Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil

1

www.apostilasobjetiva.com.br
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Concurso Público 2018

Conteúdo
1 1.1 - Leitura e interpretação de textos;1.2 - Ortografia oficial;1.3 - Acentuação gráfica; 1.4
- Sinônimos e antônimos;1.5 - Sentido próprio e figurado das palavras; 1.6 - Pontuação;1.7
- Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio,
preposição, conjunção e interjeição;1.8 - Frases e tipo de frases;1.9 - Oração: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração,
coordenação e subordinação;1.10 - Concordância verbal e nominal;1.11 - Regência verbal
e nominal;1.12 - Colocação pronominal;1.13 - Significação das palavras;1.14 - Crase;1.15
- Análise morfossintática;1.16 - Vícios e figuras de linguagem;1.17 - Figuras de sintaxe.
Coletâneas de Exercícios pertinentes
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Ortografia Oficial
Ortografia (orto = correto / grafia = escrita) é a parte da gramática que se preocupa com a correta
representação escrita das palavras.

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

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letras minúsculas

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

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

Pato
/p/
fonema

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

Emprego de algumas letras
X ou CH ?



Emprega-se "X"

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



Emprega-se "G"

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

Emprega-se 

"J"

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

S ou Z ?



Emprega-se "S"

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

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

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

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

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

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

E ou I ?

Emprega-se  "E"

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

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

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

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

broxa (pincel)
xá (título de antigo soberano do Irã)
xácara (narrativa popular em versos)
xeque (jogada de xadrez)
coxo (manco)
taxa (imposto)
taxar (cobrar imposto)

Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre z e s e pelo contraste gráfico:
Cozer (cozinhar)
Prezar (ter em consideração)
Traz (do verbo trazer)
Acender (iluminar)
Acento (sinal gráfico)
Caçar (perseguir a caça)
Cegar (tornar cego)
Censo (recenseamento)
Cessão (ato de ceder), secção (corte)
Concerto (harmonia musical)
Espiar (ver, espreitar)
Incipiente (principiante)
Intenção (propósito)
Paço (palácio)

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

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

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

Ele quiz fazer a transação, mas não fes.
Ele quiz fazer a transação, mas não fez.
Ele quis fazer a transação, mas não fes.
Ele quis fazer a transação, mas não fez.

É essa mesma. Você acertou em cheio. O verbo querer não tem z no nome. Então não terá z nunca.
Quando soar o som z, não duvide: escreva s:
quis

quisemos

quiseram

quiser

quisesse

quiséssemos

quisesse

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

fazemos
fizeram
fizéssemos

fazem
fizer
fizessem

fiz
fizermos

fez
fizerem

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

embriagado (embriaguez)

líquido (liquidez)

sólido (solidez)

frígido (frigidez)

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

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

Dizer rúbrica? Cruz-credo! Só o ex-ministro Kandir. Ele não deixa por menos. Também diz previlégio. Seguir-

7

www.apostilasobjetiva.com.br
lhe o exemplo? Só bobo. Rubrica é paroxítona. A sílaba tônica cai no bri. E privilégio se escreve com i.
Resposta do teste: D
Estão escritas como manda o figurino as palavras da série:
a) eu apóio, o apôio
b) eu apóio, o apoio
c) eu apoio, o apoio
d) eu apoio, o apôio
Atenção, ditongo vive junto e não abre. Na separação silábica, mantenha-os coladinhos:
* i-dei-a
* as-sem-blei-a
Resposta do teste: C

Exercícios pertinentes
01) Estão corretamente empregadas as palavras na frase:
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.
b) Ele agiu com muita descrição.
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.
d) Ele cantou uma área belíssima.
e) Utilizamos as salas com exatidão.
2. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da inicial maiúscula, exceto:
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.
e) Nos nomes de escolas de qualquer natureza.
3. Indique a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) fanatizar - analizar - frizar.
b) fanatisar - paralizar - frisar.
c) banalizar - analisar - paralisar.
d) realisar - analisar - paralizar.
e) utilizar - canalisar - vasamento.
4. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente é:
a) hidrólise - hidrolisar.
b) comércio - comercializar.
c) ironia - ironizar.
d) catequese - catequisar.
e) análise - analisar.
5. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a alternativa em que não há erro de grafia:
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza.
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços de amizade com a Europa.
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua."
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, incensos e mirra " (Manuel Bandeira).
e) A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, foi ornamentada na época de natal.
6. Marque a opção cm que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) enxotar - trouxa - chícara.
b) berinjela - jiló - gipe.
c) passos - discussão - arremesso.
d) certeza - empresa - defeza.
e) nervoso - desafio - atravez.
7. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é:
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a) O experto disse que fora óleo em excesso.
b) O assessor chegou à exaustão.
c) A fartura e a escassez são problemáticas.
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala.
e) Aceso o fogo, uma labareda ascendeu ao céu.

Conteúdo
2.6 - Direito Administrativo
2.6.1 - Regime jurídico-administrativo; 2.6.2 - Princípios básicos da Administração Pública; 2.6.3 Poderes administrativos; 2.6.4 - Atos administrativos; 2.6.5 - Serviços públicos: conceito, princípios e
classificação; 2.6.6 - Responsabilidade civil do Estado; 2.6.7 - Controle da Administração; 2.6.8 Improbidade administrativa; 2.6.9 - Lei Complementar nº 207/1979 (Lei Orgânica da Polícia do
Estado de São Paulo); 2.6.10 - Lei nº 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo); 2.6.11 - Lei Complementar nº 1.151/2011.

4 Coletâneas de Exercícios pertinentes
Dos Princípios da Administração Pública
Os princípios básicos da administração estão alicerçados em regras de observância permanente e obrigatória
para o administrador.
Todos os Atos Administrativos deverão ser pautados nesses padrões. Constituem, portanto, os fundamentos
da ação administrativa, ou seja, os sustentáculos da atividade administrativa.
Estes princípios são:
a) Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular - O princípio pode ser flagrado nas
posições de privilégio e supremacia do órgão público. Daí resulta a exigibilidade dos atos administrativos e,
em certos casos, a executoriedade. Outra típica manifestação está na autotutela (possibilidade de revogar ou
anular seus atos por manifestação unilateral).
Não se perca de vista que a supremacia do interesse público não é um valor em si. A supremacia, como
componente da função administrativa, é instrumento para a realização de finalidades legais, segundo os
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critérios e procedimentos consagrados na ordem jurídica.
b) Princípio da Legalidade - Reza este princípio, que a administração pública, em toda sua atividade funcional,
está presa aos mandamentos da lei, deles não podendo se afastar, sob pena de invalidade do ato e
responsabilidade de seu autor. Ainda, segundo este princípio, a administração pública só pode fazer o que a
lei autoriza, quando e como autoriza. Isto significa, que se a lei nada dispuser, a administração pública não
pode agir, a não ser em situações excepcionais, (guerra, grave perturbação da ordem).
c) Princípio da Finalidade - Impõe que o administrador só pratique o ato para obter o fim legal. O administrador
deve perseguir o interesse público (primário) contido na lei. O favorecimento ou prejuízo de alguém não pode
ser o fim do ato administrativo, e sim, decorrência da obtenção do objetivo previsto na norma legal. O
afastamento do administrador da finalidade de interesse público, conforme previsão legal, caracteriza o vício
de desvio de finalidade.
d) Princípio da Impessoalidade - Este princípio, visa a garantir a neutralidade da administração,
proporcionando aos administradores tratamento que afaste qualquer espécie de discriminação ou
favorecimento, pois qualquer ato deve ser de interesse público e nos estritos termos da lei, caso contrário,
estará sujeito a invalidação por desvio de finalidade, por meio da ação popular.
Portanto, a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em
geral, sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza.
O princípio da impessoalidade nada mais é que o princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador
público que só pratique o ato para o seu fim legal, sendo que o fim legal é aquele que a norma de direito indica,
expressa ou virtualmente, como objetivo do ato, de forma impessoal. Este princípio é um desdobramento do
artigo 5o da CF (caput).
e) Princípio da Moralidade - Também denominado de princípio da proibidade administrativa. Este princípio,
não se refere a moral comum como a concebemos, mas a um conjunto de regras éticas que norteiam a
administração pública.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da moralidade passou a ser pressuposto de
validade de todo ato administrativo.
Segundo a doutrina, a moralidade administrativa deve ser entendida como sendo o conjunto de regras tiradas
da disciplina interior da administração. A moralidade administrativa é ao lado da legalidade e da finalidade um
dos pressupostos de validade do ato administrativo. A moralidade administrativa está ligada ao conceito de
"bom administrador".
f) Princípio da Publicidade - É a divulgação oficial de atos (Leis, Decretos, Contratos Administrativos, etc.),
para conhecimento público em geral e início da produção de seus efeitos externos.
O princípio da publicidade é justificado pelo fato de que, todo ato administrativo deve ser público, uma vez que,
a administração que o realiza é pública, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações
policiais ou interesse superior da administração a ser preservado em processo previamente declarado sigiloso
nos termos do Decreto Federal nº 79099, de 06 de janeiro de 1977.
A publicidade como princípio da administração pública (CF, artigo 37), abrange toda a atuação estatal: A
administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, não só no que se refere a publicação de seus atos, como, também, a propiciação de conhecimentos
da conduta interna dos seus agentes. Assim, essa publicidade alcança os atos concluídos e informação, os
processos em andamento, os pareceres de órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais,
as atas de julgamento das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes
de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes.
Todos esses papéis ou documentos públicos podem ser examinados por qualquer interessado e dele pode
obter certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais.
A publicidade se faz no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município conforme a competência, ou, em
jornais contratados para essas publicações oficiais. Também poderão ser feitas por meio de editais afixados
em lugares próprios para a divulgação dos referidos atos com a finalidade da coletividade em geral tomar
conhecimento dessas decisões.
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Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes, terceiros e ao povo
em geral, proporcionando ainda aos administradores o conhecimento e o controle dos atos praticados pela
administração, através dos instrumentos constitucionais: Mandado de segurança, direito de petição, ação
popular, habeas data, fornecimento de certidões e improbidade administrativa (artigo 37º § 4º).
g) Princípio da Eficiência - O administrador não deve, tão somente, perseguir as finalidades previstas ou
consagradas em lei. Não deve alcançá-las de qualquer forma ou a qualquer custo. Impõe-se a obtenção do
melhor resultado, o resultado ótimo. Devem ser observados os atributos de rapidez, perfeição e rendimento. O
princípio foi positivado na Constituição (art. 37, caput) pela Emenda nº 19, de 1998.
h) Princípio da Economicidade - Trata-se da verificação da eficiência das escolhas administrativas nas
perspectivas da relação custo-benefício. Está positivado no art. 70, caput da Constituição de 1988.
i) Princípio da Motivação - Trata-se do dever de justificar os atos praticados. Devem ser apontados os
fundamentos de fato e de direito e a correlação lógica entre as situações observadas e as providências
tomadas. A motivação pode ser prévia ou contemporânea à prática do ato. A motivação pode não constar do
ato, se presente no processo administrativo subjacente. Subsiste uma discussão acerca da motivação ser
obrigatória somente para os atos vinculados ou para todos os atos (discricionários e vinculados). Observar o
art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999.
j) Princípio da Continuidade - Por esse princípio a atividade da administração não pode parar, deve ser
ininterrupta. Assim, não é admitida a paralisação dos serviços de saúde, de transporte, de segurança pública,
de distribuição de justiça, de extinção de incêndios e dos serviços funerários.
k) Princípio da Indisponibilidade - Conforme este princípio, os bens, direitos, interesses e serviços públicos
não se acham à livre disposição dos órgãos públicos, cabendo a esses apenas a responsabilidade de preserválos e aprimorá-los para as atividades as quais se destinam.
O detentor dessa possibilidade é o Estado. Por esse motivo, há necessidade de lei para alienar bens para
outorgar concessão de serviço público, e para muitas outras atividades a cargo de órgãos públicos e agentes
da administração pública.
l) Princípio da Autotutela - A administração pública está obrigada a policiar os atos administrativos que
pratica para evitar a ilegalidade, de qualquer ato, cabendo-lhe assim, retirar do ordenamento jurídico, os atos
inconvenientes e os ilegítimos. Os inconvenientes através da revogação e os ilegítimos através da anulação.
m) Princípio da Razoabilidade e Princípio da Proporcionalidade - Não há uniformidade de tratamento
destes princípios. Diogenes Gasparini afirma que a proporcionalidade é apenas um aspecto da razoabilidade.
Celso Antônio Bandeira de Mello, embora trate formalmente dos dois, consigna que a proporcionalidade é
faceta da razoabilidade. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que a razoabilidade exige proporcionalidade.
Odete Medauar entende que é melhor englobar no princípio da proporcionalidade o sentido da razoabilidade.
Lúcia Valle Figueiredo trata do princípio da proporcionalidade ao lado do da razoabilidade (como elementos
distintos). Luís Roberto Barroso entende que os dois são conceitos próximos o suficiente para serem
intercambiáveis.
A razoabilidade tem o sentido de coerência lógica nas decisões e medidas administrativas. A atuação
administrativa não pode ser desarrazoada, ilógica ou incongruente. Deve ser a mais adequada para obter o
fim legal (adequação entre os meios e os fins). Fica evidente o traço qualitativo.
Já a proporcionalidade apresenta o sentido de exercício da competência administrativa na extensão ou
intensidade apropriadas ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade pública. Aqui
ganha relevo o traço quantitativo.
Encontramos a utilização da razoabilidade nos ordenamentos jurídicos norte-americano e argentino. Os
ordenamentos europeus, a exemplo do alemão e francês, operam com a proporcionalidade.
Acreditamos que razoabilidade e proporcionalidade são ideias, conceitos ou critérios ligados entre si, embora
possuam sentidos próprios, na linha antes referida. Assim, preferimos falar em princípio da proporcionalidade
em sentido amplo, desdobrado nos seguintes elementos (ou princípios):
(a) conformidade, adequação ou razoabilidade. O meio empregado deve guardar adequação, conformidade,
aptidão, no sentido qualitativo, com o fim perseguido. Flagramos exatamente neste ponto o princípio da
razoabilidade, na sua formulação corrente;
(b) necessidade. Não há medida ou caminho alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a
direito ou situação do atingido pelo ato;
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(c) da proporcionalidade em sentido estrito. O que se perde com a medida tem menor relevo do que aquilo que
se ganha.
Inegavelmente, são mecanismos ou institutos voltados para o controle da discricionariedade legislativa e
administrativa.
O STF em várias decisões afirmou que o princípio da razoabilidade está implícito no art. 5o., inciso LIV da
Constituição. Seria o "princípio do devido processo legal substantivo".
Já a Lei nº 9.784, de 1999, consagra expressamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
art. 2o., caput.
n) Princípio da Segurança Jurídica - Está relacionado com a previsibilidade do Direito e a estabilidade das
relações jurídicas. A proibição da interpretação nova retroativa é um dos exemplos da efetivação do princípio
(art. 2o., §2o., inciso XIII da Lei no. 9.784, de 1999).

Administração Pública Direta e Indireta
A Administração Pública pode ser:

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

Administração Indireta

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

I - Autarquias - São pessoas jurídicas de direito público, de natureza puramente administrativa,
criadas por lei específica para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade
estatal que as criou. São consideradas uma extensão da mão do Estado. Funcionam e operam na forma
estabelecida na lei que as instituiu e nos termos de seu regulamento. As autarquias podem desempenhar
atividades econômicas, educacionais, previdenciárias e quaisquer outras concedidas pela entidade estatal
criadora, mas sem subordinação hierárquica, sujeita apenas ao controle final de sua administração e da
conduta de seus dirigentes. As autarquias possuem autonomia financeira e administrativa, podendo inclusive
ingressar em juízo contra a entidade estatal que a criou, se esta intentar contra seus objetivos. As autarquias
não possuem capacidade legislativa, ao contrário da entidade estatal que as criou. Um exemplo de autarquia
é o INSS.
Todos os serviços públicos essenciais, como a saúde a educação o transporte entre outros, devem ser
realizados pelas autarquias.
II - Empresas Públicas - Empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, criadas
para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas que contam com capital
exclusivamente público e são constituídas por qualquer modalidade empresarial. Se a empresa pública é
prestadora de serviços públicos, estará submetida a regime jurídico público. Se a empresa pública é
exploradora de atividade econômica, estará submetida a regime jurídico igual ao da iniciativa privada.
Alguns exemplos de empresas públicas:
" BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social): embora receba o nome de banco, não
trabalha como tal. A única função do BNDS é financiar projetos de natureza social. É uma empresa pública
prestadora de serviços públicos.
" EMURB (Empresa Municipal de Urbanização): estabelece um contrato de gerenciamento com a
Administração Pública. É a empresa responsável pelo gerenciamento e acompanhamento de todas as obras
dentro do Município. É empresa pública prestadora de serviço público.
" EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos): é prestadora de serviço público (art. 21, X, da
CF/88).
" Caixa Econômica Federal: atua no mesmo segmento das empresas privadas, concorrendo com os outros
bancos. É empresa pública exploradora de atividade econômica.
" RadioBrás: empresa pública responsável pela "Voz do Brasil". É prestadora de serviço público.

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

Controle
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Conteúdo
3 - Noções de Criminologia
3.1 - Conceito, método, objeto e finalidade da Criminologia;
3.2 - Teorias sociológicas da criminalidade;
3.3 - Vitimologia;
3.4 - O Estado Democrático de Direito e a prevenção da infração penal;
3.5 - Criminologia e o papel da Polícia Judiciária.
Coletânea de Exercícios

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
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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.
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
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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,
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
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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
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
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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 sócioprodutivo. 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
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
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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.

Conteúdo
2 - Noções de Direito
2.1 - Constituição Federal: artigos 1.º a 16, 37, 39, 41 e 144. 2.2 - Direitos Humanos – conceito e
evolução histórica; 2.2.1 - Direitos Humanos e Cidadania; 2.2.2 - Declaração Universal dos Direitos
Humanos; 2.2.3 - Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; 2.2.4 - Pacto Internacional dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; 2.2.5 - Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto
de San José da Costa Rica); 2.2.6 - Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela
Aplicação da Lei (Adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 34/169, de 17
de Dezembro de 1979); 2.2.7 - Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes; 2.2.8 - Grupos vulneráveis e minorias. Diversidade Étnico-racial: história,
preconceito, discriminação, racismo, igualdade, ações afirmativas; 2.2.9 - A Polícia Civil e a defesa
das instituições democráticas: a polícia judiciária e a promoção dos direitos fundamentais.
Exercícios
Coletânea de Exercícios I
Coletânea de Exercícios II

Dos Princípios Fundamentais
Sinteticamente, pode-se definir os princípios constitucionais fundamentais como princípios que visam dar a
definição e características ao Estado e à sociedade política, enumerando os principais órgãos político-
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constitucionais, sendo, portanto, a síntese de todas as demais normas constitucionais. Na constituição
brasileira de 1988 tais princípios se sintetizam, segundo o professor José Afonso, da seguinte forma:
“princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado (...) princípios relativos à forma de governo
e à organização dos poderes (...) princípios relativos à organização da sociedade (...) princípios relativos ao
regime político (...) princípios relativos à prestação positiva do Estado (...) princípios relativos à comunidade
internacional” (Silva, 2008, p. 94)

Princípios Constitucionais Fundamentais do Brasil
A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece em seu Título I – Dos Princípios Fundamentais – os
Princípios Constitucionais Fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, os quais serão detalhados abaixo.

a) República Federativa do Brasil
O artigo 1º da Carta Magna vigente no Brasil afirma:
“Art. 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 (...)”
Assim, percebe-se que o Estado brasileiro é Democrático de Direito (analisado no tópico “f”), se constituindo
como uma República Federativa. Para que possamos adentrar nas especificações relativas à forma de governo
e de Estado do Brasil, faz-se necessária uma compreensão sintética do que se constituí como Estado.
Estado surge com a autodeterminação de um povo, dentro de um território, tendo independência em relação
aos demais Estados. Desse conceito sintético podemos extrair alguns dos principais elementos
caracterizadores do Estado, o poder soberano, o povo e o território, estando todos regulados pela constituição
vigente.
O termo República Federativa, possui dois valores determinantes e que o caracterizam, o Federalismo, como
forma de Estado, e a República, como forma de governo, os quais serão analisados a seguir.
O Federalismo, surgiu com a Constituição Americana de 1787, sendo adotado no Brasil a partir do ano de
1889, com a proclamação da República. A federação é a unidade organizacional desta forma de Estado, sendo
uma união de coletividades regionais autônomas, os Estados Federados.
O Estado Federal brasileiro é composto, como se extrai do caput do art. 1º da Constituição de 1988, “pela
união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal”. O Federalismo no Brasil possui um
traço distintivo dos demais no restante da comunidade internacional, que é sua configuração tripartida, onde
se observa a figura da União – único titular da soberania –, dos Estados e dos Municípios, a introdução do
Município como um ente dotado de autonomia representa uma inovação apresentada pela Constituição de
1988.
Importante destacar, ainda, que por estabelecimento da Constituição Federal brasileira, “a forma federativa
de Estado” é uma cláusula pétrea, sendo, portanto, núcleo imodificável da Constituição, com fulcro no artigo
60, parágrafo 4º, inciso I, o que possui como consequência que proposta de emenda que vise abolir essa forma
de estado não pode ser sequer objeto de deliberação.
Por fim, a autonomia que tais entes federados possuem é relativa, posto que devem observar, quando do
exercício da autonomia, as disposições previstas na Carta Magna brasileira, a Constituição Federal de 1988.
República fora conceituada de forma substancial pela primeira vez pelo grande filósofo Aristóteles, que o
colocava como “governo em que o povo governa no interesse do povo”, posteriormente fora teorizado por
outro importante pensador, Maquiavel, que o admitia como sendo “governo caracterizado pela eletividade
periódica do chefe de Estado”. No Brasil, tal forma de governo surgiu paralelamente à ideia de Federação,
na Constituição de 1989.
O grande mestre do Direito Constitucional, J. J. Gomes Canotilho, ao caracterizar a forma republicana de
governo apresentou as suas características marcantes, que são:
“radical incompatibilidade de um governo republicano com o princípio monárquico e com os privilégios e títulos
nobiliárquicos (...) exigência de uma estrutura política-organizatória garantidora das liberdades cívicas e
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políticas. (...) a forma republicana pressupões um catálogo de liberdades onde se articulam
intersubjectivamente a liberdade dos antigos (direito de participação política) e a liberdade dos modernos
(direito de defesa individuais). (...) legitimação do poder político baseada no povo (...) A “forma republicana de
governo” recolhe e acentua a ideia de “antiprivilégio” no que respeita à definição dos princípios e critérios
ordenadores do acesso à função pública e aos cargos públicos.” (Canotilho, 1998, p. 224/225)

b) Fundamentos do Estado Brasileiro
Encontram-se enumerados no artigo 1º da Constituição brasileira de 1988, nos incisos I ao V:
Art. 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.
Assim, percebe-se que o Estado brasileiro possui como fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade
da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político.
A Soberania, para que exista em um Estado é necessário que haja autodeterminação e autogoverno, com a
presença de outros dois elementos fundamentais: o poder político supremo, ou seja, poder que não está
subordinado por nenhum outro na ordem interna, e a independência, que significa que na ordem internacional
o Estado não precisa se subordinar a regras que não sejam por este voluntariamente aceitas, estando, ainda,
em patamar de igualdade com os poderes soberanos dos outros povos.
A Cidadania é o princípio que qualifica o indivíduo como membro pertencente da vida do Estado,
reconhecendo-o como pessoa que está de forma fundamental integrado à sociedade estatal, influenciando de
forma mediata e imediata em sua configuração e funcionamento.
A Dignidade da Pessoa Humana se refere ao valor supremo moral e ético, que leva consigo a síntese de
todos os direitos fundamentais inerentes ao homem. É o mínimo inviolável, invulnerável, do indivíduo, que deve
estar presente em todos os estatutos jurídicos. “A dignidade da pessoa humana (...) significa (...) o
reconhecimento do homo noumenon, ou seja, o indivíduo como limite e fundamento do domínio político da
República.” (Canotilho, 1998, p. 221)
Os Valores Sociais do Trabalho e da Iniciativa Privada é um fundamento da ordem econômica, que defende
a principal característica do capitalismo, que é a iniciativa privada. Entretanto, tal princípio faz ressalva
substancial, referente ao fato de que, mesmo sendo a sociedade brasileira claramente capitalista, a ordem
econômica prioriza os valores sociais do trabalho humano sobre todos os demais valores de economia de
mercado.
O Pluralismo Político, este princípio decorre da própria organização da sociedade moderna, que se
caracteriza por ser pluralista em sua constituição social, econômica, cultural, política e etc. Assim, o pluralismo
político visa garantir a ampla participação popular nos destinos políticos do país.

c) Objetivos Fundamentais do Estado brasileiro
São enumerados na Constituição de 1988 no artigo 3º:
Art. 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.
Essa se configura como mais uma das inovações da Constituição de 1988, pois foi a primeira vez que uma
Constituição brasileira fez a enumeração de seus objetivos fundamentais. Tais objetivos visam, na realidade,
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estabelecer a concretização da democracia econômica, social e cultural, efetivando o princípio da dignidade
da pessoa humana.

d) Poder e Divisão de Poderes
O artigo 2º da Constituição brasileira de 1988, que enuncia “São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”, estabelece o princípio da divisão dos
poderes, consagrado historicamente, estudado por diversos pensadores, teorizado de forma cabal pelo grande
filósofo iluminista o Barão de Montesquieu. Hoje é considerado um princípio fundamental do direito
constitucional.
Inicialmente, cabe-nos fazer uma breve consideração acerca da denominação dada a este princípio: Divisão
de Poderes. Entendemos que esta denominação, por mais que majoritariamente aceita, se demonstra
equivocada, posto que dá a ideia de uma fragmentação do poder do Estado, que como é notório este é uno,
indivisível.
Ainda, o professor J. J. Gomes Canotilho refere-se a tal princípio como “separação de poderes”. Tal
denominação nos parece mais adequada, posto que não traduz a ideia de quebra do poder indivisível e uno
do Estado. Porém, ainda não se encaixa perfeitamente no que representa o princípio em tela – que é
(sinteticamente) a separação para órgãos especializados das funções de legislar, aplicar o direito e executar a
lei em observância a cada caso concreto –, parecendo-nos, assim, mais adequado denominá-lo sob a
nomenclatura de Princípio da Separação de Funções.
A ideia de poder, segundo a ótica do professor José Afonso, surge em torno deste, ser uma energia capaz de
coordenar e impor determinadas decisões, para que certos fins sejam alcançados. O poder específico ao
Estado é o poder político, hierarquicamente superior à todos os demais poderes de ordem social. Tal poder é
caracterizado por possuir diversas funções e órgãos especializados em dar-lhes concretude, chamados de
Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.
A função legislativa consiste, fundamentalmente, na edição de leis. A função executiva, visa resolver os
problemas concretos e individualizados, em observância à lei, mas não se limitando a simples execução
destas. A função jurisdicional, se sintetiza na aplicação do direito aos casos concretos com a finalidade de
dirimir os conflitos de interesses. Caso não ocorresse tal separação, ou seja, se as funções fossem exercidas
por um órgão apenas teríamos a concentração de poderes.
A partir do artigo 2º, da Constituição, extraem-se os principais fundamentos da separação de funções no Brasil,
ao asseverar “independentes e harmônico entre si”. A independência mencionada traduz-se no fato de que
cada órgão é, de fato e de direito, independente dos demais, não havendo meios de subordinação, sendo,
portanto, essencialmente orgânica.
Finalmente, a harmonia se relaciona com diversos fatores, dentre os quais destacamos três: deve existir
cortesia e respeito no tratamento mútuo dos órgãos, a separação entre as funções não deve ser total, absoluta,
e é necessário que haja um sistema de “freios e contrapesos”, para estabelecer o equilíbrio (harmonia) entre
o exercício do poder por cada órgão.

e) Princípios de Regência das relações internacionais da República Federativa do
Brasil
Art. 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.
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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 de nações.
Dentre estes princípios se destacam os que demonstram a soberania do Estado brasileiro frente às demais
nações e os aceitos em todo a comunidade internacional. O inciso X do artigo supra, “concessão de asilo
político”, é ato de soberania estatal, consistindo no acolhimento de estrangeiros no território nacional, estes
acolhidos são os que sofrem perseguição seja pelo seu próprio país ou por terceiro. Importante destacar, por
fim, que a concessão não é obrigatória, se dá a partir da análise de cada caso e suas particularidades.

f) Estado Democrático de Direito
Para se aproximar da conceituação deste instituto, devemos inicialmente passar por uma análise do que seria
um Estado Democrático, com suas particularidades e de que se constitui o aclamado Estado de Direito. Porém,
é importante que se ressalte, desde logo, que o conceito de Estado Democrático de Direito transcende a ideia
destas duas formas acima.
Estado Democrático, se baseia fundamentalmente no princípio da soberania popular, pelo qual o povo é titular
do poder constituinte, é o ente que legitima todo o poder político. Configura-se, assim, a exigência que todas
e cada uma das pessoas participem de forma ativa na vida política do país.
No Brasil, o princípio da soberania popular se consagra através dos artigos 1º, parágrafo único, e 14 da
Constituição Federal:
Parágrafo único do Art. 1º. - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
A consagração do princípio da soberania popular se sintetiza na afirmativa “todo poder emana do povo”.
Sendo que o exercício desta pode ser direto ou indireto. A forma indireta está ligada às eleições, se
consagrando a ideia do sufrágio universal, pelo qual, todos têm o direito – e dever também, preenchidos os
requisitos exigidos por lei – de votar, sendo este direto, secreto e com valor igual para todos. O exercício direto
pode ser feito através de “plebiscito, referendo e iniciativa popular”.
Estado de Direito, classicamente se resumia a ideia de existência de primazia da lei, divisão de poderes e pelo
enunciado e garantia dos direitos individuais (autodeterminação da pessoa), não se confundindo com mero
Estado Legal – pois neste inexiste compromisso com a realidade política, social, econômica e ideológica, se
atendo única e exclusivamente com determinação do texto forma legal. Entretanto, com as exigências
modernas do direito, tais características, por mais que permaneçam presentes, são insuficientes para definir o
Estado de Direito.
A atual ideia de Estado de Direito passa diretamente pela necessidade deste possuir algumas qualidades:
estado de direito, constitucional, democrático, ambiental e liberal – restringindo a ação do Estado somente à
defesa da ordem e segurança públicas. Nesta forma de Estado não é admissível a contradição entre as leis e
medidas jurídicas do Estado e os princípios de justiça, como a igualdade, liberdade e dignidade da pessoa
humana.
Ainda, por ser de direito, pode ser pensado como “Estado ou forma de organização político-estadual cuja
atividade é determinada e limitada pelo direito.” (Canotilho, 1999, p. 11). Como síntese do apresentado acima, o
mestre Canotilho, aprofunda a visão de Estado de Direito ao afirma que este deve ser de fato Estado
Constitucional de Direito Democrático e Social Ambientalmente Sustentada (Canotilho, 1999, p. 21).
A partir do exposto, podemos sintetizar o Estado Democrático de Direito, apresentado no caput do artigo 1º da
Constituição Federal do Brasil de 1988, como: Estado que deve reger-se por normas democráticas,
assegurando a justiça social e fundado no princípio máximo da dignidade da pessoa humana, com eleições
livres, periódicas e pelo povo, respeitando as autoridades públicas, os direitos e garantias fundamentais e o
meio ambiente.
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Conclusão

Conteúdo
2.3.1 - Tempo do Crime: artigo 4º;
2.3.2 - Lugar do Crime: artigo 6º;
2.3.3 - Do crime: artigos 13 a 25;
2.3.4 - Da Imputabilidade: artigos 26 e 27;
2.3.5 - Concurso de Pessoas: artigos 29 a 31;
2.3.6 - Concurso de Crimes: artigos 69 a 71;
2.3.6 - Dos Crimes Contra a Pessoa: artigos 121 a 154;
2.3.7 - Dos Crimes Contra o Patrimônio: artigos 155 a 183;
2.3.8 - Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual: artigos 213 a 234;
2.3.9 - Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública: artigos 250 a 285;
2.3.10 - Dos Crimes Contra a Paz Pública: artigos 286 a 288;
2.3.11 - Dos Crimes Contra a Fé Pública: artigos 289 a 311;
2.3.12 - Dos Crimes Contra a Administração Pública: artigos 312 a 361.

2.4 - Código de Processo Penal
2.4.1 - Do Inquérito Policial: artigos 4.º a 23;
2.4.2 - Da Restituição de Coisas Apreendidas - artigos 118 a 124;
2.4.3 - Das Medidas Assecuratórias - artigos 125 a 144-A;
2.4.4 - Das Provas: artigos 155 a 250;
2.4.5 - Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória: artigos 282 a 350.

Coletâneas de Exercícios 1, 2 e 3

Código Penal
Tempo do crime
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o
momento do resultado.
A determinação do tempo em que se considera praticado o crime, é de capital importância jurídica para
fixar e aplicar a lei a seu autor.
A necessidade de se estabelecer o tempo do crime, é decorrente de dificuldades que podem surgir para a
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aplicação da lei penal, como nas hipóteses de se saber qual lei deve ser aplicada (se foi cometido o delito
durante a vigência da lei anterior ou posterior), e nos casos de imputabilidade (saber se ao tempo do crime o
agente era imputável ou não), da prescrição (data em que começou a contar o prazo, etc.).
Existem várias teorias a respeito. Três são as principais:
 Teoria da atividade,
 teoria do resultado e
 teoria mista.

a) Teoria da Atividade - Considera como tempo do crime o momento da conduta (ação ou omissão).
Exemplo: o momento em que o agente efetua os disparos contra a vítima, ou no crime de estelionato, o
momento em que o agente ilude a vítima com manobra fraudulenta para obter vantagem ilícita, ou deixa de
prestar socorro a vítima de acidente (omissão de socorro).

b) Teoria do Resultado - (do evento ou do efeito). Considera-se como tempo do crime, o momento da
produção do resultado, ou seja, o momento de sua consumação, não se considerando a ocasião em que o
agente praticou a ação. No crime de homicídio, seria segundo esta teoria, o momento da morte da vítima, ou
seja, o tempo do crime é o seu resultado. No estelionato, o tempo do resultado seria o momento que o
estelionatário obteve a vantagem ilícita.

c) Teoria Mista - (ou da ubiquidade). Considera como tempo do crime tanto o momento da ação (conduta),
como o tempo do resultado. No homicídio seria tanto o momento da prática da ação (disparos) quando a
produção do evento (morte).
O Direito Penal Brasileiro adotou a teoria da atividade. Com efeito, o artigo 4º do CP preceitua "considera-se
praticado o crime da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado". Foi seguida a
recomendação da comissão relatora do Código Penal tipo para a América Latina (artigo 7º).

Lugar do crime
Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte,
bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
Quanto ao local do crime o Código Penal considera a teoria da ubiquidade.
O local do crime é tanto o da ação criminosa como o do seu resultado.

Do crime (Artigos 13 a 25)
Infração Penal
É a designação genérica dada aos crimes de contravenções penais na legislação brasileira. Conforme o
artigo 1º da LICP, "considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de
detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção,
a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas,
alternativa ou cumulativamente".

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

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

Art. 13 - "O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido".
Superveniência de causa independente
§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu
o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.
Relevância da omissão
§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever
de agir incumbe a quem:
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.
É importante salientar que, não há crime pelo simples fato do agente omitir-se; é necessário que agente se
omita de fazer algo devido, isto é, algo a que está juridicamente obrigado.
Crimes Omissivos - São classificados em crimes omissivos puros ou próprios e crimes omissivos
impróprios ou comissivos por omissão.
a) Crimes Omissivos Puros ou Próprios - São aqueles que consistem na conduta negativa do agente, ou
seja, quando o agente deixa de praticar determinada conduta, tendo a obrigação jurídica de fazê-lo.
Exemplo: omissão de socorro.
b) Crimes Omissivos Impróprios - São aqueles em que a omissão consiste na transgressão do dever jurídico
de impedir o resultado. Neste tipo de crime, a omissão é o meio através do qual o agente produz o resultado.
Exemplo: enfermeira que não ministra o medicamento necessário ao paciente que vem a morrer.
Nos crimes omissivos impróprios, o agente responde não somente pela omissão, mas também pelo resultado
decorrente desta, a que estava juridicamente obrigado a impedir conforme preceitua o artigo 13 parágrafo 2º
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do CP, que dispõe.
Crimes Comissivos - São os que consistem na prática de uma ação ou atividade positiva do agente, visando
a obtenção de um resultado ilícito.
Exemplo: no crime de furto, a ação ou atividade positiva do agente é "subtrair"; no crime de rapto é raptar.
Crime Instantâneo - É aquele que, uma vez consumado, está encerrado, visto que a consumação não se
prolonga. O termo instantâneo, não quer dizer que o crime seja praticado com rapidez, mas, significa que uma
vez realizado o crime, sua consumação ocorre em determinado momento e não mais procede.
Exemplos:
1º) O homicídio, consuma-se no momento em que a vítima morre, sendo irrelevante o tempo decorrido entre a
execução do crime e o resultado.
2º) No furto, a consumação se dá com a subtração da coisa alheia, e o fato do agente continuar colhendo
benefícios com o resultado, não altera sua qualidade de instantâneo.
Crime Permanente - É aquele que depende da continuidade da ação do agente, isto é, quando a consumação
se prolonga no tempo, dependendo da ação do sujeito ativo, que poderá cessar quando ele quiser.
Exemplo: no sequestro ou cárcere privado, a consumação se prolonga durante todo o tempo em que a vítima
fica privada de liberdade, a partir do momento em que foi subjugada pelo agente.

Consumação e Tentativa
Art. 14 - Diz-se o crime:
Crime consumado
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime
consumado, diminuída de um a dois terços.
Conceito de Crime Consumado
É aquele em que foram realizados ou reunidos todos os elementos constantes de sua definição legal, ou
seja, quando o fato concreto se subssume no tipo abstrato descrito na lei penal.
Diferença entre crime consumado e exaurido.
O crime exaurido é aquele em que a conduta continua a produzir efeitos no mundo concreto, mesmo após ter
atingido a consumação. O exaurimento influi na primeira fase da aplicação da pena. Assim, o recebimento da
vantagem indevida no crime de corrupção passiva (art. 317) é o exaurimento do delito que se consumara com
a solicitação.
A consumação nas várias espécies de crimes:
 Materiais: com a produção do resultado naturalístico, ou seja, a consumação ocorre com o evento natural
(morte, lesões, dano etc.). Exemplo: assim consuma-se o homicídio com a morte da vítima; no aborto com a
morte do feto.
 Culposos: com a produção do resultado naturalístico, onde é preciso a inobservância do dever de cuidado,
então se entende que para que haja consumação é preciso um resultado lesivo típico.
 De mera conduta: com a ação ou omissão delituosa, isto é não, há resultado naturalístico, mas apenas o
evento no sentido normativo. Também pode se entender que o tipo faz menção ao evento, a consumação se
dá com a simples ação. Exemplo: na violação de domicílio, uma das formas de consumação é a simples
entrada.
 Formais: com a simples atividade, independente do resultado. A consumação ocorre com a conduta típica
imediatamente anterior à fase do evento, independentemente da produção do resultado descrito no tipo (art.
316 CP).
 Permanentes: o momento consumativo protrai-se no tempo. Se deve observar que a consumação se
prolonga no tempo, dependente do sujeito. Exemplo: no cárcere privado (art. 148), o momento consumativo
(privação ou restrição de locomoção da vítima) perdura até que o ofendido recupere sua liberdade.
 Omissivos próprios: com a abstenção do comportamento devido. Ou pode se entender, que a consumação
ocorre no local e no momento em que o sujeito ativo deveria agir, mas não o fez, ou até mesmo o simples
comportamento negativo (ou ação diversa), não se condicionando à produção de um resultado ulterior,
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ocorrendo a consumação no instante da conduta.
 Omissivos impróprios: com a produção do resultado naturalístico, como a omissão é formada ou meio de
se alcançar um resultado, a consumação ocorre com o resultado lesivo e não com a simples inatividade do
agente, como nos delitos omissivos puros. Para uma melhor especificação, é a simples conduta negativa (ou
ação diversa) não o perfaz, exigindo se um evento naturalístico posterior, a consumação se verifica com a
produção do resultado.
 Qualificados pelo resultado: com a produção do resultado agravador, entendemos que o momento
consumativo ocorre no instante da produção do evento, isto é, quando estiver concretizado o resultado
acrescido ao tipo fundamental.
- Iter criminis (etapas ou fases do crime)
É o caminho do crime, as etapas que deve percorrer:
 Cogitação: não é punida, nem mesmo externada a terceiro, salvo quando constitui ela, de per si, um fato
típico.
 Atos preparatórios: são os atos materiais, externos ao agente, que passa da cogitação à ação objetiva.
Também não são puníveis, a não ser quando constituem fatos típicos.
 Atos de execução: são os atos materiais dirigidos diretamente à prática do crime, ou até mesmo quando o
bem jurídico começa a ser atacado. Nessa fase o agente inicia a realização do núcleo do tipo e o crime já se
torna punível.
 Consumação(execução): todos os elementos que se encontram descritos no tipo penal foram realizados.

Crimes Tentados
Conceito
Não-consumação de um crime, cuja execução foi iniciada, por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Outros autores entendem como a realização incompleta do tipo penal, pois o agente pratica atos de execução,
mas não ocorre a consumação por circunstâncias contrárias à vontade do agente.
Natureza jurídica
Norma de extensão temporal da figura típica causadora de adequação típica mediata ou indireta.
Elementos
 início de execução
 não-consumação
 circunstâncias alheias à vontade do agente
Formas
 imperfeita: há interrupção do processo executório; o agente não chega a praticar todos os atos de execução
do crime, por circunstâncias alheia à sua vontade, isto é quando o sujeito não consegue praticar os atos
necessários à consumação por interferência externa;
 perfeita ou acabada (também conhecida por crime falho): o agente pratica todos os atos de execução
do crime, mas não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja a consumação não
ocorre embora o agente tenha praticado os atos suficientes.
Obs.: o juiz leva em conta essas espécies no momento de dosar a pena da tentativa.

Infrações penais que não admitem tentativa
 culposas (salvo a culpa imprópria, para parte da doutrina), uma vez que este depende sempre de um
resultado lesivo;
 preterdolosas (no latrocínio tentado, o resultado morte era querido pelo agente; logo, embora qualificado
pelo resultado, o latrocínio só poderá ser preterdoloso quando consumado), não é possível a tentativa, já que
o evento mais grave é atribuído ao agente por mera culpa;
 contravenções penais (a tentativa não é punida);
 omissivos próprios (são crimes de mera conduta), também não admitem a tentativa pois não se exige um
resultado naturalístico decorrente da omissão;
 habituais (ou há a habitualidade e o crime consuma-se, ou não há e inexiste crime), não se admite a tentativa
pois há reiteração de atos e, portanto consumação, ou não há essa habitualidade e os atos são penalmente
indiferentes;
- crimes em que a lei só pune se ocorrer o resultado (CP, art. 122);
- crimes em que a lei pune a tentativa como crime consumado (CP, art. 352).

Teorias
 subjetiva: a tentativa deve ser punida da mesma forma que o crime consumado, pois o que vale é intenção
do agente;
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 objetiva: a tentativa deve ser punida de forma mais branda que o crime consumado, porque objetivamente
produziu um mal menor. Essa teoria foi a adotada.

Critério para a redução da pena
A pena do crime tentado será a do consumado, diminuída de 1/3 a 2/3.
Quando mais próximo o agente chegar à consumação menor será a redução e vice-versa. Assim, a tentativa
branda a redução será sempre menor em que a vítima sofre ferimentos graves.

Desistência Voluntária e Arrependimeno Eficaz
Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se
produza, só responde pelos atos já praticados.
São espécies de tentativa abandonada ou qualificada. Nelas o resultado não se produz por força da
vontade do agente, ao contrário da tentativa, em que atuam circunstâncias alheias e essa vontade. São
incompatíveis com os crimes culposos, uma vez que se trata de uma tentativa que foi abandonada. Pressupõe
um resultado que o agente pretendia produzir, mas que, em um segundo momento, desistiu ou se arrependeu.

Conceito de desistência voluntária
O agente interrompe voluntariamente a execução do crime, impedindo, desse modo, a sua consumação. Não
é possível nos crimes de mera conduta, uma vez que neles a execução é a própria consumação.
Exemplo: O agente tem um revolver municiado com seis projéteis. Efetua 2 (dois) disparos contra a vítima,
não a acerta e, podendo prosseguir atirando, desiste por vontade própria e vai embora.

Conceito de arrependimento eficaz
O agente, após encerrar a execução do crime, impede a produção do resultado. Só é possível nos crimes
materiais nos quais há resultado naturalístico.
Exemplo: O agente descarrega sua arma de fogo na vítima, ferindo-a gravemente, mas, arrependendo-se do
desejo de matá-la, presta-lhe imediato e exitoso socorro, impedindo o evento letal.

Arrependimento ineficaz
Irrelevante. Não traz qualquer consequência, devendo o agente responder pelo crime praticado.

Distinção
Na desistência voluntária, o agente interrompe a execução; no arrependimento eficaz, a execução é realizada
inteiramente, o resultado é que vem a ser impedido.

Consequência: em ambas as formas de tentativa abandonada, não são circunstâncias alheias à vontade do
agente que impedem o resultado; pelo contrário, é a sua própria vontade que evita a consumação. Assim,
afasta-se a tentativa e o agente só responde pelos atos até então praticados (no ex. da desistência voluntária,
responde pelo delito periclitação da vida - art. 132 do CP; no ex. do arrependimento eficaz responde por lesões
corporais de natureza grave - art. 129, inciso 1o do CP). Por essa razão, parte da doutrina denomina-as "ponte
de ouro".

Distinção entre ato voluntário e ato espontâneo.
A desistência e o arrependimento não precisam ser espontâneos, basta que seja voluntário. Por conseguinte,
se o agente desistir ou arrepender por sugestões ou conselho de terceiros, subsistem a desistência voluntária
e o arrependimento eficaz.

Arrependimento Posterior
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a
coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um
a dois terços.

Natureza jurídica
Causa obrigatória de redução de pena.

Conceito
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Causa de diminuição de pena que ocorre nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, em
que o agente, voluntariamente repara o dano ou restituiu a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa.

Requisitos
 crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa: na jurisprudência, prevalece o entendimento
de que a lei só se refere à violência dolosa, podendo a diminuição ser aplicada aos crimes culposos em que
há violência, ou mais simplificado é que não é possível o reconhecimento do arrependimento posterior, no
roubo, porque esta causa de diminuição de pena não se aplica aos crimes cometidos com violência ou grave
ameaça;
 reparação do dano ou restituição da coisa: deve ser integral, a não ser que a vítima ou seus herdeiros
aceitem parte, renunciando ao restante;
 voluntariedade do agente: o que não significa espontaneidade. A reparação ou restituição por conselho ou
sugestões de terceiros não impede a diminuição. É admissível o benefício no caso de ressarcimento feito por
parente ante a exigência legal de "voluntariedade" e não de "espontaneidade" por tratar-se de causa objetiva
de redução obrigatória da pena;
 até o recebimento da denuncia ou queixa: se posterior, é causa atenuante genérica (CP, art. 65, inc. III,
b).

Outras exceções
Além do peculato culposo, no qual a reparação do dano leva à extinção da punibilidade, há outros casos em
que não se aplica o benefício do arrependimento posterior. São eles:
(a) no caso da emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos, a reparação do dano até o recebimento
da denúncia extingue a punibilidade do agente, nos termos da Súmula n. 554 do STE Se o cheque, entretanto,
foi preenchido fraudulentamente, o crime será o de estelionato, e a reparação do dano só trará as
consequências do art. 16 (desde que preenchidos todos seus requisitos);
(b) no crime de sonegação fiscal, o pagamento do tributo até o recebimento da denúncia ou queixa também
extingue a punibilidade (Lei n. 9.249195, art. 34);
(c) finalmente, nos crimes de ação penal privada e pública condicionada à representação do ofendido, a
composição civil do dano em audiência preliminar implica em renúncia ao direito de queixa ou de
representação, levando também à extinção da punibilidade (Lei n. 9.099/95, art. 74, par. único.).

Aplicação
A norma do arrependimento posterior aplica-se aos crimes dolosos e culposos, tentados e consumados,
simples, privilegiados ou qualificados.

Critério para redução da pena
O critério para a redução da pena, em decorrência do reconhecimento do arrependimento posterior, deve
fundamentar-se na presteza do ressarcimento do dano, isto é, quando mais rapidamente for feito tal
ressarcimento (indenização), tanto maior será a redução. Quanto mais lento o ressarcimento, menor a redução.
O juiz deve reduzir a pena de 1/3 a 2/3.
Qual deve ser o fator a orientar a maior ou menor redução da pena?
Como a reparação do dano ou a restituição da coisa devem sempre ser integrais, este não pode ser o critério.
Só resta o da maior ou menor sinceridade ou espontaneidade (quanto mais espontâneo o ato, maior a redução),
e o da maior presteza e celeridade (quanto mais rápida a reparação ou a restituição, maior a redução).

Comunicabilidade a coautores e participes
Tratando-se de causa objetiva de diminuição de pena, o arrependimento posterior não se restringe à esfera
pessoal de quem a realiza, tanto que extingue a obrigação erga omnes. Estende-se, portanto, aos coautores
e participes, condenados pelo mesmo fato.

Crime Impossível
Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime.
O crime impossível é também chamado de tentativa inidônea, tentativa inadequada ou quase-crime.

Conceito
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É aquele que, pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto material,
é impossível de consumar-se.

Hipóteses de crime impossível
a) ineficácia absoluta do meio: o meio empregado ou o instrumento utilizado para a execução do crime
jamais o levará à consumação. Exemplo: um palito de dente para matar um adulto, uma arma de fogo inapta
a efetuar disparos ou uma falsificação grosseira, facilmente perceptível, são meios absolutamente ineficazes.

Obs.: A ineficácia do meio, quando relativa, leva à tentativa e não ao crime impossível. Exemplo: um palito é
meio relativamente eficaz para matar um recém-nascido, perfurando-lhe a moleira;
b) pela impropriedade absoluta do objeto: a pessoa ou coisa sobre as quais recai a conduta são
absolutamente inidôneas à produção de algum resultado lesivo. Exemplo: matar um cadáver, ingerir
substância abortiva imaginando-se grávida, comprar cocaína ao invés de talco, furtar alguém que não tem um
único centavo no bolso etc.
Obs.: A impropriedade não pode ser relativa, pois nesse caso haverá tentativa. Assim, se a pessoa ainda se
encontrava viva, embora prestes a morrer, também haverá homicídio tentado, e não crime impossível. Do
mesmo modo, se o punguista enfia a mão no bolso errado, houve circunstância meramente acidental que não
toma impossível o crime, respondendo também por tentativa.

Crime Doloso e Crime Culposo

Art. 18 - Diz-se o crime:
Crime doloso
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
Crime culposo
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime,
senão quando o pratica dolosamente.
DOLO – é a consciência e vontade de realizar os elementos objetivos do tipo.
CULPA - Enquanto o dolo gira em torno da vontade e finalidade do comportamento do
sujeito, a culpa não cuida da finalidade da conduta (que quase sempre é lícita), mas da
não observância do dever de cuidado pelo sujeito, causando o resultado e tornando
punível o seu comportamento.

Crime Doloso
É aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Existem três teorias que buscam determinar o conteúdo do dolo: a da vontade, a da representação, e a do
assentimento.
O Código Processual Brasileiro adotou a teoria da vontade, segundo a qual age dolosamente quem pratica a
ação consciente (tem conhecimento do fato) e voluntariamente, ou seja, quando o agente tem vontade de
produzir o resultado ou de assumir o risco de produzi-lo.
O dolo pode ser direto ou eventual:
a) Dolo direto: quando a vontade do agente está dirigida para obter o resultado.
Por exemplo: o agente quer matar. Então, o agente realiza a conduta com o fim de obter o resultado.
b) Dolo eventual: neste caso, a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, na realidade
o que o agente quer é algo diferente, mas, mesmo prevendo que o evento possa ocorrer, ainda assim, assume
o risco de causá-lo.
Exemplo: médico que ministra medicamento ao paciente, mesmo sabendo que pode conduzi-lo à morte,
apenas para testar o produto.

Crime Culposo
Ainda não há um conceito unitário para o crime culposo. Por esta razão a lei limita-se a prever as modalidades
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de culpa, dispondo no artigo 18º, inciso II, que o crime é culposo "quando o agente deu causa ao resultado
por imprudência, negligência ou imperícia".
Modalidades
As modalidades de culpa são:


imprudência: é a prática de um ato perigoso, sem as cautelas necessárias. Trata-se de um
comportamento positivo, ou seja, o agente faz o que não deveria fazer. Exemplo: o agente imprime
velocidade excessiva ao veículo em local inadequado;



negligência: é a prática de um ato sem a observância, por preguiça psíquica, dos cuidados exigidos pela
situação em que o agente se encontra. Trata-se de um comportamento negativo, ou seja, o agente não faz
o que deveria fazer. Exemplo: estacionar um veículo próximo a uma ladeira sem acionar o freio-de-mão;



imperícia (ou culpa profissional, ou imprudência qualificada): é a incapacidade técnica, teórica ou prática
durante o exercício de arte, ofício ou profissão (exemplo: médico que esquece instrumentos cirúrgicos
dentro do paciente). A imperícia não deve ser confundida com o erro profissional, pois este se refere à
falha do ramo da Ciência e, caso seja reconhecido, exclui a culpa (exemplo: um exame laboratorial que
não detectou uma doença ainda desconhecida não pode acarretar a responsabilidade penal do médico).
Na imperícia, portanto, a falha é do agente e o seu reconhecimento configura o crime culposo.

Espécies
As espécies de culpa são:
culpa consciente (ou culpa ex lascivia): Ocorre quando o agente prevê o resultado, mas espera,

Conteúdo
2.5 - Legislação Especial
2.5.1 - Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) 2.5.2 - Lei nº 4.898/1965 (Lei de Abuso de
Autoridade); 2.5.3 - Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): artigos 1º ao 4º, 9º-A, 10, 11, 38 a 41, 120 a 125,
146-B, 146-D, 198, 199 e 202; 2.5.4 - Lei nº 7.716/89 (Crimes de Preconceito Racial); 2.5.5 - Lei nº 7.960/89
(Prisão Temporária); 2.5.6 - Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): artigos 2º, 171 a 178, 225 a
244-B; 2.5.7 - Lei nº 8.072/1990 (Crimes Hediondos); 2.5.8 - Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor): artigos 61 a 80; 2.5.9 - Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa): artigos 1º ao 13;
2.5.10 - Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais):artigos 2º, 60 a 76, 88 a 92; 2.5.11 - Lei nº 9.296/1996
(Lei de Interceptação Telefônica); 2.5.12 - Lei nº 9.455/1997 (Tortura); 2.5.13 - Lei nº 9.503/1997 (Código de
Trânsito Brasileiro): artigos 291 a 312-A; 2.5.14 - Lei nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais): artigos 29 a 69-A; 2.5.15
- Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso): artigos 93 a 109; 2.5.16 - Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento): artigos 12 a 21; 2.5.17 - Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): artigos 1º a 7º, 10 a 24, e 41;
2.5.18 - Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): artigos 27 a 41, 50 a 53, 60 a 64; 2.5.19 - Lei nº 12.527/2011 (Lei
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de Acesso à Informação): artigos 1º a 9º, 21 e 22 e Decreto estadual nº 58.052/2012; 2.5.20 - Lei nº 12.830/2013
(Investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia); 2.5.21 - Lei nº 12.850/2013 (Lei de Combate às
Organizações Criminosas); 2.5.22 - Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): artigos 88 a 91;
2.5.23 - Lei nº 13.188/2015 (Direito de resposta ou retificação do ofendido); 2.5.24 - Lei nº 13.260/2016 (Lei
Antiterrorismo); 2.5.29 - Lei nº 13.344/2016 (Prevenção e Repressão ao Tráfico de Pessoas).

20 Coletâneas de Exercícios pertinentes

Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941.
Lei das Contravenções Penais
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição,
DECRETA:

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS
PARTE GERAL
Art. 1º Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não
disponha de modo diverso.

Art. 2º A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.
Art. 3º Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta
o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico.

Art. 4º Não é punível a tentativa de contravenção.
Art. 5º As penas principais são:
I – prisão simples.
II – multa.

Art. 6º A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou
seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. (Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)
§ 1º O condenado a pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados a pena de reclusão ou de
detenção.
§ 2º O trabalho é facultativo, se a pena aplicada, não excede a quinze dias.

Art. 7º Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a
sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de
contravenção.

Art. 8º No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena pode deixar de
ser aplicada.

Art. 9º A multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão
de multa em detenção.
Parágrafo único. Se a multa é a única pena cominada, a conversão em prisão simples se faz entre os
limites de quinze dias e três meses.

Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a cinco anos, nem a
importância das multas ultrapassar cinquenta contos.
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Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem
superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. (Redação
dada pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 12. As penas acessórias são a publicação da sentença e as seguintes interdições de direitos:
I – a incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial,
licença ou autorização do poder público;
lI – a suspensão dos direitos políticos.
Parágrafo único. Incorrem:
a) na interdição sob nº I, por um mês a dois anos, o condenado por motivo de contravenção cometida com
abuso de profissão ou atividade ou com infração de dever a ela inerente;
b) na interdição sob nº II, o condenado a pena privativa de liberdade, enquanto dure a execução do pena ou a
aplicação da medida de segurança detentiva.

Art. 13. Aplicam-se, por motivo de contravenção, os medidas de segurança estabelecidas no Código Penal,
à exceção do exílio local.

Art. 14. Presumem-se perigosos, além dos indivíduos a que se referem os ns. I e II do art. 78 do Código Penal:
I – o condenado por motivo de contravenção cometido, em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de
efeitos análogos, quando habitual a embriaguez;
II – o condenado por vadiagem ou mendicância;
III – o reincidente na contravenção prevista no art. 50;
IV – o reincidente na contravenção prevista no art. 58. (Revogado pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 15. São internados em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino
profissional, pelo prazo mínimo de um ano: (Regulamento)
I – o condenado por vadiagem (art. 59);
II – o condenado por mendicância (art. 60 e seu parágrafo);
III – o reincidente nas contravenções previstas nos arts. 50 e 58. (Revogado pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Art. 16. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e
tratamento é de seis meses.
Parágrafo único. O juiz, entretanto, pode, ao invés de decretar a internação, submeter o indivíduo a
liberdade vigiada.

Art. 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício.
PARTE ESPECIAL
CAPÍTULO I
Das Contravenções Referentes à Pessoa
Art. 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou
munição:
Pena – prisão simples, de três meses a um ano, ou multa, de um a cinco contos de réis, ou ambas
cumulativamente, se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social.

Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade:
Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou
ambas cumulativamente.
§ 1º A pena é aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por
violência contra pessoa.
§ 2º Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a um conto
de réis, quem, possuindo arma ou munição:
a) deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade, quando a lei o determina;
b) permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha consigo;
c) omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 anos ou
pessoa inexperiente em manejá-la.
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Art. 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto: (Redação dada pela Lei nº 6.734, de
1979)

Pena - multa de hum mil cruzeiros a dez mil cruzeiros. (Redação dada pela Lei nº 6.734, de 1979)

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato
não constitui crime.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta)
anos. (Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003)

Art. 22. Receber em estabelecimento psiquiátrico, e nele internar, sem as formalidades legais, pessoa
apresentada como doente mental:
Pena – multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.
§ 1º Aplica-se a mesma pena a quem deixa de comunicar a autoridade competente, no prazo legal, internação
que tenha admitido, por motivo de urgência, sem as formalidades legais.
§ 2º Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa de quinhentos mil réis a cinco
contos de réis, aquele que, sem observar as prescrições legais, deixa retirar-se ou despede de estabelecimento
psiquiátrico pessoa nele, internada.

Art. 23. Receber e ter sob custódia doente mental, fora do caso previsto no artigo anterior, sem autorização
de quem de direito:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

CAPÍLULO II
Das Contravenções Referentes ao Patrimônio
Art. 24. Fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto:
Pena – prisão simples, de seis meses a dois anos, e multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

Art. 25. Ter alguém em seu poder, depois de condenado, por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à
liberdade vigiada ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas ou
instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima:
Pena – prisão simples, de dois meses a um ano, e multa de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 26. Abrir alguém, no exercício de profissão de serralheiro ou oficio análogo, a pedido ou por incumbência
de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente, fechadura ou qualquer outro aparelho
destinado à defesa de lugar nu objeto:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a um conto de réis.

Art. 27. Explorar a credulidade pública mediante sortilégios, predição do futuro, explicação de sonho, ou
práticas congêneres: (Revogado pela Lei nº 9.521, de 27.11.1997)
Pena – prisão simples, de um a seis meses, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

CAPÍTULO III
Das Contravenções Referentes à Incolumidade Pública
Art. 28. Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a
ela:
Pena – prisão simples, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.
Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos
mil réis a dois contos de réis, quem, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção
a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima fogo de artifício ou solta balão aceso.

Art. 29. Provocar o desabamento de construção ou, por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa:
Pena – multa, de um a dez contos de réis, se o fato não constitui crime contra a incolumidade pública.

Art. 30. Omitir alguém a providência reclamada pelo Estado ruinoso de construção que lhe pertence ou cuja
conservação lhe incumbe:
Pena – multa, de um a cinco contos de réis.
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Art. 31. Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela
animal perigoso:
Pena – prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:
a) na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou o confia à pessoa inexperiente;
b) excita ou irrita animal, expondo a perigo a segurança alheia;
c) conduz animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia.

Art. 32. Dirigir, sem a devida habilitação, veículo na via pública, ou embarcação a motor em aguas públicas:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 33. Dirigir aeronave sem estar devidamente licenciado:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança
alheia:
Pena – prisão simples, de quinze das a três meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 35. Entregar-se na prática da aviação, a acrobacias ou a voos baixos, fora da zona em que a lei o permite,
ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse fim:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Art. 36. Deixar do colocar na via pública, sinal ou obstáculo, determinado em lei ou pela autoridade e destinado
a evitar perigo a transeuntes:
Pena – prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:
a) apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natureza ou obstáculo destinado a evitar perigo a
transeuntes;
b) remove qualquer outro sinal de serviço público.

Art. 37. Arremessar ou derramar em via pública, ou em lugar de uso comum, ou do uso alheio, coisa que
possa ofender, sujar ou molestar alguém:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, sem as devidas cautelas, coloca ou deixa suspensa
coisa que, caindo em via pública ou em lugar de uso comum ou de uso alheio, possa ofender, sujar ou molestar
alguém.

Art. 38. Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

CAPÍTULO IV
Das Contravenções Referentes à Paz Pública
Art. 39. Participar de associação de mais de cinco pessoas, que se reúnam periodicamente, sob compromisso
de ocultar à autoridade a existência, objetivo, organização ou administração da associação:
Pena – prisão simples, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.
§ 1º Na mesma pena incorre o proprietário ou ocupante de prédio que o cede, no todo ou em parte, para
reunião de associação que saiba ser de caráter secreto.
§ 2º O juiz pode, tendo em vista as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, quando lícito o objeto da
associação.

Art. 40. Provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato oficial,
em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave;
Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 41. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de
produzir pânico ou tumulto:
Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
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Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:
I – com gritaria ou algazarra;
II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

CAPÍTULO V
Das Contravenções Referentes à Fé Pública
Art. 43. Recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 44. Usar, como propaganda, de impresso ou objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir
com moeda:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 45. Fingir-se funcionário público:
Pena – prisão simples, de um a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a três contos de réis.

Art 46. Usar, publicamente, de uniforme, ou distintivo de função pública que não exerce; usar, indevidamente,
de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 6.916, de
2.10.1944)

Pena – multa, de duzentos a dois mil cruzeiros, se o fato não constitui infração penal mais grave. (Redação dada
pelo Decreto-Lei nº 6.916, de 2.10.1944)

CAPÍTULO VI
Das Contravenções Relativas à Organização do Trabalho
Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a
que por lei está subordinado o seu exercício:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Art. 48. Exercer, sem observância das prescrições legais, comércio de antiguidades, de obras de arte, ou de
manuscritos e livros antigos ou raros:
Pena – prisão simples de um a seis meses, ou multa, de um a dez contos de réis.

Art. 49. Infringir determinação legal relativa à matrícula ou à escrituração de indústria, de comércio, ou de
outra atividade:
Pena – multa, de duzentos mil réis a cinco contos de réis.

CAPÍTULO VII
Das Contravenções Relativas à Polícia de Costumes
Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento
de entrada ou sem ele:
Pena – prisão simples, de três meses a um ano, e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-se os
efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de
dezoito anos.
§ 2o Incorre na pena de multa, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quem é
encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação, como
ponteiro ou apostador. (Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015)
§ 3º Consideram-se, jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte;
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b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas;
c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.
§ 4º Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível ao público:
a) a casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que
não sejam da família de quem a ocupa;
b) o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar;
c) a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que se realiza jogo de azar;
d) o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino.

Art. 51. Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:
Pena – prisão simples, de seis meses a dois anos, e multa, de cinco a dez contos de réis, estendendo-se os
efeitos da condenação à perda dos moveis existentes no local.
§ 1º Incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à venda, tem sob sua guarda para o fim de venda,
introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizada.
§ 2º Considera-se loteria toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupões, vales, sinais,
símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra
natureza.
§ 3º Não se compreendem na definição do parágrafo anterior os sorteios autorizados na legislação especial.
Art. 52. Introduzir, no país, para o fim de comércio, bilhete de loteria, rifa ou tômbola estrangeiras:
Pena – prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa, de um a cinco contos de réis.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim
de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de loteria estrangeira.

Art. 53. Introduzir, para o fim de comércio, bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente
circular:
Pena – prisão simples, de dois a seis meses, e multa, de um a três contos de réis.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim
de venda, introduz ou tonta introduzir na circulação, bilhete de loteria estadual, em território onde não possa
legalmente circular.

Art. 54. Exibir ou ter sob sua guarda lista de sorteio de loteria estrangeira:
Pena – prisão simples, de um a três meses, e multa, de duzentos mil réis a um conto de réis.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem exibe ou tem sob sua guarda lista de sorteio de loteria
estadual, em território onde esta não possa legalmente circular.

Art. 55. Imprimir ou executar qualquer serviço de feitura de bilhetes, lista de sorteio, avisos ou cartazes
relativos a loteria, em lugar onde ela não possa legalmente circular:
Pena – prisão simples, de um a seis meses, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 56. Distribuir ou transportar cartazes, listas de sorteio ou avisos de loteria, onde ela não possa legalmente
circular:
Pena – prisão simples, de um a três meses, e multa, de cem a quinhentos mil réis.

Art. 57. Divulgar, por meio de jornal ou outro impresso, de rádio, cinema, ou qualquer outra forma, ainda que
disfarçadamente, anúncio, aviso ou resultado de extração de loteria, onde a circulação dos seus bilhetes não
seria legal:
Pena – multa, de um a dez contos de réis.

Art. 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua
realização ou exploração:
Pena – prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa, de dois a vinte contos de réis.
Parágrafo único. Incorre na pena de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, aquele que participa
da loteria, visando a obtenção de prêmio, para si ou para terceiro.

Art. 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe
assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses.
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Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que assegure ao condenado meios bastantes de
subsistência, extingue a pena.

Art. 60. Mendigar, por ociosidade ou cupidez: (Revogado pela Lei nº 11.983, de 2009)
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses. (Revogado pela Lei nº 11.983, de 2009)
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um sexto a um terço, se a contravenção é praticada: (Revogado pela
Lei nº 11.983, de 2009)

a) de modo vexatório, ameaçador ou fraudulento. (Revogado pela Lei nº 11.983, de 2009)
b) mediante simulação de moléstia ou deformidade; (Revogado pela Lei nº 11.983, de 2009)
c) em companhia de alienado ou de menor de dezoito anos. (Revogado pela Lei nº 11.983, de 2009)

Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em
perigo a segurança própria ou alheia:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
Parágrafo único. Se habitual a embriaguez, o contraventor é internado em casa de custódia e tratamento.

Art. 63. Servir bebidas alcoólicas:
I - a menor de dezoito anos; (Revogado pela Lei nº 13.106, de 2015)
II – a quem se acha em estado de embriaguez;
III – a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais;
IV – a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consome bebida
de tal natureza:
Pena – prisão simples, de dois meses a um ano, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo:
Pena – prisão simples, de dez dias a um mês, ou multa, de cem a quinhentos mil réis.
§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou
exposto ao público, experiência dolorosa ou cruel em animal vivo.
§ 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado com
crueldade, em exibição ou espetáculo público.

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:
Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

CAPÍTULO VIII
Das Contravenções Referentes à Administração Pública
Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente:
I – crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício de função pública, desde que a ação penal
não dependa de representação;
II – crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária,
desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a
procedimento criminal:
Pena – multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

Art. 67. Inumar ou exumar cadáver, com infração das disposições legais:
Pena – prisão simples, de um mês a um ano, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Art. 68. Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações
concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de um a seis meses, e multa, de duzentos mil réis a
dois contos de réis, se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, faz
declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão, domicílio e residência.
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Art. 69. Exercer, no território nacional, atividade remunerada o estrangeiro que nele se encontre como turista,
visitante ou viajante em trânsito: (Revogado pela Lei nº 6.815, de 19.8.1980)
Pena – prisão simples, de três meses a um ano.

Art. 70. Praticar qualquer ato que importe violação do monopólio postal da União:
Pena – prisão simples, de três meses a um ano, ou multa, de três a dez contos de réis, ou ambas
cumulativamente.

Disposições Finais
Art. 71. Ressalvada a legislação especial sobre florestas, caça e pesca, revogam-se as disposições em
contrário.

Art. 72. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1941; 120º da Independência e 58º da República.
GETULIO VARGAS.

Exercícios de Fixação
Gabarito: No final dos exercícios
01) Em tema de crimes e contravenções, é correto afirmar que:
A) às contravenções é cominada, pela lei, a pena de reclusão ou de detenção e multa, esta última sempre
alternativa ou cumulativa com aquela.
B) fato típico é o comportamento humano positivo ou negativo que provoca, em regra, um resultado, e é como
anunciar no facebook previsto como infração penal.
C) são elementos do crime, apenas a antijuridicidade e a punibilidade.
D) a existência de causas concorrentes para o resultado de um fato, preexistentes ou concomitantes com a do
agente, sempre excluem a sua responsabilidade.
E) para haver crime é necessário que exista relação de causalidade entre a conduta e o seu autor.
02) A respeito das contravenções penais, assinale a opção correta.
A) As penas privativas de liberdade tratadas na lei das contravenções penais são de prisão simples.
B) A lei das contravenções penais foi revogada, tendo algumas das condutas sido transformadas em infrações
administrativas e outras, em infrações criminais.
C) A contravenção penal de porte de arma não foi revogada pela lei de armas de fogo — Lei nº 10.826/2003.
D) As contravenções penais de vadiagem e mendicância foram revogadas após a ratificação do Brasil à
Convenção Americana de Direitos Humanos.
03) Na legislação brasileira o conceito de contravenção penal é fixado pela (o)
A) gravidade da conduta
B) resultado
C) pena cominada
D) conduta
E) pena aplicada
04) Na legislação brasileira, a contravenção penal é identificada pela
A) quantidade da pena
B) regime de execução da pena
C) inexistência de prisão preventiva
D) inexistência de pena de multa
E) natureza da pena
05) O Direito Penal brasileiro adota, quanto à classificação das infrações penais, a divisão
I. tripartida, em crimes, delitos e contravenções, sendo a diferença apenas quantitativa (gravidade da
conduta/pena).
II. bipartida, em crimes, delitos ou contravenções, sendo a diferença apenas quantitativa (gravidade da
conduta/pena).
III. bipartida, em crimes ou delitos e contravenções, sendo a diferença apenas quanto a gravidade da conduta
e à natureza da sanção.
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IV. que distingue os crimes por serem punidos quantitativamente com pena privativa de liberdade, restritiva de
direitos e multa.
Marque a alternativa que contém as proposições verdadeiras:
A) I e II
B) I e IV
C) II e III
D) III e IV
06) Os crimes distinguem-se das contravenções porque:
A) são atos ilícitos.
B) suas penas privativas de liberdade são de reclusão e detenção.
C) violam bens jurídicos.
D) exigem culpabilidade do agente.
E) podem ser praticados em concurso de agentes.
07) Em tema de crimes e contravenções, é correto afirmar que:
A) às contravenções é cominada, pela lei, a pena de reclusão ou de detenção e multa, esta última sempre
alternativa ou cumulativa com aquela.
B) fato típico é o comportamento humano positivo ou negativo que provoca, em regra, um resultado, e é previsto
como infração penal.
C) são elementos do crime, apenas a antijuridicidade e a punibilidade.
D) a existência de causas concorrentes para o resultado de um fato, preexistentes ou concomitantes com a
do agente, sempre excluem a sua responsabilidade.
E) para haver crime é necessário que exista relação de causalidade entre a conduta e o seu autor.
08) A diferença entre crime e contravenção penal está estabelecida:
A) pelo Código Penal.
B) pela Lei de Contravenções Penais.
C) pela Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais).
D) pela Lei de Introdução ao Código Penal.
E) pela Constituição Federal.
09) Considere a seguinte situação hipotética:
JOÃO BARÃO DO JOGO foi processado por explorar a atividade de “jogo do bicho”, prevista como
contravenção penal no art. 58 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Diante dessa situação, seria correto afirmar:
A) Referida infração penal foi revogada pelo costume, pois a sociedade aceita tranquilamente essa prática.
B) Acaso o intérprete chegue à conclusão de que o costume pode revogar a contravenção penal do “jogo do
bicho”, estará utilizando a função integrativa do costume (praeter legem).
C) A Presidenta da República poderia revogar a contravenção de “jogo do bicho” através de uma medida
provisória.
D) A jurisprudência é uma fonte importante do Direito Penal. Desse modo, qualquer decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) reconhecendo a inconstitucionalidade da criminalização do “jogo do bicho”, impediria
todos os juízes de condenar “bicheiros”.
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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Conteúdo

Noções de Lógica
Introdução

Conceitos iniciais do raciocínio lógico: proposições, valores lógicos, conectivos, tabelasverdade, 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

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
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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.
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.
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São exemplos de proposições as seguintes sentenças declarativas:
O número 6 é par.
O número 15 não é primo.
Todos os homens são mortais.
Nenhum porco espinho sabe ler.
Alguns canários não sabem cantar.
Se você estudar bastante, então aprenderá tudo.
Eu falo inglês e francês.
Marlene quer um sapatinho novo ou uma boneca.
Não são proposições:
Qual é o seu nome?
Preste atenção ao sinal.
Caramba!
Proposição Simples
Uma proposição é dita proposição simples ou proposição atômica quando não contém qualquer outra
proposição como sua componente. Isso significa que não é possível encontrar como parte de uma proposição
simples alguma outra proposição diferente dela. Não se pode subdividi-la em partes menores tais que alguma
delas seja uma nova proposição.
Exemplo:
A sentença “Carla é irmã de Marcelo” é uma proposição simples, pois não é possível identificar como parte
dela qualquer outra proposição diferente. Se tentarmos separá-la em duas ou mais partes menores nenhuma
delas será uma proposição nova.
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.
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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

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
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”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.

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.
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Conteúdo
Atualidades relativas às questões econômicas, sociais, científicas e culturais ocorridos
a partir de janeiro de 2014, divulgados na mídia nacional e/ou internacional.

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
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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%.
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.
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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.
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
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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 expresidente.
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 expresidente. 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.
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04/04/2018
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

Noções de Informática
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
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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

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.
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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.

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
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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
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.
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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.
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
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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.
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2º Caderno
Conteúdo
Editor de Textos e Editor de Planilhas Eletrônicas

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.
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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 a listas ou formulários.
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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.
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.
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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.
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
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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
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 meta-dados 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
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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 e-mail 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
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 e-mail 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 meta-dados 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 meta-dados 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.
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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
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.
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 Início, 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.
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.
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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.
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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.

Caso necessite salvar seu arquivo em outro formato, outro local ou outro nome, clique no botão Office e escolha
Salvar Como.

Algumas opções como por exemplo “Adobe PDF”, somente estão disponíveis caso você tenha o Gerador de
PDF em seu computador.
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Visualização do Documento
Podemos alterar a forma de visualização de nosso documento. No rodapé a direta da tela temos o controle de
Zoom.
Anterior a este controle de zoom temos os botões de forma de visualização de seu documento
, que podem também ser acessados pela Aba

Exibição.

Os cinco primeiros botões são os mesmos que temos em miniaturas no rodapé.
• Layout de Impressão: Formato atual de seu documento, é o formato de como seu documento ficará na
folha impressa.
• Leitura em Tela Inteira: Ele oculta as barras de seu documento, facilitando a leitura em tela, observe que
no rodapé do documento à direita, ele possui uma flecha apontado para a próxima página. Para sair desse
modo de visualização, clique no botão fechar no topo à direita da tela.
• Layout da Web: Aproxima seu texto de uma visualização na Internet, esse formato existe pois muitos
usuários postam textos produzidos no Word em sites e blogs na Internet.
• Estrutura de Tópicos: Permite visualizar seu documento em tópicos, o formato terá melhor compreensão
quando trabalharmos com marcadores.
• Rascunho: É o formato bruto, permite aplicar diversos recursos de produção de texto, porém não visualiza
como impressão nem outro tipo de meio.
Pela Aba Exibição podemos também, marcar/ desmarcar as réguas da página, podemos adicionar ao
documento Linhas de Grade (não são impressas), posso visualizar o mapa do documento, semelhante a um
índice.

Posso também visualizar as páginas em miniaturas à esquerda da página.
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Excel 2010
INTRODUÇÃO

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

Novidades no Excel 2010
Acesse as ferramentas certas, na hora certa
Recursos novos e aprimorados podem ajudar no aumento da produção, mas apenas se você encontrá-los
quando precisar deles. Assim como os demais programas do Microsoft Office 2010, o Excel 2010 inclui a
interface do Microsoft Office Fluent, que consiste em um sistema visual personalizável de ferramentas e
comandos.

Faixa de opções aprimorada
Introduzida pela primeira vez no Excel 2007, a faixa de opções torna fácil encontrar comandos e recursos que
anteriormente ficavam escondidos em menus complexos e barras de ferramentas. Embora fosse possível
adicionar comandos a uma Barra de Ferramentas de Acesso Rápido no Excel 2007, você não podia adicionar
suas próprias guias ou grupos na faixa de opções. Entretanto, no Excel 2010, você pode criar suas próprias
guias e grupos, bem como renomear ou alterar a ordem de guias e grupos internos.
Analise as informações para tomar as melhores decisões
Organizar e analisar grande quantidade de dados pode ser uma tarefa desafiadora. Nas versões anteriores do
Excel, os limites de capacidade para linhas e colunas dificultavam a análise do grande volume de dados.
Algumas das ferramentas e recursos mais avançados estavam dentro de menus e submenus, forçando os
usuários a encontrar, por si mesmos, esses comandos. Criar tabelas e trabalhar com elas é uma das razões
mais básicas pelas quais as pessoas usam o Excel, embora usar tabelas possa ser um desafio. Além de
simplesmente criar ou formatar uma tabela, não havia maneira de recorrer, de maneira inteligente, aos dados.
Finalmente, os modos de Tabela Dinâmica
- uma ferramenta poderosa para redirecionar grande quantidade de dados para responder diferentes perguntas
- eram difíceis de criar, estando fora de alcance para todos, exceto aos usuários mais avançados.
As melhorias no Office Excel 2010 amenizam esses desafios. O Office Excel 2010 oferece ferramentas
analíticas poderosas para ajudar você a diferenciar os dados mais simples e os mais complexos. Analisando
eficientemente as informações, você adquire ideias e toma decisões muito melhores.

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

Um arquivo de o Excel iniciar com três guias de planilha, estas guias permitem que se possa em um único
arquivo armazenar mais de uma planilha, inicialmente o Excel possui três planilhas, e ao final da Plan3 temos
o ícone de inserir planilha que cria uma nova planilha. Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma
planilha existente para manipular as planilhas.

Na janela que é mostrada é possível inserir uma nova planilha, excluir uma planilha existente, renomear uma
planilha, mover ou copiar essa planilha, mudar a cor das guias.

72

Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil

Podemos também ocultar nossas planilhas. Clique com o botão direito do mouse na planilha a ser oculta.

Para trazer a guia de planilha oculta basta clicar com o botão direito do mouse sobre uma das guias e escolher
Reexibir.

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

Se você precisar selecionar mais de uma célula, basta manter pressionado o mouse e arrastar selecionando
as células em sequência.
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Se precisar selecionar células alternadamente, clique sobre a primeira célula a ser selecionada, pressione
CTRL e vá clicando nas que você quer selecionar.

Podemos também nos movimentar com o teclado, neste caso usamos a combinação das setas do teclado com
a tecla SHIFT.

Entrada de textos e números
Na área de trabalho do Excel podem ser digitados caracteres, números e fórmulas.
Ao finalizar a digitação de seus dados, você pode pressionar a tecla ENTER, ou com as setas mudar de célula,
esse recurso somente não será válido quando estiver efetuando um cálculo.
Caso precise alterar o conteúdo de uma célula sem precisar redigitar tudo novamente, clique sobre ela e
pressione F2, faça sua alteração e pressione ENTER em seu teclado.

Salvando e Abrindo Arquivos
Para salvar uma planilha o processo é igual ao feito nos aplicativos padrões Windows, clique no botão Salvar.
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Dê um nome ao seu arquivo, defina o local onde ele deverá ser salvo e clique em Salvar, o formato padrão das
planilhas do Excel 2007/2010 é o xlsx, se precisar salvar em xls para manter compatibilidade com as versões
anteriores é preciso em tipo definir como Pasta de Trabalho do Excel 97 – 2003.

Para abrir um arquivo existente, clique na Aba Arquivo e depois no botão Abrir, localize seu arquivo e clique
sobre ele e depois em abrir.
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Às vezes, o programa do Microsoft Office fecha antes de você salvar as alterações em um arquivo no qual
você está trabalhando.
Embora você nem sempre possa evitar problemas como esses, você pode executar etapas para proteger seu
trabalho quando um programa do Office fechar de forma anormal.
Clique na ABA Arquivo, Opções Salvar.
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Na opção “Salvar informações de Auto Recuperação a cada” você pode definir qual o tempo de salvamento
que precisa. Mais abaixo você pode definir o local onde ele será salvo.

OPERADORES E FUNÇÕES
A função é um método utilizado para tornar mais fácil e rápido a montagem de fórmulas que envolvem cálculos
mais complexos e vários valores. Existem funções para os cálculos matemáticos, financeiros e estatísticos.
Por exemplo, na função: =SOMA(A1:A10) seria o mesmo que
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10), só que com a função o processo passa a ser mais fácil. Ainda
conforme o exemplo pode-se observar que é necessário sempre iniciar um cálculo com sinal de igual (=) e usase nos cálculos a referência de células (A1) e não somente valores.
A quantidade de argumentos empregados em uma função depende do tipo de função a ser utilizada. Os
argumentos podem ser números, textos, valores lógicos, referências, etc.

Operadores
Operadores são símbolos matemáticos que permitem fazer cálculos e comparações entre as células. Os
operadores são:
1.Sinais de operações

2.Sinais para condição

Sinal

Função

Sinal

Função

+

Somar

>

Maior que

-

Subtrair

<

Menor que

*

Multiplicar

<>

Diferente
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/

Dividir

>=

Maior e igual a

%

Porcentagem

<=

Menor e igual a

=

Igualdade

&&

Concatenar

Vamos montar uma planilha simples.

Observe que o conteúdo de algumas células é maior que a sua largura, podemos acertar isso da seguinte
forma.
Se for preciso trabalhar a largura de uma coluna, posiciona-se o mouse entre as colunas, o mouse fica com o
formato de uma flecha de duas pontas, posso arrastar para definir a nova largura, ou posso dar um duplo clique
que fará com que a largura da coluna acerte-se com o conteúdo. Posso também clicar com o botão direito do
mouse e escolher Largura da Coluna.

O objetivo desta planilha é calcularmos o valor total de cada produto (quantidade multiplicado por valor unitário)
e depois o total de todos os produtos.
Para o total de cada produto precisamos utilizar o operador de multiplicação (*), no caso do Mouse temos que
a quantidade está na célula A4 e o valor unitário está na célula C4, o nosso caçulo será feito na célula D4.
Poderíamos fazer o seguinte cálculo =2*100 que me traria o resultado, porém bastaria alterar o valor da
quantidade ou o V. unitário que eu precisaria fazer novamente o cálculo. O correto é então é fazer =A4*C4
com isso eu multiplico referenciando as células, independente do conteúdo dela, ele fará a multiplicação, desde
que ali se tenha um número.
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Observe que ao fazer o cálculo é colocado também na barra de fórmulas, e

79

Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil

Mesmo após pressionar ENTER, ao clicar sobre a célula onde está o resultado, você poderá ver como se
chegou ao resultado pela barra de fórmulas.

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

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.
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Um provedor de serviços de internet (ISP) mantém um servidor que está diretamente conectado com a Internet.
Para conectar o seu computador com a Internet, você deve usar um modem ou uma placa de rede ou também
wireless (rede sem fio) conectar para esse provedor. O provedor lhe cobra uma taxa mensagem pelo uso da
Internet, já existem no Brasil serviços gratuitos de Internet com rede sem fio que são disponibilizados pelas
prefeituras ou outros meios.

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

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

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

Propriedades de Internet
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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:
http://www.digshop.com.br/index.html
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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

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

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

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