para outro órgão da mesma repartição. 
Parágrafo único - A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada repartição. 
 
Artigo 44 - A remoção por permuta será processada a requerimento de ambos os interessados, com anuência 
dos respectivos chefes e de acordo com o prescrito neste Capítulo. 
 
Artigo 45 - O funcionário não poderá ser removido ou transferido "ex-officio" para cargo que deva exercer fora 
da localidade de sua residência, no período de 6 (seis) meses antes e até 3 (três) meses após a data das 
eleições. 
Parágrafo único - Essa proibição vigorará no caso de eleições federais, estaduais ou municipais, isolada ou 
simultaneamente realizadas. 
 

CAPÍTULO XII 
Da Posse 

 
Artigo 46 - Posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. 
 
Artigo 47 - São requisitos para a posse em cargo público: 
I - ser brasileiro; 
II - ter completado 18 (dezoito) anos de idade; 
III - estar em dia com as obrigações militares; 
IV - estar no gozo dos direitos políticos; 
V - ter boa conduta; 
VI — gozar de boa saúde, comprovada em inspeção realizada por órgão médico registrado no Conselho 
Regional correspondente, para provimento de cargo em comissão; (NR) - redação dada pelo artigo 1º, II, a da Lei 

Complementar nº 1.123, de 1º/7/2010. 

VII - possuir aptidão para o exercício do cargo; e 
VIII - ter atendido às condições especiais prescritas para o cargo. 
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Parágrafo único - A deficiência da capacidade física, comprovadamente estacionária, não será considerada 
impedimento para a caracterização da capacidade psíquica e somática a que se refere o item VI deste artigo, 
desde que tal deficiência não impeça o desempenho normal das funções inerentes ao cargo de cujo provimento 
se trata. 
 
Artigo 48 - São competentes para dar posse: 
I - Os Secretários de Estado, aos diretores gerais, aos diretores ou chefes das repartições e aos funcionários 
que lhes são diretamente subordinados; e 
II - Os diretores gerais e os diretores ou chefes de repartição ou serviço, nos demais casos, de acordo com o 
que dispuser o regulamento. 
 
Artigo 49 - A posse verificar-se-á mediante a assinatura de termo em que o funcionário prometa cumprir 
fielmente os deveres do cargo. 
Parágrafo único - O termo será lavrado em livro próprio e assinado pela autoridade que der posse. 
 
Artigo 50 - A posse poderá ser tomada por procuração quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em 
comissão do Governo ou, em casos especiais, a critério da autoridade competente. 
 
Artigo 51 - A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as 
condições estabelecidas, em lei ou regulamento, para a investidura no cargo. 
 
Artigo 52 - A posse deverá verificar -se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de 
provimento do cargo, no órgão oficial. 
§ 1º - O prazo fixado neste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do 
interessado. 
§ 2º - O prazo inicial para a posse do funcionário em férias ou licença, será contado da data em que voltar ao 
serviço. 
§ 3º - Se a posse não se der dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato de provimento. 
 
Artigo 53 — A contagem do prazo a que se refere o artigo anterior poderá ser suspensa nas seguintes 
hipóteses: (NR) 
I — por até 120 (cento e vinte) dias, a critério do órgão médico oficial, a partir da data de apresentação do 
candidato junto ao referido órgão para perícia de sanidade e capacidade física, para fins de ingresso, sempre 
que a inspeção médica exigir essa providência; (NR) 
II — por 30 (trinta) dias, mediante a interposição de recurso pelo candidato contra a decisão do órgão médico 

 
CAPÍTULO XIV 
Do Exercício 

 
Artigo 57 - O exercício é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo 
§ 1º - O início, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual do 
funcionário. 
§ 2º - O início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicados ao órgão competente, pelo chefe 
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da repartição ou serviço em que estiver lotado o funcionário. 
 
Artigo 58 - Entende -se por lotação, o número de funcionários de carreira e de cargos isolados que devam ter 
exercício em cada repartição ou serviço. 
 
Artigo 59 - O chefe da repartição ou de serviço em que for lotado o funcionário é a autoridade competente 
para dar-lhe exercício. 
Parágrafo único - É competente para dar exercício ao funcionário, com sede no Interior do Estado, a 
autoridade a que o mesmo estiver diretamente subordinado. 
 
Artigo 60 - O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados: 
I - da data da posse; e 
II - da data da publicação oficial do ato, no caso de remoção. 
§ 1º - Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados por 30 (trinta) dias, a requerimento do 
interessado e a juízo da autoridade competente. 
§ 2º - No caso de remoção, o prazo para exercício de funcionário em férias ou em licença, será contado da 
data em que voltar ao serviço. 
§ 3º - No interesse do serviço público, os prazos previstos neste artigo poderão ser reduzidos para 
determinados cargos. 
§ 4º - O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado. 
 
Artigo 61 - Em caso de mudança de sede, será concedido um período de trânsito, até 8 (oito) dias, a contar 
do desligamento do funcionário. 
 
Artigo 62 - O funcionário deverá apresentar ao órgão competente, logo após ter tomado posse e assumido o 
exercício, os elementos necessários à abertura do assentamento individual. 
 
Artigo 63 - Salvo os casos previstos nesta lei, o funcionário que interromper o exercício por mais de 30 (trinta) 
dias consecutivos, ficará sujeito à pena de demissão por abandono de cargo. 
 
Artigo 64 - O funcionário deverá ter exercício na repartição em cuja lotação houver claro. 
 
Artigo 65 - Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver 
lotado, salvo nos casos previstos nesta lei, ou mediante autorização do Governador. 
 
Artigo 66 — Na hipótese de autorização do Governador, o afastamento só será permitido, com ou sem prejuízo 
de vencimentos, para fim determinado e prazo certo. 
Parágrafo único — O afastamento sem prejuízo de vencimentos poderá ser condicionado ao reembolso das 
despesas efetuadas pelo órgão de origem, na forma a ser estabelecida em regulamento. (NR) - parágrafo único 

acrescentado pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 1.043, de 9/5/2008 

 
Artigo 67 - O afastamento do funcionário para ter exercício em entidades com as quais o Estado mantenha 
convênios, reger-se-á pelas normas nestes estabelecidas. 
 
Artigo 68 - O funcionário poderá ausentar-se do Estado ou deslocar-se da respectiva sede de exercício, para 
missão ou estudo de interesse do serviço público, mediante autorização expressa do Governador. 
 

Artigo 68-A - O funcionário poderá afastar-se do Estado para atuar em organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere, mediante autorização expressa do Governador, com prejuízo dos vencimentos 
e demais vantagens do cargo. (NR) 
- Artigo 68-A acrescentado pela Lei Complementar nº 1.310, de 04/10/2017. 

 
Artigo 69 - Os afastamentos de funcionários para participação em congressos e outros certames culturais, 
técnicos ou científicos, poderão ser autorizados pelo Governador, na forma estabelecida em regulamento. 
 
Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou pronunciado será considerado 
afastado do exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada 
em julgado.  
 
§ 1º - Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua remuneração, será considerada cessada a licença 
na data em que o servidor for recolhido à prisão.  
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§ 2º - Se o servidor for, ao final do processo judicial, condenado, o afastamento sem remuneração perdurará 
até o cumprimento total da pena, em regime fechado ou semiaberto, salvo na hipótese em que a decisão 
condenatória determinar a perda do cargo público.   
- Redação dada ao art. 70 e §§ pelo art. 6º da Lei Complementar n.º 1012, de 05.04.2007. 

 
Artigo 71 - As autoridades competentes determinarão o afastamento imediato do trabalho, do funcionário que 
apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais causadas por raios X ou substâncias radioativas, podendo 
atribuir-lhe conforme o caso, tarefas sem risco de radiação ou conceder-lhe licença "ex-officio" na forma do art. 
194 e seguintes. 
 
Artigo 72 - O funcionário, quando no desempenho do mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de 
seu cargo, com prejuízo do vencimento ou remuneração. 
- Súmula n.º 34 do STF: 
- "No Estado de São Paulo, funcionário eleito vereador fica licenciado por toda a duração do mandato". 

 
Artigo 73 - O exercício do mandato de Prefeito, ou de Vereador, quando remunerado, determinará o 
afastamento do funcionário, com a faculdade de opção entre os subsídios do mandato e os vencimentos ou a 
remuneração do cargo, inclusive vantagens pecuniárias, ainda que não incorporadas. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se igualmente à hipótese de nomeação de Prefeito. 
 
Artigo 74 - Quando não remunerada a vereança, o afastamento somente ocorrerá nos dias de sessão e desde 
que o horário das sessões da Câmara coincida com o horário normal de trabalho a que estiver sujeito o 
funcionário.  
§ 1º - Na hipótese prevista neste artigo, o afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos e vantagens, 
ainda que não incorporadas, do respectivo cargo.  
§ 2º - É vedada a remoção ou transferência do funcionário durante o exercício do mandato.  
 
Artigo 75 - O funcionário, devidamente autorizado pelo Governador, poderá afastar-se do cargo para participar 
de provas de competições desportivas, dentro ou fora do Estado. 
§ 1º - O afastamento de que trata este artigo, será precedido de requisição justificada do órgão competente. 
§ 2º - O funcionário será afastado por prazo certo, nas seguintes condições: 
I - sem prejuízo do vencimento ou remuneração, quando representar o Brasil, ou o Estado, em competições 
desportivas oficiais; e 
II - com prejuízo do vencimento ou remuneração, em quaisquer outros casos. 

 
CAPÍTULO XV 

Da Contagem de Tempo de Serviço 
 
Artigo 76 - O tempo de serviço público, assim considerado o exclusivamente prestado ao Estado e suas 
Autarquias, será contado singelamente para todos os fins.  
Parágrafo único. O tempo de serviço público prestado à União, outros Estados e Municípios, e suas 
autarquias, anteriormente ao ingresso do funcionário no serviço público estadual, será contado integralmente 
para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade.  
 
Artigo 77 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias. 
§ 1º - Serão computados os dias de efetivo exercício, do registro de frequência ou da folha de pagamento. 
§ 2º - O número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes como de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias. 
§ 3º - Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes, até 182 (cento e oitenta e dois), 
não serão computados, arredondando-se para 1 (um) ano, na aposentadoria compulsória ou por invalidez, 
quando excederem esse número. 
 
Artigo 78 - Serão considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o funcionário 
estiver afastado do serviço em virtude de: 
I - férias; 
II - casamento, até 8 (oito) dias; 
III - falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até 8 (oito) dias; 
IV - falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto ou madrasta, até 2 (dois) dias;  
V - serviços obrigatórios por lei; 
VI - licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional; 
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VII - licença à funcionária gestante; 
VIII - licenciamento compulsório, nos termos do art. 206; 
IX - licença -prêmio; 
X - faltas abonadas nos termos do Parágrafo 1º do art. 110, observados os      limites ali fixados; 
XI - missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos termos 
do art. 68; 
XII - nos casos previstos no art. 122; 
XIII - afastamento por processo administrativo, se o funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta 
for de repreensão ou multa; e, ainda, os dias que excederem o total da pena de suspensão efetivamente 
aplicada; 
XIV - trânsito, em decorrência de mudança de sede de exercício, desde que não exceda o prazo de 8 (oito) 
dias; e 
XV - provas de competições desportivas, nos termos do item I, do § 2º, do art. 75. 
XVI — licença-paternidade, por 5 (cinco) dias; (NR) - redação dada pelo art. 1º, inciso II da Lei Complementar nº 1.054, 

de 7/7/2008.  

 
Artigo 79 - Os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo 
municipal serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais. 
Parágrafo único - No caso de vereança remunerada, os dias de afastamento não serão computados para fins 
de vencimento ou remuneração, salvo se por eles tiver optado, o funcionário. 
 
Artigo 80 - Será contado para todos os efeitos, salvo para a percepção de vencimento ou remuneração: 
I - o afastamento para provas de competições desportivas nos termos do item II do § 2º do art. 75; e 
II - as licenças previstas nos arts. 200 e 201. 
 
Artigo 81 - Os tempos adiante enunciados serão contados:  
I - para efeito de concessão de adicional por tempo de serviço, sexta-parte, aposentadoria e disponibilidade:  
a) o de afastamento nos termos dos arts. 65 e 66, junto a outros poderes do Estado, a fundações instituídas 
pelo Estado ou empresas em que o Estado tenha participação majoritária pela sua Administração Centralizada 
ou Descentralizada, bem como junto a órgãos da Administração Direta da União, de outros Estados e 
Municípios, e de suas autarquias;  
b) o de afastamento nos termos do art. 67;  
II - para efeito de disponibilidade e aposentadoria, o de licença para tratamento de saúde. 
 
Artigo 82 - O tempo de mandato federal e estadual, bem como o municipal, quando remunerados, será contado 
para fins de aposentadoria e de promoção por antiguidade. (NR) 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à hipótese de nomeação de Prefeito. (NR) 
 
Artigo 83 - Para efeito de aposentadoria será contado o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade. 
 
Artigo 84 - É vedada a acumulação de tempo de serviço concorrente ou simultaneamente prestado, em dois 
ou mais cargos ou funções, à União, Estados, Municípios ou Autarquias em geral. 
Parágrafo único - Em regime de acumulação é vedado contar tempo de um dos cargos para reconhecimento 
de direito ou vantagens no outro. 
 
Artigo 85 - Não será computado, para nenhum efeito, o tempo de serviço gratuito. 

 
CAPÍTULO XVI 
Da Vacância 

É o tempo durante o qual um cargo não está preenchido. 
 
Artigo 86 - A vacância do cargo decorrerá de: 
I - exoneração; 
Exoneração é uma palavra oriunda do latim “exonerátio”, do verbo “exonerare” que significa descarregar, tirar 
a carga, livrar-se. 
  
Em Direito Administrativo, significa a dispensa do funcionário do cargo que ocupa ou função que desempenha. 
A exoneração tanto pode ser por iniciativa do próprio governo, quando se tratar de ocupante de cargo em 
comissão (cargo de confiança) ou, quando o funcionário não satisfez as condições no estágio probatório, após 
ter sido aprovado em concurso público e empossado no cargo ou, quando o funcionário não entrar em exercício 
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Parágrafo único - O período da licença será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, e 
não acarretará desconto algum no vencimento ou remuneração. 

 
Artigo 212 — A licença-prêmio será concedida mediante certidão de tempo de serviço, independente de 

requerimento do funcionário, e será publicada no Diário Oficial do Estado, nos termos da legislação em vigor. 
(NR) - redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 1.048, de 10/6/2008 
 
Artigo 213 — O funcionário poderá requerer o gozo da licença-prêmio: (NR) 
I — por inteiro ou em parcelas não inferiores a 15 (quinze) dias; 
II — até o implemento das condições para a aposentadoria voluntária. 
§ 1º — Caberá à autoridade competente: (NR) 
1 — adotar, após manifestação do chefe imediato, sem prejuízo para o serviço, as medidas necessárias para 
que o funcionário possa gozar a licença-prêmio a que tenha direito; 
2 — decidir, após manifestação do chefe imediato, observada a opção do funcionário e respeitado o interesse 
do serviço, pelo gozo da licença-prêmio por inteiro ou parceladamente. 
§ 2º — A apresentação de pedido de passagem à inatividade, sem a prévia e oportuna apresentação do 
requerimento de gozo, implicará perda do direito à licença-prêmio. (NR) - redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 1.048, de 10/6/2008 
 
Artigo 214 — O funcionário deverá aguardar em exercício a apreciação do requerimento de gozo da licença-
prêmio. 
Parágrafo único — O gozo da licença-prêmio dependerá de novo requerimento, caso não se inicie em até 30 
(trinta) dias contados da publicação do ato que o houver autorizado. (NR) - redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 1.048, de 10/6/2008 
 
Artigo 215 - Revogado. - revogado pelo art. 12 da Lei Complementar n.º 644, de 26.12.1989. 

Artigo 216 - Revogado. - revogado pelo art. 12 da Lei Complementar n.º 644, de 26.12.1989. 

 
CAPÍTULO III 

Da Estabilidade 
 
Artigo 217 - É assegurada a estabilidade somente ao funcionário que, nomeado por concurso, contar mais de 
2 (dois) anos de efetivo exercício. 

Uma vez admitido, pelo Estado, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, após três anos 
de exercício, adquire direito à estabilidade, segundo o artigo 41, caput, da Constituição da República, com a 
redação dada pela Emenda nº 19/98. E o servidor estável só perderá o cargo, nos termos do § 1º, do mesmo 
dispositivo, "em virtude de sentença judicial transitada em julgado", "mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa" ou "mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa". 
 

Portanto, o prazo para aquisição de estabilidade foi ampliado para três anos e duas novas hipóteses de 

perda do cargo foram criadas: a insuficiência de desempenho, mediante processo administrativo de 
avaliação, regulado por lei complementar e o descumprimento ao limite de despesa com pessoal, 
estabelecido em lei complementar (atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal - 50% na União, 60% nos 
demais entes, fixados subtetos para cada Poder). 
 
A Constituição Federal veda a estabilidade de Funcionário que não tenha sido admitido em Concurso Público, 
independentemente do tempo de exercício. Faz-se necessário lembrar que tal regra tem apenas uma exceção: 
são estáveis independentemente de concurso público aqueles servidores que tivessem mais de 5 anos de 
efetivo exercício na data da promulgação da CF/88. 
 
Artigo 218 - O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial ou mediante processo 

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

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

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

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

.....................................................................
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administrativo, assegurada ampla defesa. 
Parágrafo único - A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo, ressalvando-se à 
Administração o direito de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual padrão, de acordo com as suas 
aptidões. 

 
CAPÍTULO IV 

Da Disponibilidade 
 
Artigo 219 - O funcionário poderá ser posto em disponibilidade remunerada: 
I - no caso previsto no § 2º do art. 31; e 
II - quando, tendo adquirido estabilidade, o cargo for extinto por lei. 
Parágrafo único - O funcionário ficará em disponibilidade até o seu obrigatório aproveitamento em cargo 
equivalente. 
 
Artigo 220 - O provento da disponibilidade não poderá ser superior ao vencimento ou remuneração e 
vantagens percebidos pelo funcionário. 
 
Artigo 221 - Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em 
virtude de medida geral, será extensiva ao provento do disponível, na mesma proporção. 
 
- Súmulas n.º 358 e 567 do STF : 

- 358 - "O servidor público em disponibilidade tem direito aos vencimentos integrais do cargo". 
- 567 - "A Constituição ao assegurar, no § 3º, do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público 
federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos 
Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a 
outra pessoa de direito público interno". 

 
CAPÍTULO V 

Da Aposentadoria 
 
Artigo 222 - O funcionário será aposentado: 
I - por invalidez; 
II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos; e 
III - voluntariamente, após 35 (trinta e cinco) anos de serviço. 
§ 1º - No caso do item III, o prazo é reduzido a 30 (trinta) anos para as mulheres. 
§ 2º - Os limites de idade e de tempo de serviço para a aposentadoria poderão ser reduzidos, nos termos do 
parágrafo único do art. 94 da Constituição do Estado de São Paulo. 
 
Artigo 223 - A aposentadoria prevista no item I do artigo anterior, só será concedida, após a comprovação da 
invalidez do funcionário, mediante inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial. 
 
Artigo 224 - A aposentadoria compulsória prevista no item II do art. 222 é automática. 
Parágrafo único - O funcionário se afastará no dia imediato àquele em que atingir a idade limite, 
independentemente da publicação do ato declaratório da aposentadoria. 
 
Artigo 225 - O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado nos termos do art. 222. 
 
Artigo 226 - O provento da aposentadoria será: 
I - igual ao vencimento ou remuneração e demais vantagens pecuniárias incorporadas para esse efeito: 
1 - quando o funcionário, do sexo masculino, contar 35 (trinta e cinco) anos de serviço e do sexo feminino, 30 
(trinta) anos; e 
2 - quando ocorrer a invalidez. 
II - proporcional ao tempo de serviço, nos demais casos. 
 
Artigo 227 - As disposições dos itens I e II do art. 222 aplicam -se ao funcionário ocupante de cargo em 
comissão, que contar mais de 15 (quinze) anos de exercício ininterrupto nesse cargo, seja ou não ocupante de 
cargo de provimento efetivo. 
 
Artigo 228 - A aposentadoria prevista no item III do art. 222 produzirá efeito a partir da publicação do ato no 
"Diário Oficial". 
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Artigo 229 - O pagamento dos proventos a que tiver direito o aposentado deverá iniciar-se no mês seguinte 
ao em que cessar a percepção do vencimento ou remuneração. 
 
Artigo 230 - O provento do aposentado só poderá sofrer descontos autorizados em lei. 
 
Artigo 231 - O provento da aposentadoria não poderá ser superior ao vencimento ou remuneração e demais 
vantagens percebidas pelo funcionário. 
 
Artigo 232 - Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em 
virtude de medida geral, será extensiva ao provento do aposentado, na mesma proporção. 
 
- Súmulas n.º 6, 10 36 e 567 do STF: 

- 6 - "A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo 
Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada a competência 
revisora do Judiciário". 
- 10 - "O tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público 
estadual". 
- 36 - " Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória em razão da idade". 
- 567 - "A Constituição ao assegurar, no § 3º, do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público 
federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos 
Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a 
outra pessoa de direito público interno". 
- Sobre aposentadoria, ver art. 40 da Constituição Federal, de 05.10.1988, e artigos 126 e 132 da Constituição 
Estadual, de 05.10.1989. 

 
CAPÍTULO VI 

Da Assistência ao Funcionário 
 
Artigo 233 - Nos trabalhos insalubres executados pelos funcionários, o Estado é obrigado a fornecer-lhes 
gratuitamente equipamentos de proteção à saúde. 
Parágrafo único - Os equipamentos aprovados por órgão competente, serão de uso obrigatório dos 
funcionários, sob pena de suspensão. 
 
Artigo 234 - Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de residência do 
cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga. 
 
Artigo 235 - Havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o 
local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço. 
 
Artigo 236 - Somente será concedida nova remoção por união de cônjuges ao funcionário que for removido a 
pedido para outro local, após transcorridos 5 (cinco) anos. 
 
Artigo 237 - Considera -se local, para os fins dos arts. 234 a 236, o município onde o cônjuge tem sua 
residência. 
 
Artigo 238 - O ato que remover ou transferir o funcionário estudante de uma para outra cidade ficará suspenso 
se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere, oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o 
interessado esteja matriculado. 
§ 1º - Efetivar-se-á a transferência, se o funcionário concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 
2 (dois) anos. 
§ 2º - Anualmente, o interessado deverá fazer prova, perante a repartição a que esteja subordinado, de que 
está frequentando regularmente o curso em que estiver matriculado. 

 
CAPÍTULO VII 

Do Direito de Petição 

O Estatuto assegura ao funcionário público o direito de peticionar, ou seja, formular por escrito quaisquer 
requerimentos ou representações, ou pedir reconsideração dos atos, com os quais tenha se sentido 
prejudicado. 
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No direito de petição, o Estatuto concede ao funcionário até o direito de recorrer da decisão proferida no seu 
pedido, ou seja, se sua petição for indeferida, ele pode até pedir que uma autoridade superior àquele (que 
indeferiu) reexamine o caso e profira uma nova decisão. 
 
Duas coisas são importantes no exercício do direito de petição: 
1) O princípio hierárquico – o Estatuto exige que a petição seja encaminhada por intermédio do “chefe” do 
funcionário (e se for recurso, o recurso deve ser encaminhado através do chefe). 
2) Observância de prazo – que seja observado um prazo para o requerimento (depois desse prazo, chamado 
prescricional, o pedido nem será conhecido, ou seja, será ignorado, mesmo que o funcionário tenha razão). 
 
Artigo 239 - É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito 
de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para defesa de direitos. Redação dada pelo artigo 1°, I da Lei 

Complementar n° 942, de 06.06.2003. 

 
§ 1º - Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço 
público. (NR) 
§ 2º - Em nenhuma hipótese, a Administração poderá recusar -se a protocolar, encaminhar ou apreciar a 
petição, sob pena de responsabilidade do agente. - Redação dada pelo artigo 1°, I da Lei Complementar n° 942, de 06.06.2003. 

 
Artigo 240 - Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei 
complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões, no prazo de 30 (trinta) dias, salvo previsão legal 
específica. Redação dada pelo artigo 1°, I da Lei Complementar n° 942, de 06.06.2003. 

 
Título VI 

Dos Deveres, das Proibições e das Responsabilidades 
CAPÍTULO I 

Dos Deveres e das Proibições 
SEÇÃO I 

Dos Deveres 

A palavra dever deriva do latim "debere" (ser devedor, estar obrigado), não possuindo o verbo, na 
linguagem jurídica outra significação. Dever é algo que tem que ser observado pelo Funcionário Público, sob 
pena punição pela desobediência. 
Quer, assim, significar o fato de se encontrar uma pessoa sujeita ao cumprimento de uma obrigação, em virtude 
da qual terá que fazer alguma coisa. 
E nós vamos ver aqui justamente os deveres que o funcionário ou servidor público deve observar a partir de 
sua nomeação ao cargo ou função pública, conforme este estatuto. 
Devemos atentar que se tratam dos deveres dos funcionários públicos (não é uma faculdade, ou possibilidade), 
os quais se não cumpridos, acarretam penalidades ao Funcionário Público. O Funcionário Público DEVE 
proceder na conformidade com os seus deveres. 
 
Artigo 241 - São deveres do funcionário: 
O presente estatuto ora fala sobre deveres (artigo que será estudado a seguir) e ora discorre sobre proibições 
do funcionário público. É fácil diferenciar os deveres das proibições. Enquanto os deveres são as regras que o 
funcionário público tem que fazer, as proibições são as condutas que o funcionário público não pode fazer. 
 
Assim, seguem os deveres do Funcionário Público: 
 
I - ser assíduo e pontual; 
Ser assíduo quer dizer comparecer com regularidade e exatidão ao lugar onde tem de desempenhar seus 
deveres ou funções, procurando não faltar. Diz respeito à estrita observância dos dias em que há labor. 
Já ser pontual, diz respeito ao horário para o desempenho da função. Não basta comparecer para trabalhar 
todos os dias em que há labor, mas chegar no horário determinado e não sair antes da hora prevista. É o 
cumprimento do horário em si. 
Não ferem a assiduidade do Funcionário Público as licenças, afastamentos, faltas abonadas, justificadas, para 
registro de filho ou doação de sangue, licença prêmio, etc. Bem como também não prejudicam a pontualidade 
do Funcionário Público as saídas antecipadas, entradas-tarde, horário especial para estudante, etc. Em todos 
os casos citados há uma coerente justificativa. 
 
II - cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais; 
Cumprir ordens superiores é simplesmente respeitar a hierarquia do serviço público, obrigação do Funcionário 
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Público. 
Porém, quando a ordem for manifestamente ilegal (uma ordem que toda pessoa tem capacidade para saber 
que é contrária à lei), o Funcionário Público não está obrigado a cumpri-la.  
Por exemplo: sabidamente, a lei diz que a residência é inviolável durante o período noturno. Imagine que o 
Oficial de Justiça, sem qualquer justificativa, recebeu uma ordem superior para que adentre a residência de 
uma pessoa e penhore os bens que encontrar. Certamente, tal ordem é ilegal, não devendo ser cumprida. 
Podemos ir além, imagine a situação absurda de um Juiz determinar o cumprimento de um mandado de citação 
ou intimação, e, se houver recusa em apor o ciente, o Oficial de Justiça deverá empregar força física para 
tanto. Não há qualquer lógica para que tal ordem seja cumprida, pois o Código de Processo Civil determina 
que basta o Oficial de Justiça certificar o ocorrido e o ato será válido, mesmo sem a assinatura do interessado.  
Porém, sempre que ocorrer tal situação, o estatuto determina que além de não cumprir o mandamento, o 
Funcionário Público deverá representar (denunciar) o autor a ordem ilícita ao superior dele. 
Vale, porém, ressaltar que para o não cumprimento da ordem, não pode haver dúvida quanto à legalidade ou 
ilegalidade dela, pois se houver dúvida, o Funcionário Público é obrigado a cumprir a ordem, para não incorrer 
em desobediência. Não pode o Funcionário Público ficar discutindo se a ordem é legal ou não, sob pena de 
criar um tumulto no desempenho de suas funções. Ao Funcionário Público não cabe qualquer juízo de valor 
quanto a ordem (se ela é correta ou não, se ela é justa ou injusta), mas somente quanto a legalidade ou 
ilegalidade da ordem. 
 
III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido; 
Desempenhar com zelo é desempenhar com afeição, dedicação, cuidado, capricho sua tarefa. O Funcionário 
Público, então, não pode fazer seu serviço "de qualquer jeito", descuidadamente ou sem capricho. 
Presteza é agilidade, prontidão, o mais rápido possível; não "enrolar" no cumprimento do seu dever, ter 
preguiça ou deixar "para depois". 
Então, o Funcionário Público deve desempenhar suas funções com rapidez e capricho, pois se assim não o 
fizer, incorre em desídia, que é punida pela administração. 
 
IV - guardar sigilo, sobre os assuntos da repartição e, especialmente sobre despachos, decisões ou 
providências; 
Guardar sigilo é o mesmo que guardar segredo acerca de todos os assuntos que tenha conhecimento ou que 
aconteçam onde o Funcionário Público exerce suas funções. 
No ambiente forense, desempenhando suas funções, muitas vezes os funcionários ficam sabendo de vários 
fatos contidos em processos. Logicamente, o Funcionário Público não pode ficar contando aos outros o que 
acontece no local de seu trabalho, podendo, até mesmo, ser responsabilizado criminalmente (crime de violação 
de sigilo funcional). 
Imagine que um Funcionário Público recebeu uma mandado de citação acerca de um processo de separação 
judicial de uma pessoa muito conhecida, e antes mesmo de levar este mandado até a pessoa interessada, ele 
sai contanto para todos os amigos, e um destes conta para aquela pessoa, que fica sabendo dos fatos antes 
de receber o mandado. Nem se queira falar em tal situação, até mesmo que o processo de separação judicial 
(dentre muitos outros) tramita em segredo de justiça, e ninguém, salvo as partes, advogados constituídos e 
juízes podem ter acesso a ele. 
Também no caso de uma apreensão de um determinado bem, se o detentor deste bem ficar sabendo que será 
apreendido, certamente irá escondê-lo para que o bem não seja encontrado pelo Oficial de Justiça, quando 
vier cumprir o mandado. A falta de sigilo prejudicaria a realização do ato, motivo pelo qual o sigilo e discrição 
é fundamental para o desempenho das funções do Oficial de Justiça. 
 
V - representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas 
funções; 
Representar, aqui, tem aquele sentido já declinado de denunciar, expor, informar, comunicar. Deve o 
Funcionário Público, portanto, informar sempre aos seus superiores as irregularidades que tenha conhecimento 
no desempenho de suas funções, para que estes tomem as providências cabíveis em cada caso, no intuito de 
sanar tais irregularidades, melhorando a qualidade do serviço público. Não deve o Funcionário Público ficar 
imune às irregularidades que tiver conhecimento. 
Se o Funcionário Público não comunica o fato aos superiores, seria o mesmo que ele encobrir essas 
irregularidades e pode ser penalizado. 
Se a ciência de tais irregularidades vierem fora do exercício de suas funções, tal ordenamento não se aplica, 
mas, apesar de não estar obrigado, seria prudente comunicar.  
 
VI - tratar com urbanidade as pessoas; (NR) - redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 1096, de 24/9/2009. 
Tem que haver harmonia no ambiente de trabalho, não pode haver desavenças. Imagine um ambiente de 
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trabalho onde todos se odeiem, não haja respeito, se hostilizem, etc. 
Como seria a qualidade do serviço público nesse ambiente? É dever do Funcionário Público ter um bom 
relacionamento com seus companheiros de serviço, para que todos se sintam bem e trabalhem com, 
organização e aproveitamento. 
Também é dever do Funcionário Público tratar bem todas as pessoas que vão à repartição pública, sendo 
educado e prestativo, abstendo-se tratar as pessoas com rudez e pouco caso. Afinal sua função é atender bem 
a todas as pessoas, mesmo porque é o próprio povo que paga (ainda que de forma indireta) seus vencimentos.  
Companheiros de serviço incluem aqueles que desempenham a mesma função, e também os superiores e 
subalternos, caso existam. Partes, em regra, são: autor, réu, exequente, executado, requerente, requerido, 
reclamante, reclamado, etc. testemunhas, peritos e demais pessoas que integram o processo. 
 
VII - residir no local onde exerce o cargo, ou onde autorizado; 
Em regra, é dever do Funcionário Público residir na mesma cidade em que exerce suas funções. Ás vezes 
pode ser necessário que ele trabalhe até mais tarde, ou seja procurado fora de seu horário de trabalho e o 
Funcionário Público dependa de horário de ônibus, ou, residindo fora da comarca, esteja mais sujeito a chegar 
atrasado com problemas de furar pneu, atraso de condução, etc. 
Existe, inclusive, um prazo de 30 dias para que o Funcionário Público tome posse, a partir de sua nomeação. 
Porém, como exceção à regra, poderá o Funcionário Público residir em local diverso daquele que desempenha 
suas funções, mas deverá estar autorizado para tanto. 
 
VIII - providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual a sua declaração de família; 
A ficha de informações do Funcionário Público é denominado assentamento, e nela devem conter as 
informações mais atualizadas quanto possível. 
Tudo o que ocorre com o Funcionário Público - como férias, faltas, penalidades aplicadas, licenças, promoções, 
afastamentos, casamento, nascimento de filhos, etc. vão para essa ficha. É como um cadastro do Funcionário 
Público. 
 
IX - zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou 
utilização; 
O material empregado no serviço do Funcionário Público e o que foi confiado à sua guarda é pago, ainda que 
indiretamente pelo povo. Assim, compete a ele zelar pela conservação e economia deste material, evitando 
desperdícios, estragos e utilizações indevidas. 
 Se o Funcionário Público assim não proceder, estará cometendo infração disciplinar, e será punido por 
transgressão a um dever funcional. 
 
X - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado quando for o caso; 
Em vários serviços não é necessário uniforme, devendo o Funcionário Público se trajar de forma conveniente 
e compatível com a realização de suas funções e com o ambiente de trabalho, não devendo trabalhar com 
roupas rasgadas, sujas, de calção, maiôs, sungas, ou mesmo parecendo mendigos. O Funcionário Público 
deve trabalhar apresentando boa aparência. 
Não se exige roupas de marca ou caras. Mas exige-se o bom senso ao se vestir. É perfeitamente permitido 
trabalhar de camiseta branca, limpa e bem passada, mas seria inaceitável uma camiseta com estampas 
malucas de grupo de rock qualquer. Neste caso, não é o problema da roupa, mas da estampa. 
Se o uso de uniforme for determinado, como o caso de função de guarda, agente de segurança, ou outro 
qualquer e que seja exigido o uniforme, o Funcionário Público deverá estar uniformizado, sob pena de processo 
administrativo. 
 
XI - atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos, 
informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para defesa 
do Estado, em juízo; 
Prontamente quer dizer rapidamente, de forma célere. E é assim que o Funcionário Público deve proceder com 
as requisições, informações ou providências, que sejam feitas por autoridades administrativas ou judiciárias, 
quando o Estado tiver interesse na demanda.  
Sempre que o Estado estiver litigando num processo, seja como autor ou réu, as intimações e demais atos 
terão preferência sobre os demais. 
Isso acontece porque o interesse do Estado (interesse coletivo) tem preferência sobre o interesse particular, 
por representar o interesse do povo, o bem comum. Esses pedidos devem então ser atendidos com preferência 
sobre os outros pedidos. 
 
XII - cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho; 
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Ser solidário não quer dizer proteger, encobrir uma falcatrua ou um crime, ou dele participar, mas sim ajudar 
na realização de uma função. No mesmo sentido, cooperar é auxiliar o colega, preocupando-se uns com os 
outros, ajudando. 
 
O Funcionário Público deve fazer sua função e também se preocupar com o seu companheiro de trabalho. A 
harmonia no ambiente do trabalho, e ajuda e cooperação de todos é que garante a eficiência do serviço público, 
e quem assim não proceder, estará faltando com dever funcional. 
 
Por exemplo: se o(a) Oficial de Justiça sabe que seu companheiro de função está com o carro quebrado e 
precisa cumprir um determinado mandado num bairro distante, pode o Funcionário Público emprestar seu 
carro, ou levá-lo pessoalmente. 
Este dever está intimamente ligado ao dever de tratar com urbanidade os companheiros de serviço e as partes, 
indicando no inciso VI, deste mesmo artigo. 
 
XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas 
funções; 
O Funcionário Público deve sempre estar em dia com suas obrigações eleitorais, militares, civis, etc. Deve 
ainda estar ele ciente das leis que disciplinam o seu trabalho, como por exemplo, nos casos de escrevente o 
oficial de justiça, as Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, as alterações nos Códigos 
de Processo Penal e Civil, podendo, se não o fizer, cometer erros no desempenho de seu serviço e, inclusive, 
prejudicar as pessoas que precisam e confiam no serviço público. 
 
XIV - proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública; 
O Funcionário Público deve ser educado, honesto, atencioso, para dignificar a função pública. Porém, na sua 
vida privada também não pode cometer atos que não condizem com sua função. 
O Funcionário Público deve agir pública e privadamente de forma correta, estreita, ter uma conduta ilibada, 
boa reputação, etc. 
Não ficaria bem um oficial de justiça ou escrevente estar envolvido em escândalos ou brigas. 
Sendo Funcionário Público, as pessoas que o virem em tal situação constrangedora, farão o mesmo juízo dos 
demais funcionários, o que jamais poderia ocorrer. Tal situação mancharia a imagem do serviço público como 
um todo e dos outros funcionários.  
Portanto, o Funcionário Público também tem deveres na sua vida particular, não se adstringindo esses deveres 
à sua função, sob pena, inclusive, de demissão. 
 

SEÇÃO II 
Das Proibições 

 

A palavra proibição deriva do latim prohibitio, de prohibire (vedar, interditar, proibir), e na terminologia 
jurídica exprime toda disposição ou princípio pelo qual se proíbe ou se veda a prática de um ato. 
Além dos deveres, o Funcionário Público deve observar as proibições que lhe são impostas, quando da 
nomeação para o serviço público. 
Conforme já fora dito anteriormente, enquanto que os deveres são as regras que o Funcionário Público tem 
que fazer, as proibições são as condutas que o Funcionário Público não pode fazer. Já vimos os deveres, 
agora veremos as proibições. 
Existem proibições que além de incorrerem em penalidades administrativas, também são consideradas crime 
contra a administração pública (Título XI do Código Penal). 
 
Artigo 242 - Ao funcionário é proibido: 
 
I - Revogado - revogado pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 1.096, de 24/09/2009. 
 
II - retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente da 
repartição; 
Os objetos de trabalho do Funcionário Público e os processos e documentos que lá se encontram, devem 
permanecer na repartição. Por mais boa vontade que tenha o Funcionário Público, ele não pode, por exemplo, 
simplesmente levar para sua residência a máquina de escrever ou processos. 
A autorização sempre deve ser feita por escrito e emanada da autoridade competente. 
Se o Funcionário Público não observar essa proibição, estaria, em tese, cometendo o crime de peculato, sem 
prejuízo das sanções administrativas que no caso couber, que nesse caso seria a de demissão a bem do 
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serviço público, como veremos adiante. 
 
III - entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço; 
Concomitante ao zelo e a presteza, que são atinentes ao Funcionário Público, existe também a proibição de 
que ele se atenha ou se distraia com atividades estranhas à repartição ou ao seu cargo e função. Pode o 
Funcionário Público, durante o horário de serviço, participar de palestras relacionadas à sua atividade, o que 
lhe servirá como aprimoramento. Porém, será proibido se o assunto da palestra, leitura ou qualquer outra 
atividade não houver relação com o serviço, cargo ou função desempenhada pelo Funcionário Público. 
O Funcionário Público recebe para trabalhar e não para entreter-se em palestras, assistir a jogos da copa do 
mundo, Olimpíadas, ou ler revistas. Deve desempenhar suas funções com rapidez, eficiência e dedicação. 
 
IV - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada; 
Isso fere o dever da assiduidade. Quando o Funcionário Público for faltar, deve comunicar antecipadamente 
ao seu superior hierárquico, solicitando abono ou justificando a falta. 
Existem várias faltas que são consideradas justificativas para a falta do Funcionário Público, como para doação 
de sangue, registro de filho, tratar de doença sua ou em parente até 2º grau, atender a intimações judiciárias 
ou da polícia, etc. Mesmo assim, essa falta deverá ser comunicada previamente ao seu chefe. 
O importante é que o Funcionário Público não falte por falta de vontade de trabalhar, ou porque está de ressaca, 
namorou até de madrugada, etc., pois se assim o fizer, estará incorrendo em falta injustificada, que é uma 
infração administrativa. 
 
V - tratar de interesses particulares na repartição; 
O Funcionário Público, no desempenho de suas funções e atribuições, tem de realizar seu trabalho com 
eficiência, zelo, presteza, etc., não podendo desviar a sua atenção para seus assuntos particulares. 
O Funcionário Público recebe para desempenhar funções para o Estado, não para si próprio. Sua vida privada 
tem que ser mantida fora de seu horário e ambiente de trabalho, além do expediente de serviço. Como já 
vimos, o Funcionário Público deve trabalhar com dedicação e eficiência.  
Portanto, no caso de um escrevente que aproveita a máquina de escrever para datilografar uma carta, letras 
de músicas ou um trabalho escolar; ou fazer uso do telefone da repartição para bater papo com os amigos, 
estará incorrendo em falta administrativa, pois esse tipo de conduta é proibido. 
 
VI - promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas; 
O Funcionário Público, ao adentrar o ambiente de trabalho, deve ter em mente a realização da tarefa para a 
qual foi designado. Assim sendo, ele deve se abster de participar de manifestações dentro do ambiente de 
trabalho que fujam à finalidade de seu cargo ou função. 
Na repartição pública se deve trabalhar. Protestos de apoio ou de repreensão devem ser feitos fora do ambiente 
de trabalho, pois não é para isso que existe a repartição pública. Observar que não se trata de greve, mas sim, 
por exemplo, de protestos por melhores salários. 
Do mesmo modo, não cabe ao Funcionário Público colar cartazes de campanhas ou de manifestações, por 
melhor que sejam seus objetivos ou ideais. Estão proibidas todas e quaisquer manifestações, sejam elas de 
cunho econômico, político, social, etc. 
Existe a Associação dos Funcionários Públicos, Associações dos Servidores do Judiciário, Associação dos 
Oficiais de Justiça, e outras que podem fazer tais protestos e reivindicações. Não cabem aos Funcionários 
Públicos estes atos, ainda mais dentro da repartição em que exerce sua função. 
 
VII - exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro 
da repartição; 
Dentro da repartição, não é demais repetir, é lugar de trabalho. Exercer o comércio seria aquele informal, onde 
o Funcionário Público vende os mais diversos objetos na repartição (calcinhas, sutiãs, brincos, correntinhas, 
perfumes, equipamentos eletrônicos, etc.). Promover listas de donativos é elaborar ou passar a lista entre os 
colegas; e subscrever é assinar a lista, colaborando com a mesma. Neste caso, por melhor que seja o motivo, 
por mais altruísta que seja, será proibido. 
Tais fatos comprometem a seriedade e a imagem do serviço público e dos funcionários da repartição. 
 
VIII - empregar material de serviço em serviço particular; 
A aplicação de material de serviço em uso particular implicaria na apropriação do material (bem público) para 
o patrimônio particular, o quê, antes de ser simples infração administrativa, é uma infração penal (crime). Nem 
se queira argumentar que determinado bem é de valor pequeno, pois o que deve ser levado em consideração 
é a conduta, e não o valor do bem apropriado. 
Por exemplo, quando o Funcionário Público datilografa as cartas ou letras de músicas na repartição pública, 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                              www.apostilasobjetiva.com.br 

 

60  

 

além de tratar de interesse particular, também utiliza os materiais de serviço para seu intento, como máquina, 
papel, borracha, grampeador, etc. 
 O material de serviço do Funcionário Público existe para que o mesmo desempenhe as funções que lhe são 
atribuídas, para que o Estado atinja sua finalidade, que é o bem comum. Se o Funcionário Público quiser fazer 
seus trabalhos, que compre o material para isso e faça-os fora do ambiente de trabalho. 
Frisa-se que o emprego de material particular em serviço é perfeitamente possível, e tal assunto já matéria de 
prova. Lembre-se que o Oficial de Justiça utiliza-se de seu próprio veículo para realização de suas tarefas. 
 
Art. 243 - É proibido, ainda, ao funcionário: 
 
I - fazer contratos de natureza comercial e industrial com o Governo, por si, ou como representante de outrem; 
Ao Funcionário Público é proibido fazer contratos de natureza comercial ou industrial com a Administração 
Pública, seja pessoalmente ou em representação de outra pessoa. Vale frisar que este inciso dispõe 
especificamente quanto a pessoa física do Funcionário Público, pois, logo adiante, novamente veremos a 
proibição de celebrar contratos com o Governo, mas quando o Funcionário Público for gerente ou administrador 
da empresa que pretende contratar. 
Governo, neste caso, seria somente àquele em que está vinculado o Funcionário Público, ou seja, o Governo 
do Estado de São Paulo.  
Se pudesse fazer contratos com o Governo, o Funcionário Público poderia se valer das influências que pode 
ser ou do conhecimento que possui da administração e levar vantagem sobre os demais concorrentes. 
Assim, em uma licitação, por exemplo, não é permitido ao Funcionário Público ser licitante. Mesmo se o 
Funcionário Público não usar sua influência ou conhecimento da administração, sendo vitorioso, prejudicaria a 
imagem de imparcialidade do ato e a moralidade da administração poderia ser igualmente maculada. 
Também o Funcionário Público não pode representar outras pessoas em contratos com o Governo. 
 
II - participar de gerência ou administração de empresas bancárias, ou industriais, ou de sociedades 
comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o Governo do Estado, sejam por este 
subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja 
lotado; 
Este inciso é bem claro e tem o mesmo objetivo do inciso anterior. Imagine-se um Funcionário Público que 
participe de concorrências públicas com o Estado. Seria no mínimo suspeito. Assim, para proteger a 
imparcialidade da administração pública, já é vedado tal cargo ao Funcionário Público. Isso evita possíveis 
favorecimentos e prática de tráfico de influência. 
Vale notar que este inciso restringiu toda e qualquer possibilidade do Funcionário Público, enquanto 
administrador ou gerente de uma pessoa jurídica contratar com o Governo. 
 
III - requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, 
federais, estaduais, ou municipais, exceto privilégio de invenção própria; 
Este inciso é fundamentado no princípio da moralidade, proibindo que o Funcionário Público se aproveite de 
sua condição para conseguir privilégios, garantias ou qualquer outro tipo de favor em prejuízo de particulares.  
A única exceção, é aquela referente ao "privilégio de invenção própria". Neste caso, poderá requerer os 
privilégios previstos em Lei.  
Se o Funcionário Público criar algo novo, descobrir um novo produto, poderá requerer o privilégio pela 
invenção, ou seja, poderá requerer o direito de usufruir economicamente daquele produto por determinado 
tempo, antes que a invenção caia em domínio público. Esta exceção visa estimular a criatividade dos 
Funcionários Públicos.  
Assim, se o Funcionário Público inventar, por exemplo, um aparelho ou uma máquina, ele poderá requerer o 
privilégio da exploração de seu invento. E, novamente ressaltando, este é o único privilégio autorizado pelo 
estatuto. 
 
IV - exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou 
instituições que tenham relações com o Governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição 
ou serviço em que esteja lotado; 
No inciso II, a proibição é de que o Funcionário Público venha a exercer função de gerente ou administrador 
das empresas ali relacionadas. Neste inciso, a proibição vai além, se estendendo a qualquer emprego ou 
função em empresas que tenham relações com o Governo, em matéria relacionada a finalidade da repartição 
ou do serviço desempenhado. 
Imagine a possibilidade de um fiscal da Receita Federal trabalhar, nas horas vagas, para um escritório de 
contabilidade, ou de um Oficial de Justiça trabalhar, nas horas vagas, como agente de cobranças para empresa 
de crédito. Certamente seria absurdo, se possível fosse.  
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Mesmo se não estiver no seu horário de trabalho, o Funcionário Público não pode exercer as funções tipificadas 
neste inciso. A finalidade é a mesma dos incisos anteriores, ou seja, evitar que o Funcionário Público se valha 
dessa condição e prejudique os particulares. Porém, essa proibição se adstringe em trabalhar com empresas 
que se relacionem com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição em que ele 
exerça as suas funções ou que se relacione com o serviço público que ele desempenhe. 
 
  V - aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República; 
A Representação, neste caso, tem sinônimo de procuração. A função do procurador é praticar atos em nome 
de outrem. No caso deste inciso, seria a proibição do Funcionário Público praticar atos dentro do território 
nacional, em nome de um país estrangeiro. 
Tal inciso visa, principalmente, assegurar que as informações que o Funcionário Público teve acesso não 
chegue a terceiros, principalmente países estrangeiros. Certamente haveria confronto, pois os interesses 
internacionais nem sempre são os mesmos dos interesses nacionais. 
Por exemplo: o Funcionário Público não poderia aceitar o convite do Presidente da Argentina para que, em 
nome daquele país, compre um imóvel para ser instalado o Consulado ou Embaixada. 
O Funcionário Público desempenha funções públicas e assim o fazendo, sabe muitas e possui conhecimentos 
da administração pública. Como descrito no inciso, se houver a autorização do Presidente da República não 
existe a proibição. 
 
VI - comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item II deste artigo, 
podendo, em qualquer caso, ser acionista, quotista ou comanditário; 
No inciso II, a proibição era apenas de gerência ou de administração. Agora a proibição também atinge prática 
de comércio ou ter parte naquelas empresas elencadas no inciso II. Porém, ele pode ser acionista (possuir 
ações em sociedades por ações, as famosas S/A), quotista (possuir quota em sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada) ou comanditário (apenas investe o capital em sociedade em comandita).  
Não importa o número ou percentual de ações, quotas ou comanditas que possua o Funcionário Público, pois 
tal fato é irrelevante. Poderá ter 99% ou 0l%, que será a mesma coisa, pois o que importa é se tem ou não 
cargo de gerência ou administração. 
Vale se informar que em nenhuma das situações o Funcionário Público terá responsabilidade solidária ou 
ilimitada, e que ele estará participando apenas com o capital, não podendo jamais ser gerente ou diretor dessas 
empresas, como já vimos. 
 
VII - incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público; 
Em que pese a Constituição Federal garantir a todos o direito de greve, para os Funcionários Públicos tal direito 
não existe, pois o estatuto taxativamente proíbe tal conduta. Entendemos, e respeitamos a posição de alguns 
estudiosos que afirmam que o direito de greve também se estende aos Funcionários Públicos, mas 
ressalvamos que o presente estudo está totalmente direcionado à aprovação do candidato no concurso de 
Oficial de Justiça e Escrevente Técnico Judiciário, e, pela lógica, ainda que a opinião do candidato seja outra, 
para responder a prova de direito administrativo é melhor esquecer a Constituição Federal e opinar junto com 
o estatuto, ou seja: O Funcionário Público não pode fazer ou participar de greves.  
No caso de particulares já existe a lei que diz quais os serviços ou atividades essenciais nas quais os 
funcionários são proibidos de fazer greve (Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989. Lei de greve).  
Não se pode também ignorar que as greves podem ser julgadas ilegais ou abusivas, podendo o Funcionário 
Público ser penalizado nesses casos. 
 
VIII - praticar usura; 
Usura, do latim usura, de utor (servir-se de, fazer uso de) significa o interesse que se paga ou que se é devido 
pelo uso de alguma coisa. Aqui neste inciso é o mesmo que agiotagem. O Funcionário Público não pode 
emprestar dinheiro, por exemplo, a seu colega de trabalho cobrando juros abusivos. 
A nossa Lei Civil estabelece que os juros, quando não convencionados, serão de 6% (seis por cento) ao ano, 
ou o equivalente a 0,5% ao mês. As partes podem convencionar, em contrato escrito, juros até 12% ao ano, 
ou 01% ao mês. Qualquer percentual superior a este será considerado crime de usura.  
 
IX - constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto 
quando se tratar de interesse de cônjuge ou de parente até segundo grau; 
Isto é crime de advocacia administrativa, exceto quando se tratar de interesse de parentes até segundo grau 
(pai, mãe, filho, irmão, neto ou avô) e de seu cônjuge. O Funcionário Público não pode defender, direta ou 
indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário. 
Se o Funcionário Público já trabalha na repartição, certamente ele terá vantagem sobre o particular, o que não 
poderá acontecer.  
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X - receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas, no país, ou no estrangeiro, mesmo 
quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza; 
Estipêndios são valores; quantias em dinheiro. 
Essa conduta pode caracterizar os crimes de corrupção passiva ou concussão, descritos no Código Penal. O 
Funcionário Público não pode receber gorjetas, propina, comissão, gratificação ou qualquer outro valor destas 
firmas ou instituições, porque isso poderia deixar o Funcionário Público "devendo favores", mesmo que 
inconscientemente, ele desse preferência ou privilégios a elas, em detrimento das formas ou entidades que 
não "pagarem" a comissão. 
Não pode, quando estiver comprando material, receber qualquer valor referente a este ato; ou, no caso de 
estar fiscalizando a empresa, receber determinada quantia em dinheiro da empresa fiscalizada. 
 
XI - valer-se de sua qualidade de Funcionário Público para desempenhar atividade estranha às suas funções 
ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito; e 
Sendo Funcionário Público, mesmo que fora de suas atividades, ele é um representante do Estado. Não pode 
o Funcionário Público desempenhar atividade estranha a que exerce no cargo público ou aproveitar-se de seu 
cargo para obter qualquer proveito.  
Por exemplo: policiais civis ou militares serem porteiros em boates como "bico", oficiais de justiça efetuando 
cobranças, investigadores de polícia trabalhando como detetives particulares, etc. Todos estes praticam 
atividades estranhas aproveitando-se de seu cargo. Essas condutas são consideradas graves e podem ser 
penalizadas com demissão, inclusive a bem do serviço público. 
 
XII - fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. 
Novamente, conforme já fora dito anteriormente, em que pese a Constituição Federal garantir a todos o direito 
de sindicalizar-se ou manter-se sindicalizado, para os Funcionários Públicos tal direito não existe, pois o 
estatuto taxativamente proíbe tal conduta. Entendemos, e respeitamos a posição de alguns estudiosos que 
afirmam que o direito de fundar sindicatos ou a eles aderir também se estende aos Funcionários Públicos, mas 
ressalvamos que o presente estudo está totalmente direcionado à aprovação do candidato no concurso de 
Secretário de Escola (SEESP) e, pela lógica, ainda que a opinião do candidato seja outra, para responder a 
prova de direito administrativo é melhor esquecer a Constituição Federal e opinar junto com o estatuto, ou seja: 
O Funcionário Público não pode fundar sindicatos ou deles fazer parte.  
 
Porém, é necessário diferenciar sindicato de associação. A finalidade da associação é garantir formas de lazer 
ao associado, ao passo que o sindicato é fazer pressão junto ao empregador do sindicalizado. A Constituição 
Federal de 1988 garante a liberdade de associação aos funcionários públicos civis, tanto que existe hoje a 
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a Associação dos Oficiais de Justiça, a 
Associação dos Escreventes, Associação dos Magistrados, etc., as quais qualquer Funcionário Público 
pertinente pode associar-se. 
Portanto, a proibição reside apenas quanto aos sindicatos de funcionários, mas não quanto às associações de 
classe. 
 
Parágrafo único - Não está compreendida na proibição dos itens II e VI deste artigo a participação do 
funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas 
e associações de classe, ou como seu sócio. 
 
Vale novamente observar que aqui é permitido ao Funcionário Público participar de sociedades em que o 
Estado seja acionista, e até mesmo ter cargos de direção e gerência de cooperativas e associações de classe, 
inclusive sendo sócio delas. O Estado, tendo participação na sociedade, não há porque proibir o Funcionário 
Público de participar desta empresa. 
Logicamente, quem detém os poderes de gerência e administra a Petrobrás é Funcionário Público. E tal 
possibilidade decorre deste inciso. 
 
Art. 244 - É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo 
quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não se podendo exceder a 2 (dois) o número de 
auxiliares nessas condições. 
Parentes até segundo grau quer dizer: pai, mãe, filhos, avôs, netos e irmãos. Este inciso evita a prática de 
condescendência criminosa, pois se todos forem parentes, não haveria fiscalização do serviço. 
Porém não há proibição no caso de cargo de confiança, também chamado de cargo em comissão. Esses 
cargos não são preenchidos por concurso. A ocupação deles é proveniente da confiança de quem nomeia o 
cargo, lembrando que este tipo de serviço não adquire estabilidade, pois a qualquer tempo pode o Funcionário 
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Público deixar de ser de confiança e perder o cargo. No caso de cargo em comissão não há outra pessoa que 
mereça mais confiança que um parente, mas não pode haver mais que duas pessoas neste tipo de função. 
 
Ordens imediatas são as ordens provenientes do imediato superior hierárquico. Não pode, por exemplo, 
trabalhar na mesma seção, um escrivão e três escreventes. 
Na prática, porém, cumpre observar o grau de parentesco, o número de parentes, e também, se o parente é 
imediatamente superior, pois, se entre o superior e o parente houver outros graus hierárquicos, não haverá a 
restrição deste inciso. 

 

CAPÍTULO II 
Das Responsabilidades 

A palavra responsabilidade deriva do latim "respondere", tomando a significação de responsabilizar-se. 
Em sentido geral, responsabilidade exprime a obrigação de responder por alguma coisa. 
A responsabilidade administrativa resulta na obrigação ou no dever legal de reparar ou ressarcir os prejuízos 
que possa causar à administração pelos atos abusivos ou excessivos. Vejamos as contidas nesse estatuto. 
 
Art. 245 - O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda 
Estadual, por dolo ou culpa, devidamente apurados. 
 O Funcionário Público assume toda a responsabilidade pelos prejuízos que causar. Dolo é a vontade, intenção 
de cometer o ato. Culpa é quando o agente pratica o ato por imprudência (prática de um fato perigoso), 
negligência (desatenção ou falta de cuidado) ou imperícia (falta de habilidade ou experiência no exercício de 
profissão), desde que devidamente apurados.  

 
I - pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou não prestar contas, 
ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e 
ordens de serviço; 
Sonegar é deixar de apresentar o valor ou objeto confiado à guarda do Funcionário Público, quando lhe é 
solicitado. Quando o Funcionário Público guarda valores ou objetos do estado, tem que prestar contas à 
administração pública. Se esses objetos desaparecerem, sumirem, o Funcionário Público deverá indenizar o 
Estado pelos prejuízos causados. 
Devemos também nos lembrar que o Funcionário Público ao prestar contas, deve fazê-lo na conformidade e 
nos prazos estabelecidos nas leis, regulamentos, instruções e ordens e serviço, sob pena de ser 
responsabilizado. 
O Funcionário Público pode estar incumbido de prestar contas, ou de exigir que alguém as preste. De qualquer 
forma, deverá ele prestar ou as tomar, sob pena de infração. 
 
II - pelas faltas, danos, avarias e quaisquer prejuízos que sofrem os bens e os materiais sob sua guarda, ou 
sujeitos a seu exame ou fiscalização; 
Essa responsabilidade provém do dever de zelar pela economia do material do Estado e de sua conservação, 
conforme descrito no artigo 241, inciso IX, deste estatuto. 
Este artigo é a aplicação da responsabilidade objetiva. Se o Funcionário Público causou dano, não há 
necessidade nem mesmo de processo administrativo para a indenização, devendo o Funcionário Público repor 
o dano. Também serão de responsabilidade do Funcionário Público, da mesma forma, os objetos que ele não 
detenha a guarda, mas que estejam sujeitos à sua fiscalização ou exame. 
 
III - pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos 
da receita ou que tenham com eles relação; 
Averbar é o ato pelo qual se anota, em assentamento ou documento anterior, fato que altere, modifique ou 
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amplie o conteúdo do mesmo assento ou documento. Ex.: Averbação da sentença de separação, divórcio ou 
anulação na certidão de casamento, averbação de correção do nome na certidão de nascimento, etc.  
Em quaisquer documentos relacionados neste inciso, se houver prejuízo para o Estado com o lançamento 
incorreto ou inexato, deverá o Funcionário Público indenizar o Estado por este prejuízo. Isso, sem prejuízo da 
responsabilidade administrativa ou penal que no caso couber. 
 
IV - por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. 
O Funcionário Público, que cometer erro de cálculo quando elaborar guias para recolhimento de tributos 
(impostos, taxas, contribuições de melhorias ou preços públicos), com esse erro, lesionará alguém. O Estado 
ou o particular. Deverá indenizar por esse erro. Além disso, poderão ser aplicadas penalidades administrativas 
ou criminais, se o Funcionário Público agiu com intenção de elaborar os valores errados. 
 
Art. 246 - O funcionário que adquirir material em desacordo com disposições legais e regulamentares será 
responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se 
proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. 
  
Existem várias regras que disciplinam a compra de materiais para o Estado (licitação, concorrência pública, 
tomada de preços) e o Funcionário Público que tiver incumbência de fazer essas compras deverá observar tais 
regras. 
 Não é necessário aqui que o Funcionário Público tenha causado prejuízo, mas sim tão somente que efetue as 
compras em desacordo com as normas. Além de ser responsabilizado pelo custo da compra, sofre as penas 
disciplinares ou criminais. 
 
Art. 247 - Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, 
a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar 
recolhimento ou entrada nos prazos legais. 
O Funcionário Público incumbido de efetuar os recolhimentos ou entradas de valores que pegar (alcance), ou 
desfalcar (desfalque) dinheiro a ele entregue, ou perdoar (remissão) ou deixar de cobrar (omissão) qualquer 
dívida em favor da Fazenda Estadual, será responsabilizado indenizando, de uma só vez, essa importância. 
Nesse caso, não há parcelamento. 
Também é oportuno lembrar que estas condutas são consideradas criminosas, portanto haverá também a 
responsabilidade criminal, além da administrativa. 
 
Art. 248 - Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do 
vencimento ou remuneração, não excedendo a 10ª (décima) parte do valor deste. 
Com exceção dos casos incluídos no artigo anterior, a indenização será descontada no valor de 10% do salário 
do Funcionário Público; ou seja, em parcelas de, no máximo, um décimo de seu salário ou vencimento. 
Se o Funcionário Público estiver pagando uma indenização, e causar novo dano e for condenado a pagar uma 
segunda indenização, primeiro pagará a primeira indenização e depois começará a pagar a segunda, pois a 
lei não permite desconto superior a10% do salário. 
 
Parágrafo único - No caso do item IV do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada 
a pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. 
 
Este parágrafo se reporta à penalidade administrativa que couber no caso do erro de cálculo ou redução contra 
a fazenda estadual, se o funcionário público não teve intenção de lesar o patrimônio público, ou seja, agiu com 
culpa (imprudência, negligência ou imperícia). 
A penalidade será a de repreensão, e em caso de o funcionário público voltar a cometer erro de mesma 
natureza, será aplicada a pena de suspensão. Se, porém, agir com intenção de lesar o patrimônio público, a 
penalidade administrativa a ser aplicada será de demissão a bem do serviço público. 
Em qualquer dos casos, a aplicação da penalidade administrativa não exime o funcionário público do 
pagamento da indenização que se fizer necessário. 
A finalidade é de obrigar o funcionário público a prestar mais atenção no desempenho de sua função, pois 
esses erros causam prejuízo ao Estado. 
 
Art. 249 - Será igualmente responsabilizado o funcionário que fora dos casos expressamente previstos nas 
leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos 
que lhe competirem ou aos seus subordinados. 
 
Quem desempenha as funções públicas é o próprio Funcionário Público. Para isso ele prestou concurso, foi 
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nomeado e recebe do governo. Então ele não pode pedir a pessoas que não pertencem à repartição para que 
desempenhem as funções que lhe são atribuídas ou a seus subordinados, ou que "dê uma mãozinha". 
O Oficial de justiça não pode pedir que seu amigo ou parente cumpra seus mandados. Há nesses casos a 
responsabilidade administrativa e criminal. 
O fato de a pessoa estranha à repartição desempenhar as funções do Funcionário Público bem ou melhor que 
o próprio, é indiferente.  
 
Art. 250 - A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que 
no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 a 248, o 
exime da pena disciplinar em que incorrer. 
Como já comentado, a aplicação da penalidade administrativa (pagamento do prejuízo e penas disciplinares) 
não tira a responsabilidade criminal e civil que no caso couber. Estas penalidades são independentes e podem 
ser cumuladas. Se causar dano ao particular, também responderá civilmente e criminalmente, conforme sua 
conduta (agir com intenção - dolo, ou sem intenção - com culpa). 
O pagamento da indenização civil não o absolve da sanção penal e administrativa que no caso couber. Da 
mesma forma, o cumprimento da sanção penal e administrativa não o isenta da reparação civil, se existente.  
 
"§ 1º - A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. 

§ 2º - Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, 
o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue 
a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. 

§ 3º - O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho 
motivado da autoridade competente para aplicar a pena."  
(Parágrafos 1º, 2º e § 3º acrescentados pela Lei complementar 942/2003) 
 

Título VII 
Das Penalidades, da Extinção da Punibilidade e das Providências Preliminares  

- Redação dada pelo artigo 1°, II da Lei Complementar n° 942, de 06.06.2003 

 
Art. 251 - São penas disciplinares: 
I - repreensão; 
II - suspensão; 
III - multa; 
IV - demissão; 
V - demissão a bem do serviço público; 
VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

Pena disciplinar é a designação dada às sanções impostas pelas autoridades administrativas aos 
funcionários ou empregados públicos, por infração às regras regulamentares relativas à disciplina. São 
qualificadas como penas disciplinares, neste estatuto: a repreensão, suspensão, multa, demissão, a demissão 
a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, conforme a gravidade da falta ou 
infração. 
 
A pena disciplinar é imposta como meio compulsório de compelir o Funcionário Público ou empregado ao 
cumprimento dos deveres a que está obrigado, quando não redunda em perda do cargo. 
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C) (   )  ineficiência no serviço. 
D) (   )  indisciplina ou falta de cumprimento de deveres. 
E) (   )  n.d.a. 
 
64. A pena de repreensão será aplicada: 
A) (   )  sempre diretamente ao funcionário.  
B) (   )  através de seus superiores. 
C) (   )  somente no caso de indisciplina. 
D) (   )  n.d.a. 
 
65. A pena de suspensão ao Funcionário Público tem o limite de: 
A) (   )  90 dias. 
B) (   )  60 dias.  
C) (   )  30 dias. 
D) (   )  6 meses. 
 
66.  A pena de suspensão aplica-se ao servidor que: 
A) (   )  oponha resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 
B) (   )  cometa pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que 
seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.  
C) (   )  retire, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto d a repartição. 
D) (   )  mantenha sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente 
até o segundo grau civil. 
E) (   )  se recuse a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. 
 
67. A prática de atos de improbidade administrativa importará, dentre outras providências, em: 
A) (   )  Destruição da função pública, ressarcimento ao Erário e perda da nacionalidade. 
B) (  ) Suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao Erário e provisório afastamento da função pública. 
C) (   )  Suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e perda da função pública. 
D) (   )  Proibição de comerciar; declaração pública de inidoneidade e suspensão dos direito políticos. 
E) (   )  Impossibilidade de contratar com a Administração, suspensão dos direitos políticos e perda da 
nacionalidade. 
 
68.  Ao Funcionário Público que praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou 
particulares, salvo se em legítima defesa, será aplicada a pena de: 
A) (   )  suspensão.  
B) (   )  repreensão. 
C) (   )  demissão a bem do serviço público. 
D) (   )  n.d.a.  
 
69.  Ao funcionário público responsável por erro (redução) no cálculo de importância contra a Fazenda 
Estadual, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de: 
A) (   )  demissão.  
B) (   )  multa. 
C) (   )  suspensão. 
D) (   )  advertência. 
E) (   )  n.d.a. 
 
70.  Ao funcionário que lesou o patrimônio ou os cofres públicos será aplicada na órbita administrativa 
e pena de: 
A) (   )  demissão a bem do serviço público.  
B) (   )  demissão. 
C) (   )  repreensão. 
D) (   )  suspensão. 
 
71. Ao funcionário que pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de 
interesses ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização, será aplicada a pena de: 
A) (   )  suspensão.  
B) (   )  demissão a bem do serviço público.  
C) (   )  demissão.  
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D) (   )  multa.  
E) (   )  repreensão.  
 
72. Assinale a alternativa correta: 
A) (   )  ao funcionário é permitido participar da gerência de empresas industriais.  
B) (   )  ao funcionário é permitido requerer a concessão de privilégio de invenção própria.  
C) (   )  ao funcionário é permitido fazer parte do sindicato de funcionários. 
 
73.  Ao funcionário público é proibido:  
A) (   )  retirar documento ou objeto da repartição, em qualquer hipótese. 
B) (   )  fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si, ou como representante de 
outrem. 
C) (  )  participar da gerência ou administração de sociedades comerciais, mesmo que estas não mantenham 
relações comerciais ou administrativas com o governo do estado. 
D) (   )  constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, mesmo 
quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente. 
E) (   )   aceitar, em qualquer hipótese, representação de estado estrangeiro. 
 
74.  Caberá recurso, por uma única vez, da decisão que aplicar a penalidade. O prazo para recorrer, 
contado da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado, é de:  
A) (   )   5 dias. 
B) (   )  10 dias. 
C) (   )  15 dias. 
D) (   )  30 dias. 
E) (   )  60 dias. 
 
75.  A Administração Estadual descobre e comprova, observado o devido processo legal, que um 
funcionário público aposentado havia aplicado, indevidamente, dinheiro público, quando ainda estava 
em atividade, tendo causado prejuízo ao Erário. Nesse caso, o inativo:  
A) (   )  não mais poderá ser apenado, pois a Administração deveria ter tomado as devidas providências legais 
antes da aposentadoria do funcionário. 
B) (   )   não mais poderá sofrer pena administrativa, mas somente poderá responder civil e criminalmente pelo 
seu ato. 
C) (   )  poderá ser submetido a processo administrativo, mas não poderá ser apenado, uma vez que se operou 
a prescrição da pena com a concessão da aposentadoria pela Administração. 
D) (   )  deverá responder somente perante o Poder Judiciário, podendo vir a perder a sua aposentadoria, caso 
o fato em questão venha a ser devidamente comprovado em Juízo. 
E) (   )  estará sujeito à pena de cassação de sua aposentadoria pela Administração, desde que não extrapolado 
o prazo prescricional. 
 
76.  Assinale a alternativa correta, considerando o disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado de São Paulo. 
A) (   )  A pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia 
de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, dispensado de comparecer ao serviço pelo 
mesmo tempo da pena. 
B) (   )  No caso de procedimento irregular, de natureza grave, ao funcionário será aplicada a pena de demissão 
a bem do serviço público. 
C) (   )  O funcionário suspenso manterá as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. 
D) (   )  Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que receber ou solicitar 
presentes, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. 
E) (   )  A pena de suspensão do funcionário público, que não poderá exceder 90 (noventa) dias, será aplicada 
pela autoridade competente da respectiva repartição onde o funcionário exerce suas funções, nos casos de 
indisciplina ou falta do cumprimento dos deveres. 
 
77.  Um funcionário público causa prejuízo pecuniário à Fazenda Estadual em razão de erro de cálculo 
no exercício de suas funções. Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São 
Paulo, o funcionário em questão:  
A) ( )  tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos devidamente apurados, podendo responder criminalmente 
se agiu de má-fé. 
B) (   )  deverá restituir ao estado a quantia do prejuízo causado, mas a lei nº 10.261/68 não permite que tal 
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importância seja descontada do seu vencimento ou remuneração. 
C) (   )  estará sujeito à pena de repreensão, mas, se for reincidente, deverá ser demitido a bem do serviço 
público. 
C) (   )  somente poderá ser responsabilizado administrativamente após decisão judicial, que deverá decidir se 
houve má-fé do funcionário. 
E) (   )  estará sujeito, se não agiu de má-fé, à pena de repreensão e, na reincidência, à de suspensão. 
 
78.  Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a prescrição:  
A) (   )  começa a correr do dia em que a autoridade competente para aplicação da pena teve conhecimento 
da falta. 
B) (   )  extingue a punibilidade da falta sujeita à pena de repreensão, no prazo de 3 (três) anos. 
C) (   )  é interrompida pela portaria que instaura sindicância e a que instaura processo administrativo. 
D) (   )  não corre se já tiver sido iniciada a apuração preliminar, objetivando averiguação do ocorrido. 
E) (  )  reconhecida pela administração, extinguindo a punibilidade, impede que autoridade julgadora determine 
o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. 
 
79. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei nº 10.261/68), 
reintegração é o reingresso no serviço público decorrente:  
A) (   ) do término do período de afastamento. 
B) (   ) de decisão judicial transitada em julgado. 
C) (   ) do término do período de gozo de licença-saúde. 
D) (   ) de extinção do cargo originalmente ocupado. 
E) (   ) do término do período de disponibilidade. 
 
80.  Nos termos do previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei nº 10.261/68), 
ao funcionário que, excepcionalmente, se deslocar temporariamente da respectiva sede, no 
desempenho de suas atribuições, desde que relacionadas com o cargo que exerce, poderá ser 
concedida:  
A) (   ) promoção por merecimento em razão do deslocamento. 
B) (   ) hora extraordinária. 
C) (   ) gratificação de difícil acesso. 
D) (   ) diária a título de indenização pelas despesas. 
E) (   ) dispensa de dois dias de trabalho para cada um de afastamento. 
 
81. A acumulação de cargos públicos remunerados, de acordo com o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado (Lei nº 10.261/68) e com a Constituição Federal, é permitida, havendo 
compatibilidade de horário, na seguinte situação: 
A) (   ) um cargo de defensor público e um de advogado público. 
B) (   ) um cargo de médico e um de advogado público. 
C) (   ) um cargo de juiz e um de advogado público. 
D) (   ) um cargo de juiz e um de promotor público. 
E) (   ) um cargo de juiz e um de professor. 
 
82.  Determinado funcionário público decidiu por utilizar, no fim de semana, em sua casa, a impressora 
que lhe foi disponibilizada para o exercício de suas atribuições na repartição pública. Em uma das 
vezes em que transportava o equipamento, este resultou danificado. Nesta situação, o funcionário:  
A) (   ) deverá arcar com o prejuízo material em razão de sua conduta culposa, sem prejuízo de possível punição 
disciplinar. 
B) (   ) poderá arcar com o prejuízo material somente se for comprovado que teve intenção de danificar o 
equipamento. 
C) (  ) poderá ser responsabilizado pelo prejuízo material, este que, se ressarcido, inibe a punição disciplinar. 
D) (   ) deverá responder a processo disciplinar, somente ao fim do qual se decidirá pela necessidade ou não 
de ressarcimento material. 
E)  (   ) não deverá arcar com o prejuízo material, uma vez que o equipamento lhe havia sido disponibilizado 
com exclusividade, o que afasta a possibilidade de responsabilização. 
 
83. Segundo a Lei nº 10.261/68, artigo 144, “ao funcionário que se desloca temporariamente para fora 
do município onde tem exercício, poderá ser concedido a título de indenização das despesas de 
alimentação e pousada, um (uma):  
A) (   )  vale-transporte. 
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B) (   ) ajuda de custo. 
C) (   )  salário-família. 
D) (   )  salário-esposa. 
E) (   )  diária. 
 
84.  É um dever do funcionário público previsto, expressamente, na Lei nº 10.261/68: 
A) (   )  pedir reconsideração e recorrer de decisões no prazo de 30 dias. 
B) (   )  cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. 
C) (   )  desempenhar com alegria e simpatia os trabalhos de que for incumbido. 
D) (   )  promover manifestações de apreço dentro da repartição e, se for o caso, tornar-se solidário com elas 
em benefício de todos os colegas da repartição. 
E) (   )  comportar-se de maneira digna e voluntariosa no local de trabalho, auxiliando os demais colegas no 
desempenho de suas tarefas quando estes não lograrem êxito em fazê-lo. 
 
85. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Lei nº 10.261/68), o ato pelo 
qual o ex-funcionário, demitido ou exonerado, reingressa no serviço público, sem direito a 
ressarcimento de prejuízos, assegurada, apenas, a contagem do tempo de serviço em cargos 
anteriores, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, denomina-se:  
A) (   )  reintegração. 
B) (   ) reversão. 
C) (   ) readaptação. 
D) (   ) readmissão. 
E) (   ) aproveitamento. 
 
86.  A respeito das penas disciplinares, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo 
(Lei nº 10.261/68) dispõe que:  
A) (   )  a pena de repreensão poderá ser aplicada verbalmente. 
B) (  ) o exercício de advocacia administrativa pelo funcionário público acarreta aplicação da pena de demissão 
a bem do serviço público. 
C) (   ) o não-comparecimento do funcionário por quinze dias consecutivos caracteriza abandono de cargo, 
punível com a pena de demissão. 
D) (   )  a punibilidade da falta sujeita à pena de demissão prescreverá em três anos. 
E) (   ) ao servidor já aposentado não será aplicada penalidade por infração cometida em atividade, sendo a 
aposentadoria causa de extinção da punibilidade. 
 
87. Sobre a pena de suspensão prevista na Lei nº 10.261/68, é correto afirmar que, 
A) (   ) não excederá noventa dias. 
B) (   ) não acarretará a perda dos direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo do funcionário 
suspenso. 
C) (   ) não admite a sua conversão em multa. 
D) (   ) será aplicada no caso de ineficiência no serviço. 
E) (   ) será aplicada ao funcionário que revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde 
que o faça dolosamente e com prejuízo para o estado ou particulares. 
 
88. Sobre o direito de petição, assinale a alternativa correta. 
A) (   ) A Administração poderá recusar-se a protocolar a petição, se esta não for subscrita por advogado 
constituído. 
B) (   ) A reclamação sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público deverá ser 
encaminhada, exclusivamente, ao Ministério Público. 
C) (  ) Se o agente público se recusar a encaminhar ou apreciar a petição, estará sujeito à pena de 
responsabilidade. 
D) (   ) Visa coibir ilegalidade ou abuso de poder e promover a defesa de direitos, desde que exista prévio 
processo administrativo ou judicial. 
E) (   ) É direito assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica mediante pagamento de taxa. 
 
89. Nos termos do que dispõe a Lei nº 10.261/68, ao funcionário público é proibido. 
A) (   ) constituir-se procurador de partes perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de 
interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. 
B) (   ) referir-se de forma depreciativa, em informações, pareceres, despachos ou pela imprensa, a respeito 
das autoridades constituídas. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                              www.apostilasobjetiva.com.br 

 

97  

 

C) (   ) ter outro trabalho remunerado, na iniciativa privada, fora do horário do serviço público. 
D) (   ) participar dos quadros sociais de qualquer tipo de sociedade comercial. 
E) (   ) retirar, mesmo que autorizado pela autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na 
repartição. 
 
90. Hércules Remo, funcionário público estadual, cometeu falta administrativa grave punível com pena 
de suspensão. Considerando-se o disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de 
São Paulo, assinale a alternativa correta. 
A) (  ) A autoridade que aplicar a pena poderá convertê-la em multa, na base de 100% por dia de vencimento 
ou remuneração de Hércules. 
B) (   ) A pena de Hércules não poderá exceder de 90 dias. 
C) (   ) Caso não ocorram situações de suspensão ou interrupção, se Hércules não for punido pela falta 
cometida dentro do prazo de 1 ano, sua pena estará prescrita. 
D) (   ) Se Hércules for suspenso, ele não perderá as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. 
E) (   ) Se, ao invés da suspensão, Hércules for multado, ele não poderá ser obrigado a permanecer em serviço. 
 
91. Sobre os atos e termos processuais previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado de São Paulo, é correto afirmar que: 
A) (   ) a citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 (dois) dias antes do interrogatório, por 
intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente, onde possa ser encontrado. 
B) (   ) ao servidor público que se recusar a depor, sem fundamento, será pela autoridade competente aplicada 
a sanção de repreensão, mediante comunicação da Comissão Processante. 
C) (   ) quando ao funcionário se imputar crime, praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou 
a instauração do processo administrativo imporá, simultaneamente, a sanção penal correspondente. 
D) (   ) quando for desconhecido o paradeiro de alguma testemunha, o Presidente determinará ao sindicado 
que forneça o seu endereço e, caso este não o faça, dispensará o testemunho. 
E) (   ) o processo administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo improrrogável de 8 dias, contados de sua 
instauração e concluído no de 180 dias, a contar da citação do indiciado. 
 
92. Prometeu Costa, funcionário público de uma Secretaria Estadual, foi punido pelo Secretário de 
Estado, no competente processo administrativo, com a pena de demissão a bem do serviço público 
por ineficiência do serviço. Considerando-se o disposto na Lei nº 10.261/68, é correto afirmar, com 
relação a Prometeu, que: 
A) (   ) a punição foi aplicada pela autoridade competente nesse caso, mas a pena imposta não corresponde 
àquela prevista na Lei para a conduta praticada por Prometeu. 
B) (   ) a pena imposta foi correta em razão da situação, mas a autoridade competente para aplica-la não era 
o Secretário Estadual, mas sim o Governador do Estado 
C) (  ) ele não poderia ser punido diretamente pelo Secretário do Estado em processo administrativo, sendo 
necessário processo judicial para aplicar a pena de demissão a bem do serviço público. 
D) (  ) a pena aplicada a ele não é aquela prevista para o caso de ineficiência do serviço, e a autoridade 
competente para impor a pena de demissão a bem do serviço público não é o Secretário. 
E) (   ) sua demissão a bem do serviço público foi corretamente aplicada em decorrência da sua conduta, e a 
autoridade competente para impô-la é o Secretário Estadual; autoridade máxima do órgão em que Prometeu 
exercia suas funções. 
 
93. Segundo o que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a 
respeito da revisão dos processos administrativos, é correto afirmar que: 
A) (  ) a revisão será processada pelo Secretário de Estado, ou a juízo do Governador, por comissão composta 
de 3 (três) funcionários de condição hierárquica nunca inferior à do punido, cabendo a presidência a bacharel 
em direito. 
B) (  ) julgada procedente a revisão, a Administração Pública determinará a redução, majoração ou o 
cancelamento da pena. 
C) (   ) não constitui fundamento para revisão a alegação de que a decisão foi contrária a texto expresso de lei. 
D) (   ) a revisão pode ocorrer mediante recurso do punido quando, após a decisão, descobrirem-se novas 
provas da sua inocência. 
E) (   ) a revisão, que deverá ser interposta no prazo de 30 dias após o julgamento de todos os recursos 
cabíveis, não autoriza a agravação da pena. 
 
94. Com relação ao processo por Abandono do Cargo ou Função e por Inassiduidade, pode-se afirmar 
que: 
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A) (   ) será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, mesmo se o servidor tiver pedido 
exoneração. 
B) (   ) não será extinto o processo instaurado exclusivamente para apurar a inassiduidade, se o indiciado pedir 
exoneração até a data designada para o interrogatório. 
C) (   ) não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se 
o servidor tiver pedido exoneração. 
D) (   ) não será extinto o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo ou função, se 
o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório, ou por ocasião deste. 
E) (   ) será instaurado processo para apurar a inassiduidade, mesmo se o servidor tiver pedido exoneração. 
 
95. No tocante às penalidades previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo, é correto afirmar que: 
A) (   ) será aplicada a pena de suspensão nos casos de abandono de cargo. 
B) (   ) a pena de repreensão será aplicada por escrito ou verbalmente, nos casos de indisciplina ou falta de 
cumprimento dos deveres. 
C) (   ) a pena de demissão, por ineficiência no serviço, será aplicada mesmo quando verificada a possibilidade 
de readaptação. 
D) (   ) será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o inativo 
aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 
E) (   ) o funcionário suspenso não perderá as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. 
 
96. No Processo Administrativo, 
A) (   ) havendo denunciante, este deverá prestar declarações, após o interrogatório e na presença do acusado 
e de seu defensor. 
B) (   ) não comparecendo o acusado, será decretada a suspensão do feito, sendo apenas autorizada a 
realização das diligências urgentes. 
C) (   ) a citação do acusado será feita por edital, no mínimo 6 (seis) meses antes do interrogatório. 
D) (   ) comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 (três) dias para requerer a 
produção de provas, ou apresentá-las. 
E) (   ) em razão da aplicação do princípio da publicidade, a imprensa deverá ter livre acesso ao processo. 
 
97. Da decisão que aplicar penalidade, caberá recurso: 
A) (   ) que será apresentado à autoridade superior hierárquica à que aplicou a pena, no prazo de 10 (dez) dias 
para, motivadamente, manter ou reformar a decisão. 
B) (   ) por uma única vez, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário 
Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. 
C) (   ) endereçado ao Secretário de Estado que, por meio de sua assessoria, no prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, deverá emitir parecer conclusivo. 
D) (   ) por uma única vez, no prazo de 30 (trinta) dias, versando apenas sobre a legalidade ou ilegalidade do 
feito. 
E) (   ) com efeito suspensivo e endereçado diretamente à autoridade imediatamente superior àquela que 
aplicou a punição disciplinar. 
 
98. Nos termos da Lei n° 10.261/68, é correto afirmar que: 
A) (   ) é assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, desde que recolhida a respectiva taxa, o direito de 
petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para defesa de direitos. 
B) (   ) é dever do agente público recusar-se a protocolar ou encaminhar petições que contenham pedidos 
manifestamente ilegais. 
C) (   )  é dever do funcionário proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. 
D) (   ) ao funcionário é proibido empregar material particular no serviço público. 
E) (   ) ao funcionário é proibido tratar com urbanidade os companheiros de serviço e as partes. 
 
99. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor a importância 
do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento 
ou entrada nos prazos legais. Nessas hipóteses, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado 
de São Paulo dispõe que a reposição do valor devido: 
A) (   ) deve ser feita de uma só vez. 
B) (   ) pode ser feita em até cinco vezes. 
C) (   ) poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto à décima parte do 
valor destes. 
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D) (   ) poderá ser parcelada em até dez vezes. 
E) (   ) deve ser recolhida no prazo de até trinta dias, contados da decisão final do processo administrativo que 
apurou o valor da dívida. 
 
100. A responsabilidade administrativa do funcionário público: 
A) (   ) exime a sua responsabilidade civil. 
B) (   ) exime a sua responsabilidade criminal. 
C) (   ) exime o pagamento de indenização por parte do funcionário. 
D) (   ) depende da responsabilidade criminal. 
E) (   ) é independente da civil e da criminal. 
 
101. Sobre a pena de suspensão prevista na Lei n° 10.261/68, é correto afirmar que: 
A) (   )  não excederá noventa dias. 
B) (   )  não acarretará a perda dos direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo do funcionário 
suspenso. 
C) (   )  não admite a sua conversão em multa. 
D) (   )  será aplicada no caso de ineficiência no serviço. 
E) (   )  será aplicada ao funcionário que revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, 
desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. 
 
102. Conforme dispõe a Lei n° 10.261/68, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada 
ou definida a autoria, a autoridade competente realizará: 
A) (   )  processo administrativo, que deverá ser concluído no prazo de trinta dias. 
B) (   )  sindicância administrativa, que deve ser concluída no prazo de sessenta dias. 
C) (   )  sindicância administrativa, que deverá ser concluída no prazo de noventa dias. 
D) (   )  apuração preliminar, que deverá ser concluída no prazo de trinta dias. 
E) (   )  apuração preliminar, que deverá ser concluída no prazo de noventa dias. 
 
103. Qual órgão ou autoridade é competente para realizar os procedimentos disciplinares punitivos 
previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo? 
A) (   )  O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
B) (   )  O Juiz de Primeira Instância da Comarca do funcionário. 
C) (   )  A Secretaria da Justiça e da Cidadania. 
D) (   )  A Procuradoria Geral do Estado. 
E) (   )  O Ministério Público. 
 
104. Nos termos da Lei n° 8.429/92, pode-se afirmar que: 
A) (   ) quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 
caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao juiz, para a indisponibilidade dos 
bens do indiciado. 
B) (   ) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não ficará 
sujeito às cominações da lei. 
C) (   ) aposse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e 
valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no Serviço de Pessoal competente. 
D) (   ) a representação à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação 
destinada a apurar a prática de ato de improbidade é de competência exclusiva do Ministério Público. 
E) (   ) não constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, 
quando o autor da denúncia o sabe inocente. 
 
105. Das responsabilidades dos funcionários públicos, pode-se afirmar que: 
I) a responsabilidade administrativa exime o funcionário da responsabilidade civil que no caso couber; 
II) nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de forma parcelada, 
a importância do prejuízo causado em virtude do desfalque; 
III) o funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será 
responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se 
proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração; 
IV) o processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado 
da autoridade competente para aplicar a pena. 
Está correto o contido em: 
A) (   ) I e II, apenas. 
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B) (   ) III e IV, apenas. 
C) (   ) I, II e III, apenas. 
D) (   ) II, III e IV, apenas. 
E) (   ) I, II, III e IV. 
 
106. No que tange à apuração de infração cometida pelo funcionário público, é correto afirmar que: 
A) (   ) a apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 
B) (   ) é vedada a apuração preliminar, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida 
a autoria. 
C) (   ) a apuração das infrações será feita mediante inquérito administrativo regular, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
D) (   ) os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pelo Ministério Público e presididos por 
Procurador de Justiça. 
E) (   ) será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de 
repreensão, suspensão ou multa. 
 
107. No que se refere à extinção da punibilidade pela prescrição prevista no Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de São Paulo, é correto afirmar que: 
A) (   ) não corre enquanto o funcionário estiver revel no processo administrativo. 
B) (   ) começa a correr no 1° dia útil após a data em que o funcionário for declarado ausente. 
C) (   ) se interrompe com a efetiva apresentação do funcionário ausente. 
D) (   ) começa a correr no 1° dia útil após cessar a declaração de abandono do funcionário. 
E) (   ) não corre enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. 
 
108. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a atuação de 
funcionários públicos na administração de sociedades comerciais é: 
A) (   ) permitida, exceto, apenas, se a sociedade tiver objeto relacionado com a atividade da repartição ou 
serviço em que o servidor esteja lotado.  
B) (   ) permitida, exceto, apenas, se a sociedade mantiver relações comerciais com o Governo do Estado.  
C) (   ) permitida, exceto, apenas, se a sociedade for subvencionada pelo Governo do Estado.  
D) (   ) permitida, em se tratando de sociedade em que o Estado seja acionista, bem como em cooperativas e 
associações de classe.  
E) (   ) vedada, exceto quando se trate de empresa controlada ou subvencionada pelo Governo do Estado.  
 
109. Analise o conteúdo das seguintes afirmativas relativas ao disposto no Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Estado de São Paulo: 
I. Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria Geral do Estado e presididos 
por Procurador do Estado confirmado na carreira. 
II. A autoridade sindicante e cada acusado, poderão arrolar até 3 (três) testemunhas e a sindicância deverá 
estar concluída no prazo de 90 (noventa) dias. 
III. Quando, no curso do procedimento disciplinar, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, deverá, 
obrigatoriamente, ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração. 
IV. No processo administrativo, não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo 
íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, 
cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o 
subordinado deste. 
Está correto somente o que se afirma em: 
A) (   ) I e II. 
B) (   ) II. 
C) (   ) I e IV. 
D) (   ) II e IV. 
E) (   ) III. 
 
110. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo 
conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o Chefe de Gabinete, por despacho 
fundamentado, nos termos do que dispõe a Lei n° 10.261/68, ordenar a seguinte providência: 
A) (   ) afastamento imediato do servidor, com prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 (cento e oitenta) 
dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. 
B) (   ) designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até decisão 
final do procedimento. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                              www.apostilasobjetiva.com.br 

 

101 

 

C) (   ) colocar o servidor acusado em disponibilidade, sem prejuízos dos seus vencimentos ou vantagens do 
cargo, por até um ano ou até que sobrevenha a decisão final do respectivo processo administrativo. 
D) (   ) proibição de comparecer ao órgão público onde se encontra lotado até a solução final do procedimento. 
E) (   ) comparecimento facultativo, em periodicidade mensal, para tomar ciência dos atos do procedimento. 
 

Gabarito 

 
01 - A 02 - A 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 -  57 -  58 -  59 -  60 -  

61 -  62 -  63 -  64 -  65 -  66 -  67 -  68 -  69 -  70 -  

71 -  72 -  73-  74 -  75 -  76 -  77 -  78 -  79 -  80 -  

81 -  82 -  83-  84-   85-   86-   87 -  88 -  89 -  90 -  

91 -  92 -  93 -  94 -  95 -  96 -  97 -   98 -  99 -  100 -  

101 -  102 -  103 -  104 -  105 -  106 -  107 -  108 -  109 -  110 -  

 

FIM 
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        Conteúdo 

Noções de Lógica 
Introdução 
 

Conceitos iniciais do raciocínio lógico: proposições, valores lógicos, conectivos, tabelas-
verdade, tautologia, contradição, equivalência entre proposições, negação de uma proposição, 
validade de argumentos; Estruturas lógicas e lógica de argumentação; Questões de associação; 
Verdades e mentiras; Diagramas lógicos (silogismos); Sequências lógicas. 

 

 
Coletâneas de Exercícios 

Coletâneas de Exercícios – I 

 Coletâneas de Exercícios – II 

 Coletâneas de Exercícios – III 

 
 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Introdução 
 
Muitas pessoas gostam de falar ou julgar que possuem e sabem usar o raciocínio lógico, porém, quando 
questionadas direta ou indiretamente, perdem, esta linha de raciocínio, pois este depende de inúmeros fatores 
para completá-lo, tais como:  

calma,  
conhecimento,  
vivência,  
versatilidade,  
experiência,  
criatividade,  
ponderação,  
responsabilidade, entre outros. 

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

 
Sucesso e bons estudos. 
 
Apostilas Objetiva 
 

 

Conceitos Iniciais do Raciocínio Lógico 
 

Lógica Sentencial (proposicional) 

 

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

  Declarativas  

  Interrogativas  

  Exclamativas  

  Imperativas  
 
Leis do Pensamento  
 
Vejamos algumas leis do pensamento para que possamos desenvolver corretamente o nosso pensar.  
 

 Princípio da Identidade. Se qualquer proposição é verdadeira, então, ela é verdadeira.  

 Princípio de Não-Contradição. Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa.  

 Princípio do Terceiro Excluído. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não havendo outra 
alternativa.  

 Sentenças Abertas.  Quando substituímos numa proposição alguns componentes por variáveis, teremos uma 
sentença aberta.  
 

VALORES LÓGICOS DAS PROPOSIÇÕES  
 
Valor lógico é a classificação da proposição em verdadeiro (V) ou falso (F), pelos princípios da não-contradição e 
do terceiro excluído. Sendo assim, a classificação é única, ou seja, a proposição só pode ser verdadeira ou falsa.  
 
Exemplos de valores lógicos:  

 O número 2 é primo. (Verdadeiro)  

 Marte é o planeta vermelho. (Verdadeiro)  

 No Brasil, fala-se espanhol. (Falso)  

 Toda ave voa. (Falso)  

 O número 3 é par. (Falso)  

 O número 7 é primo. (Verdadeiro)  

 O número 7 é ímpar. (Verdadeiro)  
 
Somente às sentenças declarativas pode-se atribuir valores de verdadeiro ou falso, o que ocorre quando a 
sentença é, respectivamente, confirmada ou negada. De fato, não se pode atribuir um valor de verdadeiro ou falso 
às demais formas de sentenças como as interrogativas, as exclamativas e outras, embora elas também expressem 
juízos. 
 
São exemplos de proposições as seguintes sentenças declarativas: 
O número 6 é par. 
O número 15 não é primo. 
Todos os homens são mortais. 
Nenhum porco espinho sabe ler. 
Alguns canários não sabem cantar. 
Se você estudar bastante, então aprenderá tudo. 
Eu falo inglês e francês. 
Marlene quer um sapatinho novo ou uma boneca. 
 
Não são proposições: 
Qual é o seu nome? 
Preste atenção ao sinal. 
Caramba! 
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Proposição Simples 
 
Uma proposição é dita proposição simples ou proposição atômica quando não contém qualquer outra proposição 
como sua componente. Isso significa que não é possível encontrar como parte de uma proposição simples alguma 
outra proposição diferente dela. Não se pode subdividi-la em partes menores tais que alguma delas seja uma nova 
proposição. 
 
Exemplo: 
A sentença “Carla é irmã de Marcelo” é uma proposição simples, pois não é possível identificar como parte dela 
qualquer outra proposição diferente. Se tentarmos separá-la em duas ou mais partes menores nenhuma delas 
será uma proposição nova. 
 
Proposição Composta 
 
Uma proposição que contenha qualquer outra como sua parte componente é dita proposição composta ou 
proposição molecular. Isso quer dizer que uma proposição é composta quando se pode extrair como parte dela, 
uma nova proposição. 
 

Sentenças Abertas  
 
Sentenças matemáticas abertas ou simplesmente sentenças abertas são expressões que não podemos identificar 
como verdadeiras ou falsas.  
Por exemplo: x + 2 = 9  
 
Essa expressão pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor da letra x.  
Se x for igual a 7, a sentença é verdadeira, pois 7+2=9  
Se x for igual a 3, a sentença é falsa, pois 3 + 2 não é igual a 9 (3 + 2 ≠ 9)  
 
Em sentenças abertas sempre temos algum valor desconhecido, que é representado por uma letra do alfabeto. 
Pode-se colocar qualquer letra, mas as mais usadas pelos matemáticos são: x, y e z.  
 
Veja outros exemplos de sentenças abertas:  
x + 3 ≠ 6  
2y -1 < - 7  
 
Pode-se, também, ter uma sentença aberta como proposição, porém nesse caso não é possível atribuir um valor 
lógico.  
x é um y brasileiro. 
 
Nessa proposição b, o valor lógico só pode ser encontrado se soubermos quem é x e y (variáveis livres). No caso 
de x igual a Roberto Carlos e y igual a cantor, a proposição será verdadeira.  
Já no caso de x igual a Frank Sinatra e y igual a cantor, a proposição será falsa.  
 
Portanto, é muito comum na resolução de problemas matemáticos, trocar-se alguns nomes por variáveis.  
 

Estude os valores lógicos da sentença aberta:   "Se 10x - 3 = 27 então x2 + 10x = 39"  
 
Resolução:  
Equação do primeiro grau: As equações do primeiro grau possuem uma única solução: 
10x - 3 = 27  
10x = 27 + 3  
10x = 30  
x =   30  
        10  
x = 3  
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Conectivos Lógicos 
 
Chama-se conectivo a algumas palavras ou frases que em lógica são usadas para formarem proposições 
compostas.  
Veja alguns conectivos:  

  A negação não cujo símbolo é ~.  

  A disjunção ou cujo símbolo é v.  

  A conjunção e cujo símbolo é ^  

  O condicional se,....., então, cujo símbolo é -- >.  

  O bicondicional se, e somente se, cujo símbolo é < - >.  

 
Exemplo: 
A sentença “Se x não é maior que y, então x é igual a y ou x é menor que y” é uma proposição composta na 
qual se pode observar alguns conectivos lógicos (“não”, “se ... então” e “ou”) que estão agindo sobre as 
proposições simples “x é maior que y”, “x é igual a y” e “x é menor que y”. 
 
Uma propriedade fundamental das proposições compostas que usam conectivos lógicos é que o seu valor lógico 
(verdadeiro ou falso) fica completamente determinado pelo valor lógico de cada proposição componente e pela 
forma como estas sejam ligadas pelos conectivos lógicos utilizados. 
 
As proposições compostas podem receber denominações especiais, conforme o conectivo lógico usado para ligar 
as proposições componentes. 
 

Conjunção: A e B 
 
Denominamos conjunção a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “e”. 
A conjunção A e B pode ser representada simbolicamente como:  A Ʌ B 
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Alberto fala espanhol. 
B: Alberto é universitário. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos através de um diagrama, a conjunção ”A Ʌ B” 
corresponderá à interseção do conjunto A com o conjunto B. A ∩ B.

 
Uma conjunção é verdadeira somente quando as duas proposições que a compõem forem verdadeiras, Ou seja, 
a conjunção  
”A ^ B” é verdadeira somente quando A é verdadeira e B é verdadeira também. Por isso dizemos que a conjunção 
exige a simultaneidade de condições. 
 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da conjunção “A e B” para cada um 
dos valores que A e B podem assumir. 
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Disjunção: A ou B 
 
Denominamos disjunção a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “ou”. 

A disjunção A ou B pode ser representada simbolicamente como:  A vB 

 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Alberto fala espanhol. 
B: Alberto é universitário. 
 
A disjunção “A ou B” pode ser escrita como: 

A v B: Alberto fala espanhol ou é universitário. 

 

Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos através de um diagrama, a disjunção “A v B” 
corresponderá à união do conjunto A com o conjunto B. 
 

 
 
Uma disjunção é falsa somente quando as duas proposições que a compõem forem falsas. Ou seja, a disjunção 
“A ou B” é falsa somente quando A é falsa e B é falsa também. Mas se A for verdadeira ou se B for verdadeira 
ou mesmo se ambas, A e B, forem verdadeiras, então a disjunção será verdadeira. Por isso dizemos que, ao 
contrário da conjunção, a disjunção não necessita da simultaneidade de condições para ser verdadeira, bastando 
que pelo menos uma de suas proposições componentes seja verdadeira. 
 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da disjunção “A ou B” para cada um 
dos valores que A e B podem assumir. 
 

 
 

Condicional: Se A então B 
 
Denominamos condicional a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “Se ... então” ou por uma de suas formas equivalentes. 

A proposição condicional “Se A, então B” pode ser representada simbolicamente como:  
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Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: José é alagoano. 
B: José é brasileiro. 
 
A condicional “Se A, então B” pode ser escrita como: 

A → B: Se José é alagoano, então José é brasileiro. 
 
Na proposição condicional “Se A, então B” a proposição A, que é anunciada pelo uso da conjunção “se”, é 
denominada condição ou antecedente enquanto a proposição B, apontada pelo advérbio “então” é denominada 
conclusão ou consequente. 
As seguintes expressões podem ser empregadas como equivalentes de “Se A, então B”: 

Se A, B. 
B, se A. 

Todo A é B. 
A implica B. 

A somente se B. 
A é suficiente para B. 
B é necessário para A. 

 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos, por meio de um diagrama, a proposição condicional 
"Se A então B" corresponderá à inclusão do conjunto A no conjunto B (A está contido em B): 
 

 
Uma condicional “Se A então B” é falsa somente quando a condição A é verdadeira e a conclusão B é falsa, sendo 
verdadeira em todos os outros casos. Isto significa que numa proposição condicional, a única situação que não 
pode ocorrer é uma condição verdadeira implicar uma conclusão falsa. 
 
Na tabela-verdade apresentada a seguir podemos observar os resultados da proposição condicional “Se A então 
B” para cada um dos valores que A e B podem assumir. 

 
 

Bicondicional: A se e somente se B 
 
Denominamos bicondicional a proposição composta formada por duas proposições quaisquer que estejam ligadas 
pelo conectivo “se e somente se”. 

A proposição bicondicional “A se e somente se B” pode ser representada simbolicamente como:  
 
Exemplo: 
Dadas as proposições simples: 
A: Adalberto é meu tio. 
B: Adalberto é irmão de um de meus pais. 
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A proposição bicondicional “A se e somente se B” pode ser escrita como: 

A ↔B: Adalberto é meu tio se e somente se Adalberto é irmão de um de meus pais. 
Como o próprio nome e símbolo sugerem, uma proposição bicondicional “A se e somente se B” equivale à 
proposição composta “se A então B”. 
 
Podem-se empregar também como equivalentes de “A se e somente se B” as seguintes expressões: 
A se e só se B. 
Todo A é B e todo B é A. 
Todo A é B e reciprocamente. 
Se A então B e reciprocamente. 
A somente se B e B somente se A. 
A é necessário e suficiente para B. 
A é suficiente para B e B é suficiente para A. 
B é necessário para A e A é necessário para B. 
 
Se as proposições A e B forem representadas como conjuntos através de um diagrama, a proposição bicondicional 
“A se e somente se B” corresponderá à igualdade dos conjuntos A e B. 

 
A proposição bicondicional “A se e somente se B” é verdadeira somente quando A e B têm o mesmo valor lógico 
(ambas são verdadeiras ou ambas são falsas), sendo falsa quando A e B têm valores lógicos contrários. 
 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da proposição bicondicional “A se e 
somente se B” para cada um dos valores que A e B podem assumir. 

 
 

Negação: Não A 
 
Dada uma proposição qualquer A denominamos negação de A à proposição composta que se obtém a partir da 
proposição A acrescida do conectivo lógico “não” ou de outro equivalente. 
 
A negação “não A” pode ser representada simbolicamente como:  ~A 
 
Podem-se empregar, também, como equivalentes de “não A” as seguintes expressões: 
Não é verdade que A. 
É falso que A. 
 
Se a proposição A for representada como conjunto através de um diagrama, a negação “não A” corresponderá ao 
conjunto complementar de A. 
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Uma proposição A e sua negação “não A” terão sempre valores lógicos opostos. 
Na tabela-verdade, apresentada a seguir, podemos observar os resultados da negação “não A” para cada um dos 
valores que A pode assumir. 

 
 

A Tabela-Verdade  
 
Da mesma forma que as proposições simples podem ser verdadeiras ou falsas, as proposições compostas podem 
também ser verdadeiras ou falsas. O valor-verdade de uma expressão que representa uma proposição composta 
depende dos valores-verdade das subexpressões que a compõem e também a forma pela qual elas foram 
compostas.  
 
As tabelas-verdade explicitam a relação entre os valores-verdade de uma expressão composta em termos dos 
valores-verdade das subexpressões e variáveis que a compõem.  
 
Na tabela abaixo, encontra-se todos os valores lógicos possíveis de uma proposição composta correspondente 
das proposições simples abaixo:  
 p:  Claudio é estudioso.  
 q:  Ele passará no concurso.  
 

 
 

Teorema do Número de Linha da Tabela-Verdade  
 
A tabela-verdade lista todas as possíveis combinações de valores-verdade V e F para as variáveis envolvidas na 
expressão cujo valor lógico deseja-se deduzir. A tabela-verdade de uma proposição composta com n proposições 
simples componentes contém linhas. Ou seja, cada proposição simples tem dois valores V ou F, que se excluem. 
Para n proposição simples (atômicas) distintas, há tantas possibilidades quantos são os arranjos com repetição de 

(V e F) elementos n a n. Segue-se que o número de linhas da tabela-verdade é . Assim para duas proposições 
são 4 linhas; para três proposições são 8; etc.  
 
Então, para se construir uma tabela-verdade procede-se da seguinte maneira: 
1) Determina-se o número de linhas da tabela-verdade que se quer construir;  
 
2} Observa-se a procedência entre os conectivos, isto é, determina-se a forma das proposições que ocorrem no 
problema. 
 
3) Aplicam-se as definições das proposições lógicas que o problema exigir. 
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Operações Sobre as Proposições e sua Tabela-Verdade  
 
Uma série de operações é realizada quando se analisam as proposições e seus respectivos conectivos.  
 

a) Negação ( ~ )  
 
A negação de uma proposição p, indicada por ~p (Iê--se: "não p) é, por definição, a proposição que é verdadeira 
ou falsa conforme p é falsa ou verdadeira, de maneira que se p é verdade então ~p é falso, e vice-versa. Os 
possíveis valores lógicos para a negação são dados pela tabela-verdade abaixo:  
 

 
 
 p:   Antonio é estudioso.  
~p: Antonio não é estudioso.  
 

b) Conjunção (  ^ )  
A conjunção de duas proposições p e q, indicada por p /\ q (lê-se: "p e q") é, por definição, a proposição que é 
verdadeira só quando o forem as proposições componentes. A tabela-verdade para a conjunção de duas 
proposições é dada a seguir:  
 

 
 

c) Disjunção ( v )  
A disjunção de duas proposições p e q, indicada por p v q (lê-se: "p ou q"), é, por definição, a proposição que é 
verdadeira sempre que pelo menos uma das proposições componentes o for. 
A tabela-verdade para a disjunção de duas proposições é dada a seguir:  
 

 
 
 p v q:     Antonio é estudioso ou ele passará no concurso.  
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Concurso Público 2018 
 
 

 
 

 
 

 
 

Conteúdo 
 

 Tópicos atuais no Brasil e no mundo, relativos a economia, política, saúde, sociedade, 
meio ambiente, desenvolvimento sustentável, educação, energia, saúde, relações 
internacionais, segurança e tecnologia, ocorridos a partir de janeiro de 2017, divulgados na 
mídia nacional e/ou internacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Atenção! 
 

Pelo fato do item "Atualidades " ser de entendimento bastante amplo, abrangendo todas as áreas do 
conhecimento, fatos e acontecimentos, recomendamos a leitura de revistas de grande circulação no país, tais 
como, Isto É, Veja, Época, Carta Capital etc., e jornais como a Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O 
Globo, Jornal do Brasil etc. 
 
É imprescindível, também, o acompanhamento dos jornais televisivos, bem como programas de entrevistas e 
debates realizados na TV. 
 
Não obstante, colocamos aqui, em forma de resenha, acontecimentos recentes de âmbito nacional e 
internacional, os quais reputamos serem de grande importância, merecendo, então, uma atenção especial de 
todos. 
 
Vejamos! 

 
 

 
Resenha de notícias 

 
 

09/04/2018 
Acordo sobre revisão do Nafta pode sair no início de maio, diz México 
 
Os negociadores de Estados Unidos, Canadá e México buscam chegar a um acordo no início de maio para 
reformular o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), afirmou o ministro da 
Economia mexicano, Ildefonso Guajardo, nesta segunda-feira. "Há uma alta probabilidade de chegar a um 
acordo em princípio, uma chance de 80%", afirmou ele, em entrevista à emissora Televisa.  
Os negociadores dos EUA têm acelerado as negociações e querem chegar a um acordo preliminar que eles 
possam apresentar ao Congresso americano no âmbito da autoridade de promoção do comércio atual. 
Guajardo, o representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e a ministra das Relações Exteriores 
canadense, Chrystia Freeland, se reuniram em Washington na semana passada para avançar nas negociações 
sobre os temas mais controversos, tais como as regras de origem para automóveis e caminhões leves 
fabricados na região. 
O ministro mexicano disse que não houve condições para se chegar a um acordo preliminar nessa reunião, 
mas que as equipes estão em "diálogo permanente", em vez de ter uma oitava rodada formal de negociações. 
"As equipes estão em Washington", revelou. 
Guajardo confirmou que os negociadores discutem uma proposta dos EUA de que certas partes de veículos 
sejam feitas em áreas onde o salário médio seja de ao menos US$ 15 por hora, o que exclui o México. Segundo 
ele, a proposta seria inalcançável para seu país, no curto prazo, já que o nível salarial local fica abaixo disso. 
Mas o governo do presidente Donald Trump precisaria primeiro chegar a um acordo com as próprias 
montadoras americanas para levar adiante essa estratégia. 
"O diabo está nos detalhes", disse Guajardo. Com a pressa dos EUA para chegar a um acordo, "onde há 
urgência, precisa haver flexibilidade", comentou. 
 

 
09/04/2018 
IPCA para 2018 cai de 3,54% para 3,53%, aponta Focus 
 
Os economistas do mercado financeiro reduziram pela décima semana consecutiva a previsão para a inflação 
de 2018. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 9, pelo Banco Central (BC), 
mostra que a mediana para o IPCA este ano caiu de 3,54% para 3,53%. Há um mês, estava em 3,67%. Já a 
projeção para o índice em 2019 subiu de 4,08% para 4,09%. Quatro semanas atrás, estava em 4,20%. 
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Com as quedas seguidas, a projeção dos economistas para a inflação em 2018 caminha em direção ao piso 
da meta deste ano, cujo centro é 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 
6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% a 5,75%). 
 

 
09/04/2018 
Selic para 2018 permanece em 6,25% ao ano, prevê Focus 
 
Para especialistas do mercado financeiro, a taxa básica de juros terminará 2018 em 6,25% ao ano, ante os 
6,75% de um mês antes 
Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic para o fim de 2018 e de 2019. 
O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 9, que a mediana das previsões para a Selic este 
ano seguiu em 6,25% ao ano. 
Há um mês, estava em 6,50%. Já a projeção para a Selic em 2019 seguiu em 8,00% ao ano. Há um mês, 
estava no mesmo nível. 
No Focus, a Selic média de 2018 permaneceu em 6,34% ao ano, ante 6,53% ao ano de quatro semanas atrás. 
A taxa básica média de 2019 foi de 7,27% para 7,18%, ante 7,75% de um mês atrás. 
Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções de médio prazo (Top 5), a taxa básica 
terminará 2018 em 6,25% ao ano, ante os 6,75% de um mês antes. No caso de 2019, a projeção do Top 5 
para a Selic é de 8,00%, igual ao verificado uma semana antes. Há um mês, estava em 9,00%. 
Os economistas consultados pelo BC esperam por um corte de 0,25 ponto porcentual da Selic em maio, de 
6,50% para 6,25% ao ano. 
Depois disso, conforme o Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, a projeção é de que a Selic 
permaneça em 6,25% ao ano até março de 2019, quando a taxa subiria a 6,44% ao ano (porcentual que indica 
indefinição sobre o patamar exato neste mês). Este aumento marcaria o início de um novo ciclo, desta vez de 
alta para os juros básicos. 
 

 
09/04/2018 
LULA ESTÁ PRESO: ex-presidente começa a cumprir pena em Curitiba 
 
O petista chegou a Curitiba na noite deste sábado e foi levado de helicóptero para a Superintendência da 
Polícia Federal na capital paranaense, onde vai começar a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão por 
corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado no processo do tríplex no Guarujá. No âmbito da Operação 
Lava Jato. 
 
Ex-presidente chega à Superintendência da PF 
O helicóptero com o petista pousou às 22h30 na sede da Polícia Federal em Curitiba. Lula deixou a aeronave 
e foi encaminhado ao interior do edifício. Do lado de fora, manifestantes gritam “Lula na cadeia!” e soltam 
muitos fogos de artifício. 
 

 
08/04/2018 
Lula é preso  
 
Ex-presidente vai cumprir pena em Curitiba  
Ex-presidente se entregou à PF 26 horas após prazo determinado no mandado de Sergio Moro e já 
começou a cumprir sua pena em Curitiba 
 
O juiz federal Sergio Moro determinou, na última quinta-feira, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT). O petista tinha até as 17h de sexta para comparecer espontaneamente, mas não aceitou a oferta. 
“Eu vou cumprir o mandado”, disse Lula em discurso de 55 minutos após missa em homenagem a mulher 
Marisa Letícia, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 
Às 16h58, ele entrou num carro para deixar o prédio em São Bernardo do Campo para se entregar a Polícia 
Federal, mas apoiadores impediram a saída do automóvel. Poucos minutos depois, o ex-presidente voltou ao 
sindicato. Às 18h41, ele saiu do prédio a pé, rodeado por uma multidão, e entrou num carro da polícia. Em 
seguida, foi levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo para exame de corpo de delito. Às 20h45, 
partiu do aeroporto de Congonhas rumo a Curitiba, onde chegou às 22h30 para cumprir pena em uma cela 
especial da Superintendência da PF na capital paranaense. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, 
inicialmente em regime fechado. 
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Antes de Lula, cinco ex-presidente da República foram presos – só que por motivações políticas. 
 
As prisões começaram com Hermes da Fonseca, em 1922, acusado de conspiração pelo então presidente 
Epitácio Pessoa. Café Filho, que ficou no poder entre 1954 e 1955, passou pelo cárcere duas décadas antes, 
por advogar em prol de representantes de movimentos sociais. Arthur Bernardes, nos anos 1930, acabou 
derrotado na Revolução Constitucionalista, foi preso e exilado. Destino parecido teve Washington Luís, que 
liderou o país entre 1926 a 1930: foi detido com o golpe de Getúlio Vargas em 1930, conseguiu negociar sua 
libertação e ficou exilado até 1947. Completa a lista Juscelino Kubitschek, que saiu do poder em 1961 e teve 
os direitos políticos cassados no Golpe de 1964. Quando o Ato Institucional nº 5 foi instaurado, ele ficou preso 
durante alguns dias, em 1968. 
 

 
06/04/2018 
Moro determina a prisão de Lula 
 
No despacho, juiz deu ao ex-presidente a "oportunidade" de se apresentar para ser preso em Curitiba até 17h 
de sexta-feira 
O juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou, na tarde desta quinta-feira (5), a prisão do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  A medida ocorreu logo após o Tribunal Federal Regional da 4ª Região 
(TRF4) encaminhar à Justiça Federal do Paraná o ofício autorizando a execução provisória da pena do ex-
presidente.  
Moro pediu que o ex-presidente se apresente à Polícia Federal até as 17h desta sexta-feira (6). O magistrado 
vedou a utilização de algemas "em qualquer hipótese". 
"Relativamente ao condenado e ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade 
cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até as 17:00 
do dia 06/04/2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão", escreveu o juiz na decisão. 
A medida ocorre um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar habeas corpus preventivo do petista. 
Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo caso do triplex, no âmbito da Operação Lava-Jato. 
Em 12 de julho de 2017, Moro condenou o petista a nove anos e seis meses de prisão em regime inicial 
fechado. Logo após essa decisão, a defesa do petista ingressou com recurso no TRF4.  
Neste ano, m 24 de janeiro, o tribunal em Porto Alegre confirmou e aumentou a pena do petista para 12 anos 
e um mês de prisão.  
 

 
05/04/2018 
Supremo nega habeas corpus por 6 a 5 e abre caminho para prisão de Lula 
 
Em um sessão tensa e que durou quase 11 horas, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou ontem, por 6 votos 
a 5, o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e abriu 
caminho para a prisão do petista. Condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos crimes de 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá, Lula aguarda agora último recurso no 
próprio tribunal.  
 
Coube à presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, o voto de desempate, negando o pedido do ex-
presidente. Votaram contra o habeas corpus, além de Cármen, os ministros Edson Fachin, relator do caso, 
Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. 
 
Considerada incógnita do julgamento, Rosa Weber frisou que respeitaria o princípio da colegialidade.  
 
A defesa de Lula havia recorrido ao STF para que o petista aguardasse em liberdade até o esgotamento de 
todos os recursos ou, ao menos, uma decisão final do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ministro Gilmar 
Mendes,’ que foi o primeiro a votar a favor do habeas corpus, defendeu a tese de que o petista, caso 
beneficiado, ficasse em liberdade até o julgamento de recurso pelo STJ. Também foram a favor do pedido os 
ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, decano da Corte.  
 

 
04/04/2018 
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Cientistas de Israel desenvolvem colírio que pode curar a miopia 
Quase 30% da população mundial convive com a miopia 
 

Um colírio desenvolvido por pesquisadores da Universidade Bar-Ilan e do Centro Médico Shaare Zedeke, em 
Israel, pode curar a miopia e outros problemas de visão. A estimativa é de que três a cada dez pessoas no 
mundo têm miopia, condição que prejudica a visão à distância. 
 
Atualmente, quem sofre da doença precisa utilizar lentes corretivas ou realizar uma cirurgia refrativa, que 
coloca uma lente permanente nos olhos. O medicamento, chamado Nanodrops, utiliza nanopartículas 
encapsuladas que são colocadas sobre a superfície da córnea. 
 
Para iniciar o tratamento do colírio, antes o paciente utiliza um app para smartphones capaz de medir a refração 
do olho e criar uma imagem padrão de laser e um padrão ótico na superfície da córnea. Depois do processo o 
colírio é introduzido ao tratamento. 
 
O método foi testado em animais e conseguiu corrigir o problema e até mesmo curar córneas danificadas. 
 
Porém, ainda não se tem uma estimativa do tempo necessário para que problemas nos olhos sejam resolvidos 
com o medicamento. O colírio deve ser testado em humanos até o final de 2018. Caso os resultados sejam 
positivos, o colírio que cura a miopía deve chagar às farmácias em alguns anos. 
 
Boa notícia para milhões de pessoas que sofrem com a doença que vem se tornando cada vez mais comum e 
pode atingir metade da população mundial até o ano de 2050. 
 

 
01/04/2018 
Estação espacial chinesa se transformará em bola de fogo celeste 
 
O módulo Tiangong-1 deve cair na Terra a uma velocidade superior a 26 mil km/h na segunda-feira; Previsão 
é que queda aconteça no Pacífico, entre EUA e Nova Zelândia 
 
Um laboratório espacial chinês fora de controle entrará na atmosfera terrestre nas próximas 24 horas, a uma 
velocidade superior a 26 mil km/h, antes de desintegrar-se em uma bola de fogo celeste, anunciaram neste 
domingo as autoridades de Pequim. 
 
O módulo Tiangong-1 deve cair na Terra na segunda-feira (horário de Pequim), de acordo com a Agência de 
Engenharia Espacial Tripulada da China (CMSEO), o que coincide aproximadamente com as projeções da 
Agência Espacial Europeia (ESA). Inicialmente, a previsão era que a queda aconteceria entre sábado e 
domingo, mas foi constatado que o laboratório chinês no espaço cai mais lentamente do que o previsto, o que 
deve atrasar sua queda até segunda-feira. 
 
'ESPLÊNDIDA' CHUVA DE METEOROS 
 
O laboratório espacial abandonado pesa quase oito toneladas, mas não deve provocar danos em sua queda. 
A China afirma que será um espetáculo "esplêndido", similar a uma chuva de meteoritos. 
 
A janela de entrada, no entanto, pode sofrer variações, advertiu a ESA no sábado. Também não é possível 
determinar onde cairão os destroços: qualquer ponto entre as latitudes de 43 graus Norte e 43 graus Sul, ou 
seja, da Nova Zelândia até o meio oeste dos Estados Unidos. 
 
Este laboratório foi colocado em órbita em setembro de 2011 e estava programado para fazer uma entrada 
controlada na atmosfera, mas parou de funcionar em março de 2016, o que gerou preocupação com a "queda". 
 
Mas a probabilidade de um humano ser atingido por um objeto espacial de mais de 200 gramas é de uma entre 
700 milhões, de acordo com a CMSEO. 
 
— As pessoas não têm que se preocupar — garantiu a agência de engenharia. — Estas espaçonaves não 
caem violentamente na Terra como nos filmes de ficção científica, mas se transformam em uma esplêndida 
chuva de meteoros e atravessam um céu coberto de estrelas em seu caminho para a Terra. 
 
PRIMEIRO PASSO PARA UMA ESTAÇÃO ESPACIAL CHINESA 
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O Tiangong-1, ou "Palácio celeste 1", foi utilizado para realizar experimentos médicos. O laboratório também 
era considerado uma etapa preliminar na construção de uma Estação Espacial Chinesa. 
 
Em 60 anos de voos espaciais foram registradas quase 6 mil entradas não controladas na atmosfera de 
grandes objetos fabricados pelo homem e apenas um destroço atingiu uma pessoa, sem provocar ferimento, 
de acordo com Stijn Lemmens, analista da ESA. 
 
O calor e a fricção cada vez mais intensas provocarão o incêndio ou explosão da estrutura principal do 
laboratório. A desintegração desta parte do Tiangong-1 deve acontecer a uma altitude de 80 km. 
 
MAIORIA DOS DETRITOS CAIRÁ NO MAR 
 
A maioria dos fragmentos irá se dissipar no ar e uma pequena quantidade de detritos provavelmente cairá no 
mar, que cobre mais de 70% da superfície da Terra. 
 
Jonathan McDowell, astrônomo do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, acredita que o Tiangong-1 é a 
50º maior objeto fora de controle a cair na Terra desde 1957. 
 
A China investe bilhões de dólares na conquista do espaço. Pequim vê seu programa espacial, coordenado 
pelo exército, como um símbolo da força do país e planeja enviar uma missão tripulada à Lua no futuro. 
 
O país colocou outro laboratório, Tiangong-2, em órbita em setembro de 2016 e espera transformá-lo em uma 
estação espacial tripulada em 2022, momento em que a Estação Espacial Internacional não estará mais em 
funcionamento. 
 

 
28/03/2018 
Contraceptivo masculino tem bons resultados no primeiro mês de testes 
Teste clínico foi realizado com 83 homens entre 18 e 50 anos. O remédio apresentou menos efeitos 
colaterais que o último, divulgado em 2016  
 
Um novo anticoncepcional masculino apresentou sucesso em seu primeiro mês de teste clínico, realizado com 
83 homens entre 18 e 50 anos. A pílula hormonal tem uso quase idêntico ao contraceptivo feminino, devendo 
ser tomada uma vez ao dia. Com o remédio, a quantidade de testosterona presente no corpo para evitar a 
produção de espermatozóides é modulada.  
 
A pílula foi chamada de DMAU, uma abreviação para undecanoato de nandrolona, nome da substância 
presente. Esse medicamento apresentou resultados melhores que uma outra droga que apareceu em 2016 e 
teve testes clínicos suspensos devido aos efeitos colaterais provocados pelo remédio. Com o DMAU, foram 
citados apenas leve ganho de peso e pequena redução do HDL, mas não houve diminuição no libido, aumento 
na acne e transtornos de humor, como no caso do outro remédio.  
 
Os 83 homens que chegaram ao fim do estudo testaram três doses diferentes do composto, que precisava ser 
ingerido todos os dias com comida para ser efetivo. Apenas 17 pessoas de 100 desistiram da pesquisa 
desenvolvida pelo Instituto Nacional de Saúde dos EUA. Após 28 dias, os voluntários que receberam 400 mg 
de DMAU, a dose mais alta testada, demonstraram níveis baixos de todos os hormônios necessários para a 
produção de esperma em relação aos que receberam placebo.  
 
Para afirmar que a pílula contraceptiva masculina de fato foi descoberta, ainda precisam ser testados os efeitos 
colaterais de médio e longo prazo, além do tempo para a restauração da fertilidade após o fim do tratamento.  
 

 
23/03/2018 
Biomembrana feita a partir de planta do Sertão cura lesões de hanseníase 
Lesões abertas há mais de 15 anos são tratadas com biomembrana criada a partir de proteínas vegetais 
com alto poder de cicatrização 
 
Pesquisadores do grupo de pesquisa Biotecnologia Molecular do Látex Vegetal, da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), encontraram uma alternativa para tratar lesões causadas pela hanseníase: uma biomembrana 
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desenvolvida a partir de proteínas vegetais com alto poder de cicatrização. Em alguns dos testes com 
voluntários com sequelas de hanseníase, ferimentos abertos há mais de 15 anos apresentaram cicatrização 
de aproximadamente 80% da lesão apenas três meses após o início do tratamento. 
 
Um dos fatores que dificultam a cura da lesão da hanseníase é seu constante estado de inflamação. Isso faz 
as bordas do ferimento adquirirem forma semelhante à de calos, impedindo o processo de cicatrização do 
tecido epitelial. A membrana produzida na pesquisa age como um princípio ativo quando aplicada diretamente 
na pele dos pacientes, quebrando essa barreira e estimulando o processo de recuperação. 
 
O grupo é coordenado pelos professores Márcio V. Ramos, do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, 
responsável por todas as etapas relacionadas à obtenção da proteína; e Nylane Nunes de Alencar, do 
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, que acompanha todas as ações ligadas à área médica. 
 
Essas ações são realizadas no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM), da UFC, 
em parceria com a médica Maria Araci Pontes Aires, do Centro Dermatológico Dona Libânia, referência em 
hanseníase no Estado do Ceará. 
 
No Centro, os pacientes considerados pós-hansênicos (que se curaram, mas ainda apresentam lesões) 
recebem tratamento apenas para evitar infecções, uma vez que as feridas estão abertas. A rede pública, no 
entanto, não disponibiliza um tratamento que favorece a cicatrização. 
 
A ideia dos pesquisadores, portanto, é fornecer a biomembrana de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), algo que seria viabilizado pela criação de um laboratório totalmente destinado a essa produção. Esse 
laboratório seria voltado não apenas para tratamento da hanseníase, mas para outras doenças de sequelas 
semelhantes, como a diabetes. 
 
“Há drogas no mercado que promovem cicatrização, mas com preço inacessível aos pacientes. E quem tem 
hanseníase geralmente são pessoas pobres”, conta o Prof. Márcio Ramos, coordenador do Laboratório de 
Plantas Laticíferas, responsável pela extração e caracterização das proteínas ativas. 
 
Um fator que torna a membrana viável para o sistema público é justamente o barateamento da produção, uma 
vez que ela seria feita sem as margens de lucro da indústria convencional. Os pesquisadores estimam que, 
com isso, o custo do tratamento poderia ser reduzido de 50% a 70% em relação à terapia disponível no 
mercado. “Por isso a importância de criar um laboratório de produção”, defende a Profª Nylane Alencar. 
 
A criação desse setor de produção ganha ainda outra justificativa considerando-se a gama de aplicações 
possíveis da membrana. Além do uso em pacientes pós-hansênicos e diabéticos, já há expectativa de utilização 
em enfermos com úlcera venosa, cuja cirurgia não tem cicatrização total. “Começamos com a hanseníase, mas 
temos potencial de ampliar o atendimento para outros problemas igualmente graves, mas negligenciados”, diz 
o Prof. Márcio Ramos. 
 
Tratamento  
  
O estudo teve início ainda em 2013, quando os pesquisadores já haviam constatado o efeito cicatrizante dessas 
enzimas em modelos animais. Com o início das aplicações em humanos no ano passado, a biomembrana se 
mostrou igualmente eficiente, com resultados que variavam de acordo com o paciente. 
 
As doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da UFC responsáveis pelo trabalho 
experimental, Marília Nunes e Tamiris Goebel, explicam que a porcentagem de cura da lesão depende, por 
vezes, de fatores externos ou de apoio médico. “É preciso acompanhamento de neurologista, ortopedista e até 
uso de um calçado adequado, por exemplo. Às vezes há pacientes que não cicatrizaram por conta de fatores 
básicos”, explica Marília. 
 
Naquelas pessoas tratadas que atendiam a necessidades simples, como o exemplo citado, o efeito acelerador 
da cicatrização ocorreu sem problemas, garantindo a recuperação das lesões nos três meses em que as 
doutorandas aplicaram a pesquisa. 
 
Princípio Ativo  
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As proteínas usadas na produção da biomembrana são extraídas do látex da planta Calotropis procera, 
conhecida popularmente como ciúme ou algodeiro-de-seda, típica de regiões áridas como o Nordeste 
brasileiro. 
 
Após a extração, essas proteínas são separadas e purificadas. Na UFC, a equipe do grupo de pesquisa de 
Biotecnologia Molecular de Látex Vegetal já conseguiu aplicá-las em processos que vão da produção de um 
“queijo vegetariano” até a criação de um produto para depilar couro animal. 
 
No processo de separação, materiais como borracha e compostos secundários são removidos, para que as 
proteínas possam ser recuperadas, desidratadas e transformadas em pó. Esse pó é homogeneizado em uma 
solução de álcool polivinílico (PVA) até a formação de um líquido branco, que, quando seca, se torna quase 
um filme transparente: a biomembrana. 
 
Ao ser colocado na pele em ferida aberta, o filme é progressivamente absorvido e promove a ação cicatrizante. 
“É uma liberação controlada”, diz a Profª Nylane. “As proteínas vão saindo aos poucos. Quando são aplicados 
géis, às vezes a pele não absorve, mas isso não ocorre com a membrana.” A pesquisa foi financiada com 
recursos do Programa de Pesquisa para ao SUS (PPSUS) e da Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap). 
 

 
23/03/2018 
Entenda o escândalo envolvendo o Facebook e os riscos que todos nós corremos 
A principal rede social do mundo se viu abalada após o maior escândalo de sua história. Os problemas 

que Mark Zuckerberg têm pela frente vão dos financeiros aos relacionados à credibilidade da empresa  
 
A curtida na foto do cachorrinho ou o teste para ver como ficaria seu rosto daqui a 30 anos pode ter fornecido 

seus dados para uma espécie de mercado negro na rede mundial. Há mais de 10 anos, o Facebook possibilita 
que aplicativos tenham acesso às contas de seus usuários. O jeito mais sutil deste acesso ocorrer é por meio 
dos aparentementes inofensivos testes.  
 
Agora, no maior escândalo da história da rede social, vêm à tona as evidências dos impactos de curtidas, 
comentários e outras práticas no espaço, que foram determinantes nos rumos, por exemplo, da maior 
democracia do mundo, a dos Estados Unidos. 
 
O primeiro ponto é o erro do Facebook em não ter protegido a privacidade na sua rede social, possibilitando o 
uso de aplicativos sem conhecimento das consequências do acesso desta ferramenta à sua base de dados e 
como esses dados seriam utilizados. Essa prática, por si, desfaz o acordo fechado em 2011 com a FTC, a 
Comissão Federal do Comércio dos EUA.  
 
As razões para este acordo remontam dois anos atrás, em 2009. À época, a rede social tinha sido acusada por 
várias organizações de defesa do consumidor por violar dados de internautas. A assinatura do acordo veio 
como uma forma de não cumprir punição.  
 
Dentre os compromissos, estavam a criação de um programa de privacidade para assegurar a 
confidencialidade das informações; transparência e honestidade com os usuários sobre como os dados são 
usados; não compartilhamento de informações de usuários com terceiros. O fato de a Cambridge Analytica ter 
tido acesso a informações de 50 milhões de pessoas, por meio de um aplicativo, mostra que o Facebook não 
seguiu nenhum dos compromissos.  
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Concurso Público 2018 
 

  

 

 
 
 

 
1º Caderno 

 

Conteúdo 
 

 Hardware: Microcomputadores e periféricos: configuração básica e componentes; 
Impressoras: classificação e noções gerais; dispositivos de armazenamento externo: 

conceito, classificação e noções gerais. 
Exercícios pertinentes 

 
Sistema Operacional (usando o Windows): conceito de pastas, diretórios, arquivos e 

atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso 
dos menus, programas e aplicativos, digitalização, interação com o conjunto de aplicativos 

para escritório. 
Exercícios pertinentes 

  
 
 

Noções de Informática 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Conceitos Básicos de informática 
 
Você sabe o que quer dizer informática? Essa palavra é a conjunção da expressão informação automática: 
informação + automática. Isso significa que a informática é a ciência que estuda o tratamento automático e 
racional da informação. Esse tratamento citado acima é executado por meio do processamento dos dados.  
Processar dados é nada mais do que “transformar a informação”, essa utilizada para alimentar os programas, 
como exemplo pode-se utilizar os textos digitados em um editor de textos. Esses dados são então processados 
pelo computador, que nos devolve uma saída, que pode ser em formato impresso de um texto ou até a visão 
do mesmo na tela do monitor.  
Para todos os casos na informática, temos uma entrada, um processamento e uma saída. O responsável pelo 
processamento das informações é o processador, que a parte central de um computador. O processador 
compõe a parte física do computador, assim como acontece com o teclado, o vídeo, as placas, o gabinete. 
Toda essa parte física dos computadores é chamada de Hardware. Porém, apenas o hardware não é suficiente 
para se utilizar os computadores. Precisa-se de programas que mostrem aos computadores como executar 
tarefas específicas, tais como digitar um texto, alimentar uma base de dados, efetuar cálculos, visualizar 
páginas de internet, entre outras.  
Tais programas são chamados de softwares. Esses softwares correspondem a toda parte lógica dos 
computadores (os programas e dados), dizendo ao hardware o que deve ser feito. 

 

Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. 
 
 
O computador deve ser visto como um grande aliado 
para as nossas tarefas do dia-a-dia, desenvolvido 
para melhorar a nossa qualidade de vida. 
 
No âmbito profissional, ele também é um aliado à 
nossa sobrevivência. Lembre-se de que vivemos em 
um mundo globalizado, onde a competição é a única 
maneira de obtermos sucesso, e que sucesso é o 
resultado de uma equação constituída das seguintes 
variáveis: qualidade, rapidez e preço. 
 
Quando falamos em "Processamento de Dados" 
tratamos de uma grande variedade de atividades que 

ocorre tanto nas organizações industriais e comerciais, quanto na vida diária de cada um de nós. 
 
Para tentarmos definir o que seja processamento de dados temos de ver o que existe em comum em todas 
estas atividades. Ao analisarmos, podemos perceber que em todas elas são dadas certas informações iniciais, 
as quais chamamos de dados.  
E que estes dados foram sujeitos a certas transformações, com as quais foram obtidas as informações.  
O processamento de dados sempre envolve três fases essenciais: Entrada de Dados, Processamento e 
Saída da Informação.  
  
Para que um sistema de processamento de dados funcione ao contento, faz-se necessário que três elementos 
funcionem em perfeita harmonia, são eles:  
 

Hardware: Hardware é toda a parte física que compõe o sistema de processamento de dados: 

equipamentos e suprimentos tais como: CPU, HD, CD’S, DVD’S, pendrivers, impressoras. 
 

Software: É toda a parte lógica do sistema de processamento de dados.  Desde os dados que armazenamos 

no hardware, até os programas que os processam. 
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Peopleware: Esta é a parte humana do sistema: usuários (aqueles que usam a informática como um meio 

para a sua atividade fim), programadores e analistas de sistemas (aqueles que usam a informática como uma 
atividade fim). 
Embora não pareça, a parte mais complexa de um sistema de processamento de dados é sem dúvida o 
Peopleware, pois por mais moderna que sejam os equipamentos, por mais fartos que sejam os suprimentos, 
e por mais inteligente que se apresente o software, de nada adiantará se as pessoas (peopleware) não 
estiverem devidamente treinadas a fazer e usar a informática. 
O alto e acelerado crescimento tecnológico vem aprimorando o hardware, seguido de perto pelo software.  
Equipamentos que cabem na palma da mão, softwares que transformam fantasia em realidade virtual não são 
mais novidades.  Entretanto ainda temos em nossas empresas pessoas que sequer tocaram algum dia em um 
teclado de computador. 
Mesmo nas mais arrojadas organizações, o relacionamento entre as pessoas dificulta o trâmite e consequente 
processamento da informação, sucateando e subutilizando equipamentos e softwares.  Isto pode ser 
vislumbrado, sobretudo nas instituições públicas. 
 

Servidores 
 
Em computação, um servidor de arquivos é um 
computador conectado a uma rede que tem o objetivo 
principal de proporcionar um local para o armazenamento 
compartilhado de arquivos de computadores (como 
documentos, arquivos de som, fotografias, filmes, imagens, 
bases de dados, etc) que podem ser acessados pelo 
trabalho que estão ligados à rede de computadores. 
 
Também pode ser usado como um servidor de backup. 
 

Os modelos de servidores de arquivos  
 
Servidores de arquivos possuem propósitos diferentes, alguns deles são: backup, compartilhamento de 
informações, armazenamento remoto, dentre outros. Cada servidor de arquivos possui modelos conceituais 
distintos sobre o que vem ser um arquivo. Três destes modelos são muito utilizados, que são:  
 
- Quando um servidor possui a estrutura dos arquivos, e nomeia alguns ou todos os registros com uma chave 
única, podendo escrever, ler, juntar, estender, remover e muitas outras operações;  
 
- Quando o servidor não possui a estrutura interna dos arquivos. Assim o servidor de arquivos não é capaz de 
resolver operações complexas nos mesmos, mas sim, somente a leitura e escrita;  
 
- Quando o servidor possui hierarquia, tratando os arquivos em forma de árvore. Este modelo é o mais comum 
de todos, pois alem de permitir tal hierarquia, pode possuir a estrutura interna dos arquivos, permitindo 
operações e transferências complexas.  
 

Gerenciamento de atributos  
 
Servidores de arquivos devem atribuir e gerenciar pelo menos dois atributos a cada arquivo: um nome ou 
identificador e o tamanho, para saber onde encontrar e quanto de memória tal arquivo irá ocupar. Porém, na 
maioria dos servidores de arquivos, existem mais atributos, formando um conjunto de atributos ou uma lista de 
atributos. A forma ao qual estes atributos são tratados, também varia de servidores para servidores. Alguns 
atributos comumente usados são:  
- o de controle de acesso, que determina como e qual usuário pode ter acesso ao arquivo;  
- o de arquivo oculto, que determina se o arquivo é visível ou não; 
- o qualificações, que diz a qualidade do arquivo;  
- o do tipo do arquivo, que diz se o arquivo é uma música ou um documento texto por exemplo.  
 

Proteção de arquivos  
 
Todos os servidores de arquivos devem de alguma maneira proteger e controlar o acesso de seus arquivos. A 
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maneira mais simples e menos confiável é considerar todas as máquinas clientes como dignas de confiança e 
simplesmente executar todos os pedidos que chegarem (Gavidia, Jorge J. Z., FTAM - Servidor de Arquivos).  
 
Outro método, um tanto quanto mais confiavel, é a proteção sparsa baseada em capacidades, com um mapa 
de bits para indicar operações permitidas (Tanenbaum, Andrew S., Redes de Computadores), onde existem senhas para 
determinado tipo de acesso e/ou operações.  
 

Armazenamento da Informação 
 
Como já foi dito, as informações entram no seu computador através do teclado e do mouse. Mas há outras 
maneiras delas serem inseridas. Uma delas é através da digitalização de imagens via scanner, ou mesmo pelo 
microfone do kit multimídia, quando da gravação de uma voz. Existem inúmeros outros veículos de entrada de 
dados possíveis: câmera fotográfica digital, infravermelhos, etc. 
 
Mas independentemente do dispositivo de entrada, a maneira com a qual a informação é interpretada pelo seu 
computador é a mesma, ou seja, cada letra, número, nota musical ou ponto luminoso é convertido em impulsos 
eletrônicos. 
 
A esses impulsos eletrônicos, damos o nome de BITs. O conjunto de 8 bits é denominado BYTE. 
 
Assim, cada dígito do teclado, quando pressionado, injeta um conjunto de 8 impulsos eletrônicos dentro da 
CPU. Esses impulsos ou bits são representados por estados binários 0 (zero) e 1 (um). 
O mesmo ocorre quando o scanner digitaliza uma fotografia. Cada ponto luminoso da imagem é convertido em 
um byte, que representa uma unidade de cor entre milhões de outras. 
 
Os dados armazenados no winchester, disquete e no CD-ROM, também são representados por bytes. No caso 
do disquete e do winchester, cada bit é simbolizado por um impulso magnético, enquanto que no CD-ROM, 
esses são caracterizados por pontos luminosos. 
 
Qualquer que seja o processo de digitalização da informação (teclado, mouse, scanner, etc.), os dados são 
imediatamente armazenados na memória eletrônica do seu computador. Esta memória eletrônica é 
tecnicamente conhecida como memória RAM - Randomic Access Memory. 
 
Como já sabemos, os dados lá contidos são armazenados temporariamente, isto é, apenas quando você está 
trabalhando com o computador. A maneira mais segura de trabalhar com os seus documentos no computador 
é, de instante em instante, salvá-lo em um dispositivo de memória auxiliar, no caso: o winchester. 
 
Ao salvar um documento pela primeira vez, o computador irá solicitar que você digite um nome, para que ele 
possa arquivá-lo com segurança dentro do seu winchester. O winchester, assim como todos os dispositivos de 
memória auxiliar, geralmente é composto de pastas (ou diretórios). Essas pastas são como gavetas onde você 
irá arquivar seus documentos. 
 

Capacidade de Armazenamento 
 
Cada documento gerado por você é composto de milhares, milhões ou até trilhões de bytes. Uma simples carta 
contendo 3 páginas de papel A4, pode chegar a ocupar 100.000 bytes em seu computador. Com isto, você 
pode observar que, as unidades de medida na área de informática são simplesmente astronômicas. 
  

Unidade Medida 

1 Kb (um kilobyte) 1.024 bytes 
1 Mb (um megabyte) 1.024 Kb = 1.048.576 bytes 
1 Gb (um gigabyte) 1.024 Mb = 1.073.741.824 bytes 
1 Tb (um terabyte) 1.024 Gb = 1.099.511.627.776 bytes 

 
 
Alguns modelos mais recentes (mais comercializados) 

Intel 
Pentium IV Extreme Edition (3.73 GHz); – Celeron D (até 3GHz). 
Atualmente, a empresa divide seus produtos em sete linhas principais: Atom, Celeron, Pentium, Intel Core i3, 
Intel Core i5, Intel Core i7 e Intel Core i7 Extreme. 
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AMD  
Athlon 64 FX (2.4GHz);– Sempron (até 2GHz).  
A décima geração de processadores da AMD possui uma gama enorme de modelos e características 
diferentes. Os modelos Phenom, por exemplo, estão disponíveis em versões com 3 ou 4 núcleos. Seu 
sucessor, o Phenom II, foi lançado em 2008, já com suporte a memória DDR3 e conector AM3. O Phenom II 
x4, x6 é um dos mais rápidos processadores da AMD, com cache L3 de 6 MB, em contrapartida aos 2 MB do 
seu antecessor. 
 
Assim observe como se mede a capacidade de armazenamento do seu computador e dos periféricos que você 
normalmente utiliza. 
 

Dispositivo  Capacidade 

Disquete de 3 ½ polegadas 1.44 Mb 
Disco rígido (winchester) 5 Gb, 10 Gb, 20 Gb ...500 Gb, 1Tb, etc. 
CD-ROM - Compact Disc Laser Aprox. 650 Mb 
Memória RAM 32 Mb, 64 Mb, 128 Mb, 256Mb , 518Mb ...etc 

 

Arquivos e pastas 
 
Chegou a hora de conhecer um pouco sobre pastas e arquivos. Saber como eles funcionam é essencial para 
"se movimentar" pelo computador sem sustos. Tudo o que você cria, edita ou copia no PC - documentos, 
programas, fotos e etc. - é guardado em algum lugar, mas onde? 
 

Onde ficam os documentos? 
Qualquer coisa que exista no seu computador está armazenada em algum lugar e de maneira hierárquica. Em 
cima de tudo, estão os dispositivos que são, basicamente, qualquer peça física passível de armazenar alguma 
coisa. Os principais dispositivos são o disco rígido; CD; DVD; cartões de memória e pendrives. 
 
Tais dispositivos têm uma quantidade de espaço disponível limitada, que pode ser dividida em pedaços 
chamados partições. Assim, cada uma destas divisões é exibida como uma unidade diferente no sistema. Para 
que a ideia fique clara, o HD é um armário e as partições são as gavetas: não aumentam o tamanho do armário, 
mas permitem guardar coisas de forma independente e/ou organizada. 
 
Em cada unidade estão as pastas que, por sua vez, contém arquivos ou outras pastas que, por sua vez, podem 
ter mais arquivos... e assim, sucessivamente. A organização de tudo isso é assim: 
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Dispositivos 



                                           www.apostilasobjetiva.com.br 

7 
 

 
São todos os meios físicos possíveis de gravar ou salvar dados. Existem dezenas deles e os principais são: 

 HD ou Disco Rígido: é o cérebro da máquina. Nele está tudo: o sistema operacional, seus documentos, 

programas e etc. 

 DVD: Um DVD permite que você leia o conteúdo que está gravado nele. Há programas gravadores de 

DVD que permitem criar DVDs de dados ou conteúdo multimídia. 

 CD: Como um DVD, mas sem a possibilidade de gravar vídeos e com um espaço disponível menor.  

 Pendrive: São portáteis e conectados ao PC por meio de entradas USB. Têm como vantagem principal 

o tamanho reduzido e, em alguns casos, a enorme capacidade de armazenamento. 

 Cartões de Memória: como o próprio nome diz, são pequenos cartões em que você grava dados e 

são praticamente iguais aos Pendrives. São muito usados em notebooks, câmeras digitais, celulares, MP3 
players e e-books. Para acessar o seu conteúdo é preciso ter um leitor instalado na máquina. Os principais são 
os cartões SD, Memory Stick, CF ou XD. 

 HD Externo ou Portátil: são discos rígidos portáteis, que se conectam ao PC por meio de entrada 

USB (geralmente) e têm uma grande capacidade de armazenamento. 

 Disquete: se você ainda tem um deles, parabéns! O disquete faz parte da "pré-história" no que diz 

respeito a armazenamento de dados. Eram São pouco potentes e de curta durabilidade. 
 

Unidades e Partições 
Para acessar tudo o que armazenado nos dispositivos acima, o Windows usa unidades que, no computador, 
são identificadas por letras. Assim, o HD corresponde ao C:; o leitor de CD ou DVD é D: e assim por diante. 
Tais letras podem variar de um computador para outro. 
 
Você acessa cada uma destas unidades em "Meu Computador", como na figura abaixo: 

http://www.softonic.com.br/windows/masterizacao
http://www.softonic.com.br/windows/masterizacao
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A conta não fecha? Aparecem mais unidades do que você realmente tem? Então, provavelmente, o seu HD 
está particionado: o armário e as gavetas, lembra? Uma partição são unidades criadas a partir de pedaços de 
espaço de um disco. Para que você tenha uma ideia, o gráfico abaixo mostra a divisão de espaço entre três 
partições diferentes: 
 

 
 

Pastas 
As pastas - que, há "séculos" eram conhecidas por diretórios - não contém informação propriamente dita e sim 
arquivos ou mais pastas. A função de uma pasta é organizar tudo o que está dentro de cada unidade. 

 

Arquivos 
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Os arquivos são o computador. Sem mais, nem menos. Qualquer dado é salvo em seu arquivo correspondente. 
Existem arquivos que são fotos, vídeos, imagens, programas, músicas e etc. 
Também há arquivos que não nos dizem muito como, por exemplo, as bibliotecas DLL ou outros arquivos, mas 
que são muito importantes porque fazem com que o Windows funcione. Neste caso, são como as peças do 
motor de um carro: elas estão lá para que o carango funcione bem. 

5. Atalhos 

 
 
O conceito é fácil de entender: uma maneira rápida de abrir um arquivo, pasta ou programa. Mas, como assim? 
Um atalho não tem conteúdo algum e sua única função é "chamar o arquivo" que realmente queremos e que 
está armazenado em outro lugar. 
 
Podemos distinguir um atalho porque, além de estar na área de trabalho, seu ícone tem uma flecha que 
indicativa se tratar de um "caminho mais curto". Para que você tenha uma ideia, o menu "Iniciar" nada mais é 
do que um aglomerado de atalhos. 
Se você apagar um atalho, não se preocupe: o arquivo original fica intacto. 
 

Bibliotecas do Windows 7 
A última versão do Windows trouxe um novo elemento para a lista básica de arquivos e pastas: as bibliotecas. 
Elas servem apenas para colocar no mesmo lugar arquivos de várias pastas. 
Por exemplo, se você tiver arquivos de músicas em "C:\Minha Música" e "D:\MP3 para deixar as petecas de 
cabelo em pé", poderá exibir todos eles na biblioteca de música. 

 
Entretanto, diferentemente dos atalhos, se você apagar um arquivo de alguma biblioteca, o original é que vai 
ser perdido para sempre. Assim, cuidado, muito cuidado. 
 

 
 

Microcomputadores e periféricos: configuração básica  
 (Memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs eDVDs)  

 (Compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). 
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Hardware é toda a parte física que compõe o sistema de processamento 

de dados: equipamentos e suprimentos tais como: CPU, HD, CD’S, DVD’S, 
pendrivers, impressoras. 
 

Software é toda a parte lógica do sistema de processamento de dados.  

Desde os dados que armazenamos no hardware, até os programas que os 
processam. 

 
Como funciona o Hardware 

 
Para entender melhor o seu computador, vamos começar pelo que chamamos de Hardware. 
Hardware como você já viu é toda parte física do computador. 
 
O componente mais importante é, sem dúvida, o gabinete. É lá onde são abrigados os componentes eletrônicos 
responsáveis pelo processamento das informações, a CPU - Unidade Central de Processamento, além de 
outras unidades como: disco rígido (winchester ou HD), disk drive, CD-ROM, placas, etc. Os gabinetes 
podem ser do tipo: AT (Padrão de caixa metálica usado na montagem de PCs com o processador Pentium e 
mais antigos) ou ATX (Padrão de caixa metálica usado na montagem de PCs com processador Pentium II e 
mais recentes). 
Podemos considerar a CPU como o cérebro eletrônico do computador. Ela contém os componentes eletrônicos 
capazes de: além de processar os dados, guardar informações por pouco tempo. É fácil de entender. 
Suponha que você esteja redigindo uma carta. Cada letra de sua carta é imediatamente armazenada na 
memória eletrônica do computador, localizada dentro da CPU. Se neste meio tempo houver uma queda de 
energia elétrica, você terá perdido todo o seu trabalho, pois a memória da CPU só guarda informações 
enquanto houver energia elétrica. 
Após a digitação do seu trabalho, é recomendável armazená-lo em um local onde a ausência de energia elétrica 
não apague suas informações. Este local pode ser, justamente, um dos três dispositivos de memória auxiliar 

disponíveis em seu gabinete: 
 
Disco Rígido (Winchester ou HD) localizado no interior do gabinete. A única forma de 
visualizá-lo é abrindo o gabinete. O winchester é o dispositivo mais recomendado para 
servir de memória auxiliar de todos os seus documentos, pois é seguro e grande o suficiente 
para armazenar todos eles, a capacidade de um HD varia bastante entre as máquinas, 
estando atualmente em torno de 500Gb, 750Gb, 1TB, 2.5Gb. 

 
 
Pendrive - Memória USB Flash Drive (comumente conhecido como pen drive, pen, disco 
removível ou chaveiro de memória) é um dispositivo de armazenamento constituído por uma 
memória flash tendo aparência semelhante à de um isqueiro ou chaveiro e uma ligação USB 
tipo A permitindo a sua conexão a uma porta USB de um computador. As capacidades atuais 
de armazenamento são 64 MB a 256 GB. A velocidade de transferência de dados pode variar 
dependendo do tipo de entrada. 
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MS WORD 2010 

 
O Office Word 2010 está com um novo formato, uma nova interface do usuário que substitui os menus, as 
barras de ferramentas e a maioria dos painéis de tarefas das versões anteriores do Word com um único 
mecanismo simples e fácil de aprender. 
 
A nova interface do usuário foi criada para ajudá-lo a ser mais produtivo no Word, para facilitar a localização 
dos recursos certos para diversas tarefas, para descobrir novas funcionalidades e ser mais eficiente. 
A principal substituição de menus e barras de ferramentas no Office Word 2010 é a Faixa de Opções. 
Criada para uma fácil navegação, a Faixa de Opções consiste de guias organizadas ao redor de situações ou 
objetos específicos. 
Os controles em cada guia são organizados em diversos grupos. A Faixa de Opções pode hospedar um 
conteúdo mais rico que o dos menus e das barras de ferramentas, incluindo botões, galerias e caixas de 
diálogo. 
 
Novidades do Word 2010 
 
O Microsoft Word 2010 torna mais fácil colaborar e navegar por documentos longos. Para proporcionar mais 
impacto, novos recursos concentram-se no refinamento do documento concluído. Com essa nova versão, você 
pode acessar a riqueza e familiaridade do Word no navegador e no celular. 
 
Trazer suas melhores ideias à tona 
 
O Word 2010 une recursos funcionais — como tabelas, cabeçalhos e rodapés e conjuntos de estilos — a 
efeitos atraentes, novos recursos de texto e navegação simplificada. 
Formatar texto e imagens juntos para obter uma aparência uniforme 
O Word 2010 oferece efeitos artísticos para imagens e texto e, quando aplica os efeitos ao texto, você ainda 
pode executar a verificação ortográfica. 
 
1 - Formatação de texto e imagem simples 
2- Imagem e texto com formatação de sombra 
 
Ajustar o texto com recursos OpenType 
O Word 2010 fornece recursos avançados de formatação de texto que incluem uma variedade de 
configurações de ligadura e sua escolha de conjuntos estilísticas e números de formulários. Você pode usar 
esses novos recursos com qualquer fonte OpenType para atingir um nível extra de refinamento tipográfico. 

 
1 Texto sem formatação 
2 Texto com ligaturas aplicadas 
 
Outros novos recursos de conteúdo 
O Word 2010 oferece vários aprimoramentos para ajudar na criação do documento. 
 
Novos formatos de numeração 
O Word 2010 inclui novos formatos de numeração de dígito fixo, como 001, 002, 003...e 0001 0002, 0003.... 
Controle de conteúdo de caixa de seleção 
Agora você pode adicionar rapidamente uma caixa de seleção as listas ou formulários. 
 
Texto alternativo em tabelas 
No Word 2010, você pode adicionar um título a uma tabela e a um resumo, para que os leitores tenham acesso 
a informações adicionais. 

www.apostilasobjetiva.com.br
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Localize-se em documentos longos com o novo painel de Navegação no Documento e a Pesquisa 
No Word 2010, você pode localizar-se rapidamente em documentos longos, reorganizar com facilidade seus 
documentos arrastando e soltando seções em vez de copiar e colar, além de localizar conteúdo usando a 
pesquisa incremental, para que não seja preciso saber exatamente o que está procurando para localizá-lo. 
 

 
No Word 2010 é possível: 
 
• Mover-se entre títulos no documento clicando nas partes do mapa do documento. 
• Recolher níveis da estrutura de tópicos para ocultar cabeçalhos aninhados, para que você possa trabalhar 
facilmente com o mapa mesmo em documentos longos, profundamente estruturados e complicados. 
• Digitar texto na caixa de pesquisa para encontrar o lugar instantaneamente. 
• Arrastar e soltar títulos no documento para reorganizar a estrutura. Você também pode excluir, recortar ou 
copiar títulos e seu conteúdo. 
• Facilmente promover ou rebaixar um título específico, ou um título e todos os seus títulos aninhados, para 
cima ou para baixo dentro da hierarquia. 
• Adicionar novos títulos ao documento para criar uma estrutura de tópicos básica ou inserir novos títulos 
sem ter que percorrer o documento. 
• Ficar atento ao conteúdo editado por outras pessoas procurando os títulos que contêm um indicador de 
coautoria. 
• Ver miniaturas de todas as páginas do documento e clicar nelas para me mover pelo documento. 
 
Ilustrar suas ideias 
O Word 2010 traz muitos aprimoramentos de gráficos para seu trabalho, portanto, você pode facilmente 
conseguir o impacto que deseja. 
 
Novos layouts de imagem de elemento gráfico SmartArt 
No Word 2010, você pode usar os novos layouts de imagem de elementos gráficos SmartArt para dizer o texto 
com fotografias ou outras imagens. Basta inserir as imagens nas formas de SmartArt de seu diagrama de 
layout de imagem. Cada forma tem uma legenda onde você pode adicionar texto descritivo. 
 
Melhor ainda, se já tiver imagens no documento, você pode convertê-las rapidamente em um elemento de 
gráfico SmartArt, assim como pode com texto. 
 
Usar este layout para criar um elemento gráfico SmartArt é simples: 
 
1.Insira o layout de imagem de elemento gráfico SmartArt. 
2.Adicione as fotografias. 
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3.Escreva um texto descritivo. 
O Word inclui vários layouts de imagem diferentes para escolher. 
 

 
 
Novos efeitos artísticos 
Com o Word 2010, agora você pode aplicar sofisticados efeitos "artísticos" à imagem para que pareça mais 
com um esboço de desenho ou pintura. É uma maneira fácil de aprimorar imagens sem usar outros programas 
de edição de fotos.  
 
Alguns dos 20 novos efeitos artísticos incluem Esboço a Lápis, Desenho de Linha, Esponja de Aquarela, Bolhas 
de Mosaico, Efeito de Transparência, Suavização em Tons Pastel, Filme Plástico, Fotocópia e Traços. 
 
Correções de imagem 
Agora você pode transformar as imagens em elementos visuais atraentes e vibrantes através do ajuste da 
intensidade de cor (saturação) e do tom de cor (temperatura) de uma imagem. Você também pode ajustar o 
brilho, contraste, nitidez e desfoque ou recolorir a imagem para coincidir melhor com o conteúdo do documento 
e tornar o trabalho pop. 
 
Remoção automática de imagens em segundo plano 
Outra opção avançada de edição de imagens no Word 2010 é a capacidade de remover automaticamente 
partes indesejadas de uma imagem, como o plano de fundo, para realçar o assunto da imagem ou remover 
detalhes que distraiam. 
 
Melhor compactação e corte de imagens 
Use as ferramentas de edição de imagens novas e aprimoradas para cortar imagens e obter exatamente a 
aparência desejada. Agora você tem um melhor controle das compensações de qualidade e da compactação 
de imagens para que possa fazer a escolha certa para o meio (impressão, tela ou e-mail) no qual o documento 
será usado. 
 
Inserindo capturas de tela 
Adicione rapidamente capturas de tela para capturar e incorporar ilustrações visuais em seu trabalho Word 
2010. Depois que adicionar a captura de tela, você poderá usar as ferramentas na guia Ferramentas de 
Imagem para editar e aprimorar a captura de tela. Quando você reutilizar as capturas de tela em documentos, 
aproveite o recurso Visualização de Colagem para ver a aparência das adições antes de soltá-las. 
 
Opções de Clip-art com o Media Gallery 
Agora você pode usar, enviar e encontrar milhares de novas comunidades clip-arts, além das imagens, vídeos 
e outras mídias que você pode adicionar ao documento. Você pode ver quem enviou comunidades clip-arts e 
informar se as imagens forem inadequadas ou não forem seguras. 
 
Tinta 
O recurso de escrita à tinta aprimorado no Word 2010 permite fazer anotações à tinta no documento em seu 
Tablet PC e salvar essas anotações à tinta junto com o documento. 
 
Trabalhar mais facilmente 
No Word 2010, você pode personalizar o espaço de trabalho para que os comandos usados com frequência 
estejam todos juntos. Você também pode acessar versões anteriores do seu documento e trabalhar mais 
facilmente com texto que esteja em outros idiomas. 
 
Personalizar a Faixa de Opções 
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Você pode usar as personalizações para personalizar a faixa de opções, que faz parte da interface de usuário 
do Microsoft Office Fluent, para ser da maneira que você deseja. É possível criar guias e grupos personalizados 
que contêm comandos usados com mais frequência. 
 
O modo de exibição Microsoft Office Backstage 
No modo de exibição Microsoft Office Backstage, você faz com um arquivo tudo que você não faz no arquivo. 
As inovações mais recentes na interface de usuário do Microsoft Office Fluent e um recurso complementar 
para a faixa, o modo de exibição Backstage é onde você gerencia os arquivos  — criando, salvando, 
inspecionando metadados ocultos ou informações pessoais e opções de configuração. 
 

 
 
Recuperar o trabalho não salvo 
Agora é mais fácil recuperar um documento do Word se você fechar o arquivo sem salvar ou se desejar revisar 
ou retornar para uma versão anterior do arquivo em que já esteja trabalhando. Como nas versões anteriores 
do Word, a habilitação de AutoRecuperação salvará versões enquanto você estiver trabalhando no arquivo, no 
intervalo que você selecionar.  
Agora, você pode manter a última versão salva automaticamente de um arquivo caso feche acidentalmente 
esse arquivo sem salvar, para que possa facilmente restaurá-lo na próxima vez que abrir o arquivo. Além disso, 
enquanto estiver trabalhando no arquivo, você pode acessar uma lista de arquivos salvos automaticamente no 
modo de exibição Microsoft Office Backstage. 
 
Aponte para o texto para ver uma tradução 
Quando você ativar o Minitradutor, aponte para uma palavra ou frase selecionada com o mouse e consulte a 
tradução em uma pequena janela. O Minitradutor também inclui um botão Executar para que você possa ouvir 
uma pronúncia em áudio da palavra ou frase e um botão Copiar para que possa colar a tradução em outro 
documento.  
 
Você nem precisa do pacote de idioma, do pacote de interface de idioma ou dos revisores de texto instalados 
no computador para ver uma tradução nesse idioma. 
 
Definição de preferência de idioma simplificada 
Usuários multilíngues podem acessar facilmente uma única caixa de diálogo em que é possível definir os 
idiomas de edição, exibição, Dica de Tela e da Ajuda. Se não tiver instalado o software ou layout de teclado 
de que precisa, você será alertado e links serão fornecidos para facilitar a resolução do problema. 
 
Trabalhar melhor em conjunto 
O Word 2010 ajuda você a trabalhar com seus colegas com mais eficiência. O Word 2010 também inclui 
recursos para manter as informações mais seguras quando você compartilhar o trabalho e para manter o 
computador mais protegido de arquivos que não sejam seguros.  
 
Trabalhar no mesmo documento ao mesmo tempo: 
No Word 2010, você pode trabalhar junto dentro do Word. Não é necessário enviar anexos de email ou salvar 
documentos de rascunho com nomes como TSP_final_2_FINAL.docx. Em vez disso, basta abrir o documento 
e começar a trabalhar. Você pode ver quem mais está trabalhando com você e onde está editando. 
 
Quando você abre um documento compartilhado, o Word automaticamente o armazena no cache para que 
você possa alterá-lo offline e, em seguida, o Word automaticamente sincroniza suas alterações quando você 
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fica online novamente. Quando tiver que trabalhar fora do escritório, você não precisará se preocupar em salvar 
cópias locais ou mesclar manualmente as alterações no documento servidor quando retornar ao escritório. 
 
Vários autores podem editar um único documento ao mesmo tempo e permanecer em sincronia com as 
alterações uns dos outros. Os autores podem bloquear o acesso a áreas do documento enquanto trabalham 
nelas. 
 
Permaneça seguro com o Modo de Exibição Protegido 
No Modo de Exibição Protegido, os arquivos são abertos com funções de edição desabilitadas. Arquivos de 
um local potencialmente não seguro, como a Internet ou um anexo de email ou que contenham conteúdo ativo, 
como macros, conexões de dados ou controles ActiveX, são validados e podem ser abertos no modo protegido. 
Arquivos de fontes confiáveis podem ser ativados clicando em Habilitar Edição ou dados sobre o arquivo podem 
ser explorados no modo de exibição Microsoft Office Backstage. 
 
Localizar e remover metadados ocultos e informações pessoais em arquivos 
Antes de compartilhar o documento com outras pessoas, você pode usar o Inspetor de Documento para 
verificar se há metadados ocultos, informações pessoais ou conteúdo que possa ser armazenado no 
documento.  
 
O Inspetor de Documento pode localizar e remover informações tais como: 
 

• Comentários 
• Versões 
• Alterações controladas 
• Anotações à tinta 
• Texto oculto 
• Propriedades de documento 
• Dados XML personalizados 
• Informações nos cabeçalhos e rodapés 

 
O Inspetor de Documento pode ajudar a garantir que documentos que você compartilhar com outras pessoas 
não contenha informações pessoais ocultas ou qualquer conteúdo oculto que sua organização não deseja ver 
distribuído. Além disso, sua organização pode personalizar o Inspetor de Documento para adicionar 
verificações para tipos adicionais de conteúdo oculto. 
 
Ajudar a impedir alterações em uma versão final de documento 
Antes de compartilhar uma versão final de um documento, você pode usar o comando Marcar como Final para 
tornar o documento somente leitura e permitir que outras pessoas saibam que você está compartilhando uma 
versão final do documento. Quando um documento é marcado como final, a digitação de comandos de edição 
e marcas de revisão são desativados e as pessoas que exibirem o documento não podem inadvertidamente 
alterar o documento. 
 
O comando Marcar como Final não é um recurso de segurança. Qualquer pessoa pode editar um documento 
marcado como final desativando o recurso Marcar como Final. 
 
Verificador de Acessibilidade 
O Verificador de Acessibilidade ajuda a identificar e resolver problemas de acessibilidade nos documentos para 
que você possa corrigir quaisquer problemas que possam impedir alguém com deficiência de acessar seu 
conteúdo. 
Se o documento tiver quaisquer problemas de acessibilidade, o modo de exibição Microsoft Office Backstage 
exibirá um alerta que permite que você revise e repare quaisquer problemas no documento, se necessário. 
Você pode ver o alerta clicando na guia Arquivo. Em Preparar para Compartilhamento, clique em Verificar 
Problemas e em Verificar Compatibilidade. 
 
Trabalhar no Word em qualquer lugar 
 
No Word 2010, você tem o poder e a familiaridade do Word onde precisar. Você pode exibir, navegar e editar 
documentos do Word no navegador e no celular sem comprometer a riqueza do documento. 
 
Word Web Application 
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Mesmo quando estiver longe do Word, você poderá armazenar os documentos em um servidor Web e usar o 
aplicativo Web do Word para abrir o documento no navegador. Você poderá exibir e até mesmo fazer 
alterações no documento. 
 
Para obter informações, consulte Introdução ao Word Web App. 
 
Word Mobile 2010 para Windows Phone 7 
Se você tiver um telefone Windows Phone 7, poderá usar o Microsoft Office Mobile 2010 para trabalhar com 
seus arquivos de qualquer lugar — seja no trabalho, em casa ou remotamente. O Word Mobile 2010 faz parte 
do Office Mobile e já está no seu Windows Phone 7 no hub do Office; portanto, não é necessário baixar ou 
instalar nada para começar. 
 
Você pode usar o Word Mobile 2010 para exibir e editar documentos armazenados em seu telefone, enviados 
para você como anexos de e-mail ou hospedados em um site do SharePoint 2010 por meio do SharePoint 
Workspace Mobile 2010. Quando você editar um documento via SharePoint Workspace Mobile, poderá salvar 
suas alterações de volta no SharePoint quando estiver online novamente. 
 
Com o Word Mobile, você pode criar ou atualizar seus documentos usando muitas das ferramentas de 
formatação que você já conhece e usa na versão desktop do Word, adicionar comentários e usar o novo painel 
de estrutura de tópicos para rapidamente saltar para um título ou comentário. 
 

,  
Como é um novo documento apresenta como título “Documento1”.  

Na esquerda temos a Barra de acesso rápido  que permite acessar alguns comandos 
mais rapidamente como salvar, desfazer. Você pode personalizar essa barra, clicando no menu de contexto 
(flecha para baixo) à direita dela.  

  
 
Mais a esquerda temos o Botão Office, ele possui esse nome pois é comum a toda a suíte Office.  
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Através desse botão, podemos criar novos documentos, abrir arquivos existentes, salvar documentos, imprimir, 
preparar o documento (permite adicionar propriedades ao documento, criptografar, adicionar assinaturas 
digitais, etc...). Vamos utilizar alguns destes recursos no andamento de nosso curso.  
 
Outra grande novidade na interface é o uso de Abas ou Guias.  

  
 
Os comandos para a edição de nosso texto agora ficam agrupadas dentro destas guias.  
 
Dentro destas guias temos os grupos de ferramentas, por exemplo, na guia Inicio, temos “Fonte”, “Parágrafo”, 
etc..., nestes grupos ficam visíveis para os usuários os principais comandos, para acessar os demais comandos 
destes grupos de ferramentas, alguns destes grupos possuem pequenas marcações na sua direita inferior.  

  
 
O Word possui também guias contextuais quando determinados elementos dentro de seu texto são 
selecionados, por exemplo, ao selecionar uma imagem, ele criar na barra de guias, uma guia com a 
possibilidade de manipulação do elemento selecionado.  
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Trabalhando com documentos  
Ao iniciarmos o Word temos um documento em branco que é sua área de edição de texto. Vamos digitar um 
pequeno texto conforme abaixo:  
 
O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para escritório que contém programas como processador de texto, 
planilha de cálculo, banco de dados, apresentação gráfica e gerenciador de tarefas, e-mails e contatos.  
A suíte vem acrescentado com o tempo cada vez mais funcionalidades. Ela é vendida em várias versões, de 
acordo com a quantidade de programas incorporados e com o perfil de usuários ou empresas.  
O Office 2007 inclui uma série de novas funcionalidades, a mais notável é a interface gráfica de usuário, 
completamente nova, chamada de FluentUser Interface, (inicialmente designada a Ribbon UI). O Office 2007 
requer o  
Windows XP com Service Pack 2 ou superior, Windows Server 2003 com Service Pack 1 ou superior, Windows 
Vista, ou Linux com a camada de compatibilidade CrossOver instalada.  
O "RibbonUser Interface" é uma tarefa orientada para interface gráfica do usuário (GUI). Possui um botão 
central, amplamente conhecido como o "Botão Office".  
O Office 2007 também inclui novas aplicações e ferramentas do lado do servidor. Entre estas está Groove, 
uma suíte colaboração e comunicação para pequenas empresas, que foi originalmente desenvolvido pela 
Groove Networks antes de ser adquirida pela Microsoft em 2005. Também é incluído Office SharePoint Server 
2007, uma importante revisão para a plataforma de servidor de aplicativos do Office, que suporta "Excel 
Services", uma arquitetura cliente/servidor para apoiar Excel que são compartilhados em tempo real entre 
várias máquinas, e também são visíveis e editável através de uma página web.  

Salvando Arquivos  
É importante ao terminar um documento, ou durante a digitação do mesmo, quando o documento a ser criado 
é longo, salvar seu trabalho. Salvar consiste em armazenar se documento em forma de arquivo em seu 
computador, pen drive, ou outro dispositivo de armazenamento.  

Para salvar seu documento, clique no botão salvar no topo da tela.  Será aberta uma tela onde você poderá 
definir o nome, local e formato de seu arquivo.  
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Observe na janela de salvar que o Word procura salvar seus arquivos na pasta Documents do usuário, você 
pode mudar o local do arquivo a ser salvo, pela parte esquerda da janela. No campo nome do arquivo, o Word 
normalmente preenche com o título do documento, como o documento não possui um título, ele pega os 
primeiros 255 caracteres e atribui como nome, é aconselhável colocar um nome menor e que se aproxime do 
conteúdo de seu texto. Em Tipo a maior mudança, até versão 2003, os documentos eram salvos no 
formato”.DOC”, a partir da versão 2007, os documentos são salvos na versão ”.DOCX”, que não são 
compatíveis com as versões anteriores. Para poder salvar seu documento e manter ele compatível com 
versões anteriores do Word, clique na direita dessa opção e mude para Documento do Word 97 / 2003.  

  
Observe que o nome de seu arquivo agora aparece na barra de títulos.   

 
Todo esse processo de definir local, dar nome e definir formato, somente é necessário na primeira vez que 
você salva seu arquivo, durante a digitação de seu documento, quando clicar em salvar ele não mostrará mais 
essa tela, pois você já definiu o que o programa precisava.  

Abrindo um arquivo do Word  
Para abrir um arquivo, você precisa clicar no botão Office.  

www.apostilasobjetiva.com.br
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Na esquerda da janela, o botão abrir é o segundo abaixo de novo, observe também que ele mostra uma relação 
de documentos recentes, nessa área serão mostrados os últimos documentos abertos pelo Word facilitando a 
abertura.  
 
Ao clicar em abrir, será necessário localizar o arquivo no local onde o mesmo foi salvo.  
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Concurso Público 2018 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
3º Caderno 

 

Conteúdo 
 

Ambiente em rede: conceitos, navegadores, navegação internet e intranet, conceitos 
de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, redes sociais, sistemas de busca e 
pesquisa, proteção e segurança, configurações, armazenamento de dados na nuvem (cloud 
storage); Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, 
anexação de arquivos; Mensageria eletrônica: conceito e utilização; Voz sobre IP: conceito 
e utilização. 

 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
 

Noções de Informática 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Internet e Intranet 
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos.  

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

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

Como se conectar com a Internet? 
 

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

Software 
Para cada tipo de recurso que você quer utilizar deve-se ter o software (programa) próprio. Por exemplo, para 
enviar um e-mail é necessário um programa de e-mail, por exemplo, o Outlook. Ou mensagens instantâneas o 
MSN Messenger por exemplo.  
 
O software mais comum é o navegador, que é o programa que exibe os sites da Internet.  
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URL - Uniform Resource Locator 
Tudo na Internet tem um endereço, ou seja, uma identificação de onde está localizado o computador e quais 
recursos este computador oferece. Por exemplo, a URL: 
 
http://www.digshop.com.br 
 

Propriedades de Internet 
 

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

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

 
 

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

Mosaic.  Mark Andreesen partiu para a criação da Netscape Communications, criadora do browser Netscape.  

 Surgiu ainda o Cello,  

 O AIR Mosaic,  

 O SPRY Mosaic,  

 A Microsoft Internet Explorer 

 O Mozilla Firefox  

 Google Chrome 

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

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

Plug-Ins 
 

Os plug-ins são programas que expandem a capacidade do Browser em recursos específicos - permitindo, por 
exemplo, que você toque arquivos de som ou veja filmes em vídeo dentro de um site. As empresas de software 
vêm desenvolvendo plug-ins a uma velocidade impressionante. Maiores informações e endereços sobre plug-
ins são encontradas na página: 
 
Atualmente existem vários tipos de plug-ins. Abaixo temos uma relação de alguns deles: 
 
- Adobe Flash 
- 3D e Animação (Arquivos VRML, MPEG, QuickTime, etc) 
- Áudio/Vídeo (Arquivos WAV, MID, AVI, etc.)  
- Visualizadores de Imagens (Arquivos JPG, GIF, BMP, PCX, etc.) 
- Negócios e Utilitários 
- Apresentações 
 

FTP - Transferência de Arquivos 
 
Permite copiar arquivos de um computador da Internet para o seu computador. 
 
Os programas disponíveis na Internet podem ser: 
 
Freeware: Programa livre que pode ser distribuído e utilizado livremente, não requer nenhuma taxa para sua 
utilização, e não é considerada “pirataria” a cópia deste programa. 
 
Shareware: Programa demonstração que pode ser utilizado por um determinado prazo ou que contém alguns 
limites, para ser utilizado apenas como um teste do programa. Se o usuário gostar ele compra, caso contrário, 
não usa mais o programa. Na maioria das vezes, esses programas exibem, de tempos em tempos, uma 
mensagem avisando que ele deve ser registrado. Outros tipos de shareware têm tempo de uso limitado. Depois 
de expirado este tempo de teste, é necessário que seja feito a compra deste programa.  
 
Existem vários sites que fornecem este tipo de programas: 
 
http://www.superdownloads.com.br 
http://www.baixaqui.com.br 

 
Aqui se podem encontrar programas para Windows, Linux, Mac e etc.  
 

http://www.superdownloads.com.br/
http://www.baixaqui.com.br/
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RESUMO DOS COMANDOS UTILIZADOS NO INTERNET EXPLORER  

 
 

 Tab: avança para o próximo link ou campo de formulário. 

 Shift + Tab: volta para o link ou campo de formulário anterior. 

 Ctrl + Tab: avança para o próximo frame da página. 

 Num 1: volta ao elemento anterior em uma página Web.  

 Num 2: avança para o próximo elemento de uma página Web. 

 Ctrl + Num 1: volta para o texto simples (sem link) anterior.  

 Ctrl + Num 2: avança para o próximo texto simples (sem link).  

 Alt + Num 1: volta para o link anterior.  

 Alt + Num 2: avança para o próximo link.  

 Ctrl + Alt + Num 1: vai para o início do frame atual.  

 Ctrl + Alt + Num 2: fala o cabeçalho da coluna atual quando estiver em uma tabela de página Web.  

 Ctrl + Num 5: mostra a lista dos links e botões da página atual.  

 Alt + Num 5: mostra a lista dos frames da página atual.  

 Ctrl + Alt + Num 5: adiciona uma transcrição para o gráfico selecionado ao dicionário de gráficos Web.  

 Num 6 (2x): mostra a janela de Jumper para avançar para o próximo campo de edição, tabela, link 
visitado ou não visitado dentro da página.  

 T: procura o próximo texto.  

 Shift + T: procura o texto anterior.  

 E: procura o próximo campo de edição de texto.  

 Shift + E: procura o campo de edição anterior.  

 C: procura a próxima caixa combinada.  

 Shift + C: procura a caixa combinada anterior. 

 L: procura o próximo link.  

 Shift + L: procura o link anterior.  

 I: procura a próxima lista.  

 Shift + I: procura a lista anterior.  

 A: procura a próxima tabela.  

 Shift + A: procura a tabela anterior.  

 R: procura a próxima caixa de verificação.  

 Shift + R: procura a caixa de verificação anterior.  

 O: procura o próximo botão do tipo RadioButton.  

 Shift + O: procura um botão do tipo RadioButton anterior.  

 V: procura o próximo link visitado.  

 Shift + V: procura o link visitado anterior. 

 N: procura o próximo link não visitado.  

 Shift + N: procura o link não visitado anterior. 

Quando a opção “Usar setas para navegar em páginas Web” estiver ligada: 

 Seta para cima: volta ao elemento anterior em uma página Web. 

 Seta para baixo: avança para o próximo elemento de uma página Web. 

 Enter: entra em modo de edição quando estiver em um campo de formulário que requer o uso das 
setas (listas, caixas combinadas etc.).  

 Esc: sai do modo de edição quando estiver em um campo de formulário que requer o uso das setas 
(listas, caixas combinadas etc.). 

 

Comunicação 
 

Windows Live Mail  
Página Oficial: http://explore.live.com/windows-live-mail 
 
Windows Live Mail (anteriormente chamado de Windows Live Mail Desktop) é o novo gerenciador de e-mails 
da linha Live, da Microsoft. Anteriormente seria o atual Windows Live Hotmail, que, por questões de marketing, 
voltou ao nome original acrescentado de Windows Live. 
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Baseado no Outlook Express, este cliente de e-mail consegue ler RSS e ATOM, mas, para isso, é necessário 
o Internet Explorer 7 ou superior. Vinculado a uma conta Live, é o único que pode ler e-mails do Windows Live 
Mail gratuitamente. Possui efetivo filtro AntiSpam e pode, assim como o Windows Live Messenger, ter seu 
esquema de cores alterado. 
  

Recursos do Windows Live Mail 
Obtenha várias contas de e-mail em um único programa – Hotmail, Gmail, Yahoo! (requer uma conta Yahoo! 
Plus) e muito mais. Agora o Windows Live Mail integrou um calendário ao seu instalador. O programa combina 
a facilidade de uso do Outlook Express, com a velocidade dos produtos da linha Windows Live. O programa 
oferece acesso offline, segurança, lembretes de eventos, sincronização com o calendário da web e outros 
calendários compartilhados. 
  

Acesso offline 
Para usuários que estejam offline, como exemplo se precisar conferir algum e-mail recebido alguns dias atrás 
não enfrentara nenhum problema. Porque as mensagens antigas e eventos do calendário podem ser 
acessadas no Mail, mesmo quando estiver offline. Podendo até redigir uma resposta e sincroniza-la para enviar 
as mensagens da próxima vez que reconectar. 
  

Segurança 
O Windows Live Mail pode ajudar a maximizar sua segurança em múltiplas contas de e-mail. Os filtros Anti-
spam ajudam a manter o lixo eletrônico longe e informa quando uma mensagem parece ser suspeita. Se 
necessário, o usuário pode excluir a mensagem e bloquear o remetente. Tudo isso em apenas um clique. 
  

Lembretes de eventos 
O calendário do Windows Live Mail ajuda a manter sob controle tudo de importante que está por vir. Ele até 
envia lembretes - por e-mail, dispositivo móvel ou pelo próprio Messenger (Decisão opcional). 
  

Sincronização do calendário 
Nesta seção o usuário pode editar novos eventos no seu calendário do Mail, mesmo se estiver offline. Assim 
que ficar online novamente e entrar no Windows Live, as novas informações aparecerão tanto no calendário 
do Mail quanto no do Windows Live. 
  

Calendários compartilhados 
O seu tempo nem sempre é só seu. Sua família e amigos também podem precisar ter conhecimento da sua 
agenda. Podendo definir e compartilhar calendários no Windows Live na Web em [calendar.live.com], visualiza-
los e edita-los no Windows Live Mail. O usuário decide quem verá o quê 
 

Como instalar o Windows Live Mail 
1. Para instalar o Windows Live Mail, visite o seguinte website da Microsoft: 
     http://download.live.com/wlmail 

2. Selecione o idioma e clique em Baixar. 
 

http://download.live.com/wlmail
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Na janela Deseja executar ou salvar este arquivo? clique em Executar. 

 

Na janela Deseja executar este software? clique em Executar. 
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Selecione somente a opção Mail e clique em Instalar. 

 

Feche os programas, caso o instalador solicite, e clique em Continuar. 



Prova Preambular de Agente de Telecomunicações - 2011 
Polícia Civil de SP 

 

Módulo I - Língua Portuguesa 
 
1. Identifique a sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
a. coxilar - luxação - relaxar - vexame 
b. apetrecho - cachaça - cachimbo - xuxu 
c. enxada - enxoval - enxurrada - enchente 
d. champu - mexer - xingar - xereta 
e. xarope - caicha - enxaqueca - rixa 
 
Resposta: C  
 
2. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo a mesma regra 
que saúde: 
a. aquário 
b. têm 
c. aí 
d. céu 
e. mantém 
 
Resposta: C 
 
3. Qual é o processo de formação da palavra surdos-mudos? 
a. Derivação Sufixal 
b. Composição por Aglutinação 
c. Derivação prefixal e sufixal 
d. Derivação Imprópria 
e. Composição por justaposição 
 
Resposta: E 
 
4. Identifique a sequência que tenha somente substantivos coletivos: 
a. matilha - clientela - flora - constelação 
b. elenco - - fornada - personagem - fauna 
c. país - arquipélago - férias - folclore 
d. cardume - medo - vara - galeria 
e. manada - molho - prole - honradez 
 
Resposta: A 
 
5. Qual substantivo coletivo corresponde à expressão destacada na frase "Em nossa 
escola há uma coleção de jornais e revistas invejável"? 
a. Antologia 
b. Biblioteca 
c. Claque 
d. Hemeroteca 
e. Réstia 
 
Resposta: D 
 
6. Qual a alternativa que não obedece às regras de concordância verbal estabelecidas pela 
norma culta? 
a. Pouco importam para a torcida os porquês da eliminação do time. 
b. Causou-me profunda estranheza as palavras do orador. 
c. A origem das críticas foi identificada. 
d. A reunião dos diretores aprovou as decisões. 
e. Os donos da empresa deram um golpe na praça. 
 



Resposta: B 
 
7. Na frase "Santo Deus! O que aquele homem está fazendo na marquise do prédio?" a 
expressão Santo Deus é classificada morfologicamente como: 
a. interjeição 
b. locução interjetiva 
c. advérbio 
d. locução adverbial 
e. preposição 
 
Resposta: B 
 
8. Na frase "Ah, tão bom se não estivesse chovendo", o termo sublinhado é classificado 
sintaticamente como: 
a. advérbio de intensidade 
b. adjunto adnominal 
c. adjunto adverbial de modo 
d. adjunto adverbial de intensidade 
e. vocativo 
 
Resposta: D 
 
9. Em "Eu fui convidado pessoalmente pelo aniversariante", o termo sublinhado é 
classificado sintaticamente como: 
a. adjunto adverbial 
b. predicado verbal 
c. predicado nominal 
d. adjunto adnominal 
e. agente da passiva 
 
Resposta: E 
 
10. Assinale a alternativa com o emprego adequado da crase: 
a. Chegarei à uma hora e chegarei às cinco. 
b. Chegamos à uma cidade que eu não conhecia. 
c. À partir de hoje, não falo mais sobre o assunto. 
d. Vamos à pé, pois é mais agradável. 
e. A cidade fica à duas horas daqui. 
 
Resposta: A 
 
Leia com atenção o seguinte poema de Vera Lúcia de Oliveira (In:A poesia é um estado de 
transe. São Paulo:Portal Literatura, 2010, p.44) e responda as questões que seguem(11, 
12 e 13). 
Teoria e prática 
não tinha termo não tinha jeito 
de falar o que era uma perda 
vivera e aprendera em todos 
os livros que dentro da vida 
há morte mas uma coisa é a teoria 
outra a prática 
 
11. A personagem do poema 
a. apenas lia livros que se referiam à morte 
b. conhecia de perto a morte, mas não a aceitava 
c. preferia os fatos concretos à ideação dos livros 
d. não acreditava no que lia a respeito da morte 
e. não tinha vivência para compreender uma perda 
 
Resposta: E 



 
12. Para o poema 
a. todo o conhecimento adquirido nos livros é inútil 
b. para se aceitar a morte é necessário falar sobre ela 
c. não se compreende a vida apenas por meio de livros 
d. os livros tratam da morte da forma realística 
e. somente se pode compreender a vida por meio dos livros 
 
Resposta: C 
 
13. O verbos "viver" e "aprender" aparece em que tempo e modo? 
a. Pretérito Imperfeito (subjuntivo) 
b. Pretérito Imperfeito (indicativo) 
c. Futuro (subjuntivo) 
d. Futuro do Pretérito (indicativo) 
e. Pretérito-mais-que-perfeito (indicativo) 
 
Resposta: E 
 
14 Quanto à flexão, o verbo pode ser 
a. de ação, de estado e de ligação 
b. simples, composto, determinado e indeterminado 
c. ativo, passivo, predicativo e reflexivo 
d. pronominal, biobjetivo, principal e auxiliar 
e. regular, irregular, defectivo e abundante 
 
Resposta: E 
 
15. Nas expressões de tratamento "Você", "Vós", "Vossa Senhoria", "Sua Senhoria", 
"Vossa Excelência", "Sua Excelência", a concordância é realizada não com o gênero de 
tais expressões, mas com o sexo ou com a natureza do cargo da pessoa a que se refere a 
expressão. A isso denominamos: 
a. silepse de gênero 
b. silepse de pessoa 
c. zeugma do sujeito 
d. elipse nominal 
e. a concordância é com o gênero da expressão 
 
Resposta: A 
 
16. Para a leitura de fracionários, a partir de 11, o correto é usarmos numeração 
a. ordinal seguido do substantivo "avos" 
b. ordinal seguido do adjetivo "avos" 
c. cardinal seguido do adjetivo "avos" 
d. cardinal seguido do substantivo "avos" 
e. ordinal ou cardinal, desde que isoladamente 
 
Resposta: D 
 
17. De acordo com ponto de articulação, são exemplos de consoantes palatais 
a. nada, cala, cara, tara 
b. cinco, zinco, tardo, dardo 
c. calo, galo, ralo 
d. acho, ajo, alho, anho 
e. pato, bato, mato, fato 
 
Resposta: D 
 
18. Considerando os encontros vocálicos, as palavras MAU, SAGUÃO, PAÍS são 
respectivamente 



a. monossílabo, dissílabo, dissílabo 
b. ditongo oral, ditongo oral crescente, dissílabo 
c. ditongo oral decrescente, tritongo nasal e hiato 
d. ditongo nasal decrescente, tritongo oral, hiato 
e. monossílabo tônico, oxítono e oxítono 
 
Resposta: C  
 
19. Assinale a alternativa que não contenha erro de acentuação 
a. avaro, azáfama, novel, ibero, zênite 
b. íbero, pletora, púdico, ínterim, diatribe 
c. novel, pegada, mercancia, agape, téxtil 
d. plêiade, gratuíto, bígamo, Nóbel, sutil 
e. ávaro, zenite, mercância, rúbrica, refém 
 
Resposta: A 
 
20. As desinências nominais podem ser 
a. de tempo e de pessoa 
b. de gênero e de número 
c. de gênero e de modo 
d. de pessoa e de gênero 
e. de tempo e de número 
 
Resposta: B 
 
21. São exemplos de substantivos comuns de dois gêneros: 
a. algoz, cônjuge, criatura, vítima 
b. águia , mosca, condor, crocodilo 
c. indígena, mártir, colegial, jornalista 
d. carrasco, criança, pessoa, apóstolo 
e. ordenança, juriti, aluvião, omoplata 
 
Resposta: C 
 
22. A seguinte definição: "palavra que denota o ente ou a ele se refere, considerando-o 
apenas como pessoa do discurso" refere-se 
a. pronome 
b. aposto 
c. advérbio 
d. sujeito 
e. vocativo 
 
Resposta: A 
 
23. Assinale a alternativa que contenha, respectivamente, o comparativo de superioridade, 
o superlativo absoluto e o superlativo relativo referentes ao adjetivo mau 
a. ruim - péssimo - o pior 
b. ruim - malíssimo - péssimo 
c. pior - ruim - péssimo 
d. péssimo - pior - o pior  
e. pior - péssimo - o pior 
 
Resposta: E 
 
24. "Parte da gramática que estuda a palavra não em si, mas com relação às outras que 
com ela se unem para exprimir o pensamento." Essa definição refere-se a 
a. morfologia 
b. sintaxe 
c. fonética 



d. ortografia 
e. semântica 
 
Resposta: B 
 
25. O estudo do significado das palavras (em oposição à sua forma) é feito pela 
a. ortografia 
b. semântica 
c. estilística 
d. sintaxe 
e. morfologia 
 
Resposta: B 
 
26. Aponte a fórmula de tratamento que equivalha a, respectivamente, Almirante, 
Embaixador, Reitor (universidade) e Cônsul 
a. Excelência, Excelência, Magnificência, Senhoria 
b. Senhoria, Excelência, Reverendíssimo, Excelência 
c. Senhoria, Senhoria, Magnificiência, Senhoria 
d. Oficial, Excelência, Magnífico, Senhoria, 
e. Oficial, Senhoria, Magnificiência, Senhoria 
 
Resposta: A 
 
27. Assinale a alternativa que todas as palavras estejam corretamente grafadas: 
a. espandir, esvaziar, dissidente, acimetria, incerto 
b. expandir, esvasiar, discidente, assimetria, incerto 
c. espandir, esvaziar, dicidente, acimetria, inserto 
d. expandir, esvasiar, discidente, assimetria, incerto 
e. expandir, esvaziar, dissidente, assimetria, inserto 
 
Resposta: E 
 
28. Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
a. cafajeste; fascínio; incenso; terebintina; retrós 
b. antidiluviano; lassidão; coxilo; regozijo; risoto 
c. canjica; cucuruto; dossel; expectador; eresia 
d. cortez; femural; reboliço; sossobrar; tabuada 
e. eletricista; jazigo;cabelereiro; torácico; sopetão 
 
Resposta: A 
 
29. Assinale a alternativa em que completa corretamente o seguinte enunciado: 
Para ____,a lei ____ publicação; ___, deve antes ser submetida à ____ do chefe do 
executivo, que poderá também ____, o que gerará a ____ de suas razões ao poder 
legislativo. 
a. viger - carece - porém - sansão - vedá-la - subsunção 
b. vigir - carece - porém - sansão - veta-la - subsunção 
c. viger - carece de - porém - sanção - vetá-la - submissão 
d. vigir - carece de - porem - sansão - veta-la - submissão 
e. viger - carece - porém - sanção - vedá-la - subsunção 
 
Resposta: C 
 
30. As conjunções coordenativas podem ser 
a. subjetivas, completivas relativas, completivas nominais, apositivas 
b. causais, concessivas, consecutivas, temporais, integrantes 
c. de dúvida, de intensidade, de modo, de lugar, de tempo 
d. aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas 
e. pessoais, indefinidas, relativas, interrogativas, possessivas 



 
Resposta: D 
 

Módulo II - Noções de Direito 
 
31. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas, estabelece que 
a. a polícia é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem poder coercitivo ilimitado 
b. a liberdade é o elemento natural e fundamental da sociedade e seu exercício deve ser ilimitado 
c. a sociedade é o elemento natural e fundamental do Estado e tem direito à proteção policial 
d. a Justiça é o elemento natural e fundamental da sociedade e devera: E se sobrepor a todos 
os outros Poderes 
e. a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do 
Estado 
 
Resposta: E 
 
32. A Convenção Americana de Direitos Humanos, celebrada em São José da Costa Rica, 
determina a concessão ao acusado 
a. de, no máximo 48 horas, para que apresente sua defesa, sob pena de multa 
b. de, no máximo três dias, para que apresente sua defesa, sob pena de ser julgado culpado 
c. do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa 
d. de, no máximo 10 dias, para que apresente sua defesa, sob pena de ser julgado à revelia 
e. de tempo ilimitado e de qualquer meio de prova para que apresente sua defesa, técnica ou 
não. 
 
Resposta: C 
 
33. O direito à vida é assegurado pelo Direito brasileiro de forma tão explícita que 
a. não autoriza a prática de aborto em nenhuma hipótese 
b. não autoriza que se sacrifique a vida de outrem para garantir a própria vida 
c. autoriza que se sacrifique a vida de outrem para garantir a própria vida, nos casos de legítima 
defesa 
d. autoriza apenas o chamado aborto provocado com o consentimento da gestante 
e. autoriza apenas autoaborto 
 
Resposta: C 
 
34. O funcionário público que "exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria 
saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que 
a lei não autoriza" comete o crime de  
a. peculato 
b. excesso de exação 
c. extorsão 
d. emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
e. extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 
 
Resposta: B 
 
35. Em se tratando da Teoria do Delito, qual a alternativa abaixo é a correta? 
a. Os tipos penais somente podem ser imputados se anteriores à prática da conduta e 
estabelecidos por lei 
b. A conduta humana só interessa ao Direito Penal quando causar um resultado material 
c. Conduta que interessa ao Direito Penal tem que ser, necessariamente comissiva. 
d. O juízo de tipicidade não precisa ser absoluto, admitindo-se a relativização de figuras típicas 
e. A conduta que interessa ao Direito Penal necessariamente deve ser a omissiva 
 
Resposta: E 
 
 



36. Qual dos crimes enunciados abaixo não é próprio de funcionário público no exercício 
da sua função? 
a. Peculato 
b.Concussão 
c. Corrupção Passiva 
d. Prevaricação 
e. Corrupção Ativa 
 
Resposta: E 
 
37. Quando "o sujeito é perseguido, logo após a prática da infração penal, pela autoridade, 
pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da 
infração", estamos diante da espécie de prisão em flagrante 
a. em sentido impróprio 
b. em sentido presumido 
c. em sentido próprio 
d. em sentido facultativo 
e. em sentido casual 
 
Resposta: A 
 
38. Nos termos do art.89 da Lei 9099/95, que trata dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, podemos afirmar que a suspensão do processo 
a. é cabível nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a 2 (dois) anos 
b. é cabível nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a 1 (um) ano 
c. é cabível nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a 4 (quatro) anos 
d. não é cabível nos crimes em ou que a pena mínima for igual ou inferior a 1 (um) ano 
e. é cabível nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a 6 (seis) anos 
 
Resposta: B 
 
39. Pelo Estatuto da Criança e Adolescente, quando a medida aplicada for liberdade 
assistida, qual o prazo mínimo que pode ser fixado? 
a. 01 ano, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, 
ouvida o orientador, o Ministério Público e o defensor 
b. 30 dias, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada, ou substituída por outra medida, 
ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 
c. 60 dias, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, 
ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 
d. 90 dias, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, 
ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor 
e. 06 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada, ou substituída por outra 
medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 
 
Resposta: E 
 
40. A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) objetiva coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, assim, qual das alternativas abaixo está nela prevista? 
a. Será considerado autor apenas o indivíduo que coabita com a vítima 
b. Será considerado autor não apenas aquele que coabita com a vítima, mas que tenha relação 
doméstica e familiar. 
c. A vítima deverá declarar antecipadamente quais são seus parentes residentes no município 
sob pena de ser acusada de desajuste emocional 
d. A vítima não pode denunciar como sendo violência doméstica a agressão que ocorreu fora do 
âmbito de sua residência 
e. Será considerado autor apenas o indivíduo que tenha com a vítima um grau de parentesco 
 
Resposta: B 
 

Módulo III - Noções de Criminologia 



 
41. O método de estudo da Criminologia é 
a. empírico e motivacional 
b. progressivo e científico 
c. transversal e repetitivo 
d. empírico e interdisciplinar 
e. interdisciplinar e casuístico 
 
Resposta: D 
 
42. Ocupa-se da análise das formas de surgimento da criminalidade, elaborando com 
relação a elas as correspondentes tipologias de fatos e autores, a 
a. Fenomenologia Criminal 
b. Etiologia Criminal 
c. Prognose 
d.Biologia Criminal 
e. Geografia Criminal 
 
Resposta: A 
 
43. A fundamentação do comportamento e do tipo criminoso em uma suposta anomalia - 
não patológica - psíquica ou moral, pertence à teoria de 
a. Manuel Carnenale 
b. Von Hammel 
c. Garófalo 
d. Franz Von Lizst 
e. Aubry 
 
Resposta: C 
 
44. "Um complexo sistema de medidas corporais - onze - que, unido à fotografia de 
delinquentes, pretendia servir como instrumento de identificação destes " faz parte 
a. das Disfunções Cerebrais 
b. do Sistema Nervoso Autônomo 
c. das Nosologias 
d. da Antropometria 
e. da Psicopatologia 
 
Resposta: D 
 
45. A teoria da anomia é atribuída a 
a. Lombroso 
b. Hirschi 
c. Durkhein 
d. Gabriel Tarde 
e. Ernest Burgess 
 
Resposta: C 
 
46. As técnicas de investigação sociológica 
a. não são técnicas ou métodos admitidos pela Criminologia 
b. são imprescindíveis para determinar itens considerados criminologicamente relevantes 
c. nunca pertenceram à Criminologia, exatamente pela questão da tipicidade estrita da 
cientificidade criminológica 
d. são recusadas na Criminologia, em face da assertiva de que os métodos seguem o critério 
unidimensional 
e. são admitidas para aferir somente a existência das castas sociais, que compreendem autores 
de ilícitos 
 
Resposta :B 



 
47. O pensamento criminológico da escola clássica caracteriza-se por ter 
a. afirmado que a teoria da evolução humana contribuiu para a evolução das ações ilícitas 
b. projetado sobre o problema do crime os ideais filosóficos e o ethos político do jumanismo 
racionalista 
c. construído toda a sua teoria nas bases do idealismo conceitual 
d. as reminiscências na análise do naturalismo 
e. se baseado nas teorias conceituadas da Escola Jônica 
 
Resposta: B 
 
48. São consideradas Teoria de Consenso 
a. Teoria Crítica e a Anomia 
b. a Escola de Chicago e a Anomia 
c. a Anomia e a Teoria Labelling Aproach 
d. o Etiquetamento e a Teoria Crítica 
e. Rotulação e Anomia 
 
Resposta: B 
 
49. A Criminologia é uma ciência do ser e também 
a. empírica 
b. uma ciência cultural 
c. um dever ser 
d. uma ciência normativa 
e. uma ciência que se utiliza do método lógico, abstrato e dedutivo 
 
Resposta: A 
 
50. As afirmações: "o comportamento criminal é um comportamento aprendido" e "o 
comportamento criminal é aprendido mediante a interação com outras pessoas, resultante 
de um processo de comunicação" dizem respeito à 
a. Teoria do Criminoso Nato 
b. Teoria da Associação Diferencial 
c. Teoria da Anomia 
d. Teoria Ecológica 
e. Teoria do Labelling Aproach 
 
Resposta: B 
 

Módulo IV - Lógica  
 
51. A proposição que é sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das 
proposições simples que a integram, denomina-se 
a. validade 
b. tautologia 
c. argumento 
d.contradição 
e.silogismo 
 
Resposta: D 
 
52. Qual das alternativas representa o preenchimento correto da última coluna da Tabela 
Verdade abaixo, considerando "p" e "q" proposições, "v" o conector lógico "ou" e "~" a 
partícula "não"(negação)? 
p q ~(p v q) 
V V 
V F 
F V 
F F 



 
a. V,F,V,F 
b. V,V,F,F 
c. V,V,V,F 
d. F,F,V,V 
e. F,F,F,V 
 
Resposta: E  
 
53. Os dois próximos números da sequência (11,16,14,20,17,24,,20,28, ...)são 
a. 23 e 32 
b. 24 e 31 
c. 22 e 32 
d. 21 e 30 
e. 23 e 33 
 
Resposta: A 
 
54. O sistema de ramais telefônicos de uma empresa utiliza 4 (quatro) dígitos, todavia, 
todos os ramais se iniciam com o número 7, além disso, o ramal de número 7000 não é 
utilizado. Assim, pergunta-se: qual o número de ramais disponíveis? 
a. 10000 
b. 1000 
c. 1001 
d. 999 
e. 990 
 
Resposta: D 
 
55. Quantos anagramas iniciados com a letra "N" podem ser formados com as letras da 
palavra PENAL? 
a. 48 
b. 12 
c. 24 
d. 90 
e. 120 
 
Resposta: C 
 
56. Quantos veículos automotores poderá um município emplacar caso utilize na lacração 
placas correspondentes à sequência alfanumérica que se inicia com as letras "FRR" e 
termina com as letras "RSA", esclarecendo que não é utilizada a numeração "0000" (zero, 
zero, zero, zero) em nenhuma placa identificadora de veículos? 
a. 99.990 
b. 99.999 
c. 100.000 
d. 19.998 
e. 20.000 
 
Resposta: A 
 
57. João e Felipe são corredores e irão disputar uma prova de atletismo que consiste em 
dar três voltas completas em uma pista de 300 metros. Os dois, durante a prova, correm 
com velocidade constante, João a 9 m/s (metros/segundo) e Felipe a 36 km/h 
(quilômetro/hora). Em relação a essa disputa podemos afirmar: 
a. João chegará em primeiro lugar com 9 segundos de vantagem sobre Felipe 
b. Felipe chegará em primeiro lugar com 100 metros de vantagem sobre João 
c. os dois corredores chegarão juntos 
d. Felipe chegará em primeiro lugar com 10 segundos de vantagem sobre João 
e. João chegará em primeiro lugar com 90 metros de vantagem sobre Felipe 



 
Resposta: D 
 
58. Quais das frase abaixo é uma proposição: 
a. Que grande investigação! 
b. Qual é o nome do indiciado? 
c. Siga aquele veículo. 
d. Todo Delegado de Polícia é bacharel em Direito. 
e. Belíssima fotografia do vale. 
 
Resposta: D 
 
59. Qual a razão da Progressão Aritmética (X, 2, 3X)? 
a. 2 
b. 1 
c. 5 
d. 4 
e. 3 
 
Resposta: B 
 
60. Qual a soma dos 50 primeiros termos da Progressão Aritmética (1,4,7,....)? 
a. 3925 
b. 4025 
c. 3825 
d. 3625 
e. 3725 
 
Resposta: E 
 

Módulo V - Informática 
 
61. Os slots da placa de sistema ou motherboard são usados para conectar placas de 
expansão, tais como placas de vídeo, de som, de rede, dentre outras. Podemos citar como 
exemplos de padrões de slots usados atualmente 
a. ZIF, AGP E AGP Express 
b. PCI, AGP e PCI Express 
c. PCI, LGA e AGP 
d. ISA, PCI e ZIF Express 
e. PCI, AGP e LGA 
 
Resposta: A 
 
62. São exemplos de periférico de entrada, periférico de saída e periférico híbrido, 
respectivamente 
a. mouse, monitor touch screen e impressora laser 
b. caixa de som, monitor de vídeo e monitor touch screen 
c. mouse, impressora multifuncional e monitor de vídeo 
d. scanner, teclado e modem 
e. teclado, monitor de vídeo e modem 
 
Resposta: E 
 
63. Debian, Ubutu e RedHat são exemplos de 
a. distribuição do sistema operacional Linux 
b. suite de aplicativos para escritório de código aberto 
c. softwares utilitários livres, destinados à segurança do computador e da rede. 
d. softwares de banco de dados que utilizam linguagem SQL 
e. browser e gerenciadores de correio eletrônico com código-fonte aberto 
 



Resposta: A 
 
64. Em u disco rígido, a divisão da mídia magnética em trilhas, setores e cilindros é 
conhecida como formatação 
a. de particionamento 
b. lógica 
c. de baixo nível 
d. de alto nível 
e. de alocação 
 
Resposta: E 
 
65. Como exemplos de sistema operacional, software utilitário e software aplicativo, 
podemos citar na respectiva ordem 
a. Windows,BrOffice-Calc e McAfee Viruscam 
b. MSOffice Word, Winzip e CorelDraw 
c. Unix, Winzip e BrOffice-Writer 
d. Linux, MS-DOS e Winrar 
e. Norton SpeedDisk, MSOffice Excel e Windows 
 
Resposta: C 
 
66.Uma rede de comunicação privada utilizada por um empresa ou um conjunto de 
empresas, construída sobre uma rede pública de comunicações, como por exemplo, a 
internet, é conhecida por 
a. ISDN - Integrade Services Digital Network 
b. VPN - Virtual Private Network 
c. Rede Wi-FI 
d. WLAN - Wireless local 
e. Data Warehouse 
 
Resposta: B 
 
67. O dispositivo físico de uma rede sem fio que realiza a interconexão entre os demais 
dispositivos móveis denomina-se 
a. web sys 
b. firewall 
c. share point 
d. access point 
e. power point 
 
Resposta: C 
 
68. Com a ferramenta da guia de revisão "contar palavras", existente no Microsoft Word 
2010, é possível verificar em um documento 
a. além de outras informações, o número de páginas, sílabas e caracteres 
b. somente o número de palavras e caracteres 
c. além de outras informações, o número de páginas, parágrafos e linhas 
d. além do número de palavras, somente o número de páginas e caracteres 
e. somente o número de palavras e linhas 
 
Resposta: C 
 
69. Quais as teclas de atalho que, utilizadas na área de trabalho do Windows 7 permitem 
a abertura da janela do programa Windows Explorer, apresentando os recursos de 
gerenciamento de arquivos e unidades de armazenamento conectadas ao sistema? 
a. Ctrl + E 
b. Ctrl + Esc 
c. Winkey + M 
d. Alt + Barra de Espaço 



e. Winkey + E 
 
Resposta: E 
 
70. São recursos de acessibilidade dos sistemas operacionais Windows Vista e Windows? 
a. lupa, reconhecimento de fala do Windows, teclado virtual e corretor ortográfico 
b. teclado ergonômico, narrator, reconhecimento de voz do Windows e lupa 
c. corretor ortográfico, lupa e teclado virtual 
d. narrator, lupa, reconhecimento de fala do Windows e teclado virtual 
e. tradutor de idiomas, lupa, teclado virtual e reconhecimento de voz do Windows 
 
Resposta: D 
 
71. Qual o site de relacionamento ou rede social fundada pelo estudante Mark Zuckerberg, 
no ano de 2004, atualmente com mais de 700 milhões de usuários ativos e ainda em plena 
expansão? 
a. Linkedln 
b. Orkut 
c. MySpace 
d. Twitter 
e. Facebook 
 
Resposta: E 
 
72. O pacote de aplicativos de escritório BROffice.org oferece, dentre outras ferramentas, 
uma planilha de cálculo, um editor de apresentação, um processador de texto e um 
gerenciador de dados, como se denominam tais ferramentas? 
a. Calc, Power Point, Writer e Access 
b. Calc, Impress, Word e Base 
c. Math, Impress, Word e BAse 
d. Math, Draw, Writer e Base 
e. Excel, PowerPoint, Word e Access 
 
Resposta: B 
 
73. Qual programa abaixo não se classifica como um navegador da web (browser)? 
a. Mozila Firefox 
b. Internet Explorer 
c. Thunderbird 
d. Grome Google Chrome 
e. Opera 
 
Resposta: C 
 
74. Em relação a um banco de dados é incorreto afirmar que 
a. um banco de dados possui várias tabelas, que são compostas de linhas, chamadas domínios 
e colunas, também conhecidas por tuplas 
b. um banco de dados é um arquivo que contém um conjunto de informações organizadas 
c. os programas que usualmente gerenciam banco de dados são chamados de SGBD (Sistemas 
Gerenciadores de Banco de Dados) 
d. Microsoft SQL, Server, Oracle e Firebird são exemplos de aplicativos de banco de dados 
e. os banco de dados relacionais são aqueles onde, num único arquivo, podem existir várias 
tabelas integradas, trocando e compartilhando informações 
 
Resposta: A 
 
75. O vírus que visa atacar o registro de partida e a tabela de alocação de arquivos (FAT) 
do disco rígido de um microcomputador é conhecido como 
a. Vírus de Script 
b. Trojan Horse 



c. Vírus de Macro 
d. Vírus de Boot 
e. Worm 
 
Resposta: D 
 
76. Qual opção abaixo não representa um modelo de gráfico padrão do Microsoft Excel 
2010? 
a. Ações 
b.Células 
c. Radar 
d. Bolhas 
e. Colunas 
 
Resposta: B 
 
77. Como é conhecido o modelo que divide o funcionamento de uma rede de 
computadores em sete níveis: camada física, link de dados, camada de rede, transporte, 
sessão, apresentação e aplicação? 
a. ARCNET 
b. MAC 
c. OSI 
d. TOKEN RING 
e. ISA 
 
Resposta: C 
 
78. Uma rede de comunicação sem fio formada por dois computadores e impressora, sem 
utilização de um ponto de acesso ou estação base central, trata-se de um clássico 
exemplo de 
a. conexão bluetooth 
b. vpn - virtual private work 
c. rede wi-fi dedicada 
d. rede wireless ad-hoc 
e. rede wireless multiponto 
 
Resposta: D 
 
79. padrão que permite transmitir energia elétrica usando o próprio cabo de rede 
juntamente com a transmissão dos dados e que pode ser usado para alimentar ponts de 
wireless, instalados em lugares de difícil acesso, é conhecido como 
a. nas (network attached storage) 
b. no-break 
c. balanced twisted pair 
d. das (direct attached storage) 
e. poe (power over ethernet) 
 
Resposta: E 
 
80. Como é conhecido o programa adicional para browsers que habilita funções extras 
como exibição de vídeos, animações, leitura de arquivos PDF (Acrobat Reader), entre 
outros? 
a. plug-in 
b. frame 
c. sniffer 
d. plushing 
e. pop-up 
 
Resposta: A 
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