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Exclusão: apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, 
simplesmente, só, unicamente. Por exemplo: Brando, o vento 
apenas move a copa das árvores.

Inclusão: ainda, até, mesmo, inclusivamente, também. 
Por exemplo: O indivíduo também amadurece durante a 
adolescência.

Ordem: depois, primeiramente, ultimamente. Por exem-
plo: Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus ami-
gos por comparecerem à festa.

Dica!
- Para se exprimir o limite de possibilidade, 
antepõe-se ao advérbio “o mais” ou “o me-
nos”. Por exemplo: Ficarei o mais longe que 
puder daquele garoto. Voltarei o menos tarde 
possível.
- Quando ocorrem dois ou mais advérbios em 
-mente, em geral sufixamos apenas o último: 
Por exemplo: O aluno respondeu calma e res-
peitosamente.

Distinção entre Advérbio e Pronome Indefinido

Há palavras como muito, bastante, que podem aparecer 
como advérbio e como pronome indefinido.

Advérbio: refere-se a um verbo, adjetivo, ou a outro ad-
vérbio e não sofre flexões. Por exemplo: Eu corri muito.

Pronome Indefinido: relaciona-se a um substantivo e 
sofre flexões. Por exemplo: Eu corri muitos quilômetros.

Dica!
Como saber se a palavra bastante é advér-
bio (não varia, não se flexiona) ou pronome 
indefinido (varia, sofre flexão)? Se der, na fra-
se, para substituir o “bastante” por “muito”, 
estamos diante de um advérbio; se der para 
substituir por “muitos” (ou muitas), é um pro-
nome. Veja:
1-) Estudei bastante para o concurso. (estudei 
muito, pois “muitos” não dá!). = advérbio
2-) Estudei bastantes capítulos para o concur-
so. (estudei muitos capítulos) = pronome in-
definido

Fique Atento!
Como saber se a palavra bastante é advér-
bio (não varia, não se flexiona) ou pronome 
indefinido (varia, sofre flexão)? Se der, na fra-
se, para substituir o “bastante” por “muito”, 
estamos diante de um advérbio; se der para 
substituir por “muitos” (ou muitas), é um pro-
nome. Veja:
1. Estudei bastante para o concurso. (estudei
muito, pois “muitos” não dá!) = advérbio 
2. Estudei bastantes capítulos para o concur-
so. (estudei muitos capítulos) = pronome in-
definido

Advérbios Interrogativos

São as palavras: onde? aonde? donde? quando? como? 
por quê? nas interrogações diretas ou indiretas, referentes às 
circunstâncias de lugar, tempo, modo e causa. Veja:

Interrogação Direta Interrogação Indireta
Como aprendeu?   Perguntei como aprendeu.
Onde mora? Indaguei onde morava.
Por que choras? Não sei por que choras.
Aonde vai? Perguntei aonde ia.
Donde vens? Pergunto donde vens.
Quando voltas? Pergunto quando voltas.

Locução Adverbial
Quando há duas ou mais palavras que exercem função 

de advérbio, temos a locução adverbial, que pode expressar 
as mesmas noções dos advérbios. Iniciam ordinariamente 
por uma preposição. Veja:

lugar: à esquerda, à direita, de longe, de perto, para den-
tro, por aqui, etc.

afirmação: por certo, sem dúvida, etc.
modo: às pressas, passo a passo, de cor, em vão, em ge-

ral, frente a frente, etc.
tempo: de noite, de dia, de vez em quando, à tarde, hoje 

em dia, nunca mais, etc.

* Observações:
- tanto a locução adverbial como o advérbio modificam 

o verbo, o adjetivo e outro advérbio:
Chegou muito cedo. (advérbio)
Joana é muito bela. (adjetivo)
De repente correram para a rua. (verbo)

- Usam-se, de preferência, as formas mais bem e mais 
mal antes de adjetivos ou de verbos no particípio: 

Essa matéria é mais bem interessante que aquela.
Nosso aluno foi o mais bem colocado no concurso!
- O numeral “primeiro”, ao modificar o verbo, é advér-

bio: Cheguei primeiro. 
- Quanto a sua função sintática: o advérbio e a locu-

ção adverbial desempenham na oração a função de adjunto 
adverbial, classificando-se de acordo com as circunstân-
cias que acrescentam ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio. 
Exemplo:

Meio cansada, a candidata saiu da sala. = adjunto adver-
bial de intensidade (ligado ao adjetivo “cansada”)

Trovejou muito ontem. = adjunto adverbial de intensida-
de e de tempo, respectivamente.

Fontes de pesquisa:
http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf75.

php

Artigo

O artigo integra as dez classes gramaticais, definindo-se 
como o termo variável que serve para individualizar ou ge-
neralizar o substantivo, indicando, também, o gênero (mas-
culino/feminino) e o número (singular/plural).
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A barra de sistema está mais compacta. À extrema di-
reita, fica um pequeno retângulo, que representa a função 
“show desktop”. Ela exibe a área de trabalho quando uma 
ou várias janelas estão abertas simultaneamente. Basta po-
sicionar o cursor do mouse sobre este botão. Clicando nele, 
todas as janelas são escondidas para que visualize o desktop 
com os contornos das janelas para ter um panorama da área 
de trabalho.

O número de ícones na barra de sistema foi reduzido, 
mas ainda assim é possível acessá-los. Eles ficam “escondi-
dos”. Clicando em uma pequena seta, eles são exibidos para 
que você os acesse. Você tem a opção de customizar quais 
itens devem ser exibidos e quais não.

Uma mudança que agiliza muito o uso do sistema é o 
ícone do Centro de Ação. Todas as mensagens de segurança 
e notificações de erro são acessadas neste único local.

O menu Iniciar está semelhante ao do Vista, mas com 
recursos para facilitar o acesso aos aplicativos que você 
mais usa. Alguns programas têm uma seta. Esta seta indica 
asJump Lists.Clicando nesta seta ou apenas posicionando o 
cursor do mouse sobre ela, toda a parte da direita do Menu 
Iniciar passa a ser um menu de acesso a diferentes recursos 
do programa. Pode ser um arquivo recente, por exemplo.

O botão para desligar o PC está ligeiramente mais ágil, 
com a opção direta para desligar o PC sem precisar expandir 
o menu do botão.

O trabalho com janelas será facilmente percebido e ad-
mirado pelos usuários. Se você clicar em uma janela e car-
regá-la até o canto esquerdo, ela vai preencher automatica-
mente toda a metade esquerda da tela. Faça isso com outra 
janela, à direita, e você terá a visualização de comparação. 
Para maximizar uma janela, basta arrastá-la até o topo da 
tela. Este promete ser um dos recursos mais utilizados do 
Windows 7.

O explorador de arquivos, em sua visualização padrão, 
está muito semelhante ao do Vista, com um adicional: um 
menu no topo que oferece opções e atalhos para tarefas 
específicas de acordo com o tipo de arquivo explorado. O 
menu à esquerda é o mesmo observado no Vista.

Conectividade
Conectar-se a uma rede está muito simples no Windo-

ws 7. Logo após a primeira inicialização do sistema, a nossa 
rede foi identificada e o acesso à internet estava “de pé e 
funcionando”. A identificação de uma rede sem fio também 
está facilitada e mais eficiente.

Dispositivos USB - como webcam - e Bluetooth são iden-
tificados rapidamente. Por medida de segurança, qualquer 
dispositivo removível que não seja uma mídia ótica não será 
executado automaticamente, então não adianta esperar.

O Windows 7 identifica e cria com extrema facilidade 
osHomegroups, ou seja, grupos de computadores em uma 
rede com compartilhamento de arquivos simplificado. Você es-
colhe quais pastas quer compartilhar e o sistema se conecta 
automaticamente a outros computadores com o Windows 7 
para exibir esses arquivos. CadaHomegrouptem uma senha 
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29. Resposta: B
O firewall não substitui um antivírus e nem um antis-

pyware, que são recursos específicos para proteger o com-
putador de programas maliciosos. Ele é utilizado para prote-
ger um computador contra acessos não autorizados vindos 
da Internet.

30. Resposta: D
Em sequência, do menor para o maior temos:
BYTE > KILOBYTE > MEGABYTE > GIGABYTE > TERA-

BYTE 
Para transformá-los de forma simples basta multiplicar 

ou dividir o valor por 1024.

Portanto: 
1 (TB) * 1024 (GB) * 1024 (MB) * 1024 (KB) * 1024 (Bytes) 

= 1.099.511.627.776 Bytes.

31. Resposta: E
Os recursos de criação de etiquetas estão disponíveis na 

guia “Correspondências” do Microsoft Word 2013.

32. Resposta: A
IMAP (Internet Message Access Protocol) é um protoco-

lo utilizado para acesso online e offline à caixa postal. DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol) é o protocolo que 
permite aos computadores de uma rede local receberem 
um endereço IP automaticamente. O daemon httpd é um 
programa de computador que executa como um processo 
em plano de fundo. OSPF (Open Shortest Path First) atua no 
roteamento dinâmico e ARP (Address Resolution Protocol) 
permite conhecer o endereço físico de uma placa de rede 
que corresponde a um endereço IP.

33. Resposta: D
O Wetransfer é um recurso disponível na Internet que 

permite compartilhar de forma gratuita arquivos de até 2 
GB. Para arquivos maiores pode ser utilizada a versão paga.

34. Resposta: B
Dentre todos, o único que permite a proteção de 

arquivos com senha é o compactador IZArc. O Windows 
Media Player é o reprodutor de mídia do Windows, o MQTT 
(Message Queuing Telemetry Transport) tem por objetivo 
otimizar o tempo e simplificar processos, o Gimp (GNU Ima-
ge Manipulation Program) é um editor de imagens gratuito 
e o Blynk é um aplicativo disponível para celulares cuja fun-
ção é permitir que o usuário crie aplicações para interagir 
com o hardware.

35. Resposta: A
Ransomware é um tipo de código malicioso que ao 

infectar um computador torna seus dados criptografados, 
impedindo o seu acesso. Os trojans, também conhecidos 
como “cavalo de troia” procuram desativar os mecanismos 

de proteção do dispositivo, criando uma porta para possí-
vel invasão. Os spywares espionam o que o usuário está fa-
zendo, coletando suas informações, e o backdoor permite o 
acesso de um usuário ao dispositivo.

36. Resposta: B
Para realizar operações no Excel com células da mesma 

planilha basta utilizar as fórmulas de maneira simples. Para 
utilizar células de outras planilhas da mesma pasta de traba-
lho nas operações basta indicar o nome da planilha com o 
ponto de exclamação como =Plan1!A1. 

37. Resposta: B
O teclado e o mouse são considerados dispositivos de 

entrada, mas também se caracterizam como hardware, uma 
vez que se referem às partes físicas do computador.

38. Resposta: C
Software é um conjunto de instruções que devem ser 

seguidas e executadas por um mecanismo. “Os sistemas 
operacionais são softwares de base que funcionam “em 
conjunto” dos outros softwares chamados de drivers, que 
são responsáveis pelo funcionamento de cada parte do 
computador.”

39. Resposta: A
A função limpar formatação está localizada no grupo 

Fonte, e não no grupo estilo.

40. Resposta: C
A função F6 promove o deslocamento via teclado pelos 

menus do programa, para renomear um documento é utili-
zada a função F2. O comando Ctrl+Esc abre o menu iniciar, 
Ctrl+Shift+Esc é quem abre o gerenciador de tarefas.

41. Resposta: A
A opção de “limpar formatação” está localizada no gru-

po Fonte, e não no grupo Estilo.

42. Resposta: C
O MS-DOS (abreviação de Microsoft Disk Operating 

System) é um sistema operacional produzido de 1981 a 2000 
pela Microsoft. Ele é responsável pela comunicação entre 
o usuário e o computador, recebendo ordens do usuário
e enviando as respostas através do vídeo. Ao final do co-
mando, DIR orienta o programa a listar arquivos/pastas, en-
quanto a letra “W” (Width) se refere a largura = horizontal. 
Portanto DIR / W lista os arquivos/pastas no “formato de 
largura”, ou seja, na horizontal.

43. Resposta: C
O ícone das alternativas B e D faz referencia a bateria, 

enquanto o outro ícone da questão faz referência a hardwa-
res externos. Através desse ícone é possível ejetar o disposi-
tivo de forma segura.

44. Resposta: A
O tipo de rede de computadores utilizada para a comu-

nicação interna da equipe de uma corporação é denomi-
nado de Intranet. Os softwares citados na afirmação II são 
conhecidos como navegadores.
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Administração Pública
Direta Indireta
Federal
Estadual
Distrital
Municipal

Autarquias (podem ser 
qualificadas como agências 
reguladoras)
Fundações (autarquias 
e fundações podem ser 
qualificadas como agências 
executivas)
Sociedades de economia 
mista
Empresas públicas

Entes Cooperados
Não integram a Administração Pública, mas prestam 
serviços de interesse público. Exemplos: SESI, SENAC, 
SENAI, ONG’s

As disposições gerais sobre a Administração Pública es-
tão elencadas nos Artigos 37 e 38 da CF. Vejamos:

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte:               (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são aces-
síveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabe-
lecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 
lei;              (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração;                (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - o prazo de validade do concurso público será de até 
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos será convocado com prioridade 
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, 
na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento;                 (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei específica;               (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e defini-
rá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tem-
po determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público;   (Vide Emenda constitucional 
nº 106, de 2020)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados 
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privati-
va em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices;   (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)           (Re-
gulamento)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de car-
gos, funções e empregos públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Po-
deres da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluí-
das as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, 
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como 
limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados 
e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no 
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Esta-
duais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsi-
dio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado 
a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este 
limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores 
e aos Defensores Públicos;                 (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quais-
quer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público;                   (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores;              (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de car-
gos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o dis-
posto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;                (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de ho-
rários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 
XI:               (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor;                (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico;               (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998)
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29. Resposta: B
Súmula vinculante 49
Enunciado
Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal 

que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do 
mesmo ramo em determinada área.

30. Resposta: B
Decreto- lei 200/1967
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:
(   )
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada 

de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei 
para a exploração de atividade econômica, sob a forma 
de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam em sua maioria à União ou a entidade da 
Administração Indireta.  

Sociedade de economia mista é empresa estatal, dotada 
de personalidade jurídica de direito privado, criada após 
autorização legal específica, integralizada com a participação 
do Poder Público e de pessoas físicas e entidades não estatais 
na formação do capital e na administração, organizada sob 
a forma de sociedade anônima para o desenvolvimento de 
atividade econômica ou a prestação de serviços públicos.18

31. Resposta: E
Art. 37, Constituição Federal
A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte:       

(   )
XIX - somente por lei específica poderá ser criada 

autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de 
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua 
atuação;         

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a 
criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso 
anterior, assim como a participação de qualquer delas em 
empresa privada.

32. Resposta: D
Art. 25 , Constituição Federal
Incumbe à concessionária a execução do serviço 

concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos 
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, 
sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente 
exclua ou atenue essa responsabilidade.

33. Resposta: B
Art. 37, Constituição Federal
A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte:       

18  Nohara, Irene. Direito administrativo / Irene Nohara. – 10. ed. – São 
Paulo: Atlas, 2020.

(   )
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.

34. Resposta: A
Art. 21, Constituição Federal
Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão:
b) os serviços e instalações de energia elétrica e

o aproveitamento energético dos cursos de água, em
articulação com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos;

35. Resposta: C
Lei n° 7.347/1985

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e 
a ação cautelar: 

I - o Ministério Público; 
II - a Defensoria Pública;    
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;     
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade 

de economia mista;     
V - a associação que, concomitantemente:

36. Resposta: E
Comunicabilidade de instâncias19

Quando se analisa o tema, bastante complexo, da 
repercussão da decisão proferida pelo juiz criminal sobre 
a órbita administrativa, devem-se separar duas hipóteses 
profundamente diversas:

1.uma em que a infração praticada pelo funcionário é,
ao mesmo tempo, definida em lei como ilícito penal e ilícito 
administrativo;

2.a outra em que a infração praticada constitui apenas
ilícito penal.

Na primeira hipótese, instauram-se o processo 
administrativo disciplinar e o processo criminal, 
prevalecendo a regra da independência entre as duas 
instâncias, ressalvadas algumas exceções, em que a decisão 
proferida no juízo penal deve prevalecer, fazendo coisa 
julgada na área cível e na administrativa.

37. Resposta: C
Lei 8.429/1992
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa 

importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a 
prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de 
função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas 
no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei 
nº 14.230, de 2021)

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, 
para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 
público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por 
preço inferior ao valor de mercado.
19  Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo / Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro. – 34. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021.
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8) Disposições Gerais (art. 181 a 183, CP)

Seguem os artigos do Código Penal:

TÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

(...)
CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos 
crimes previstos neste título, em prejuízo: 

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;
II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco 

legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

Art. 182 - Somente se procede mediante representação, 
se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:

I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado;
II - de irmão, legítimo ou ilegítimo;
III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.

Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos an-
teriores:

I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, 
quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pes-
soa;

II - ao estranho que participa do crime.
III - se o crime é praticado contra pessoa com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

01.B / 02.Errado / 03.D / 04.B / 05.B / 06.D / 07.A /
08.B / 09.B / 10.E2.7. DOS CRIMES PRATICADOS POR 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINIS-
TRAÇÃO EM GERAL (ARTIGOS 312 AO 327).

Os crimes contra as Administração Pública estão pre-
vistos na Parte Especial, no Título, XI, arts. 312 a 359-H, do 
Código Penal (CP) e dividem-se em 05 capítulos:

Capítulo I -Dos crimes praticados por funcionário 
público contra a administração em geral (arts. 312 a 
327);

A finalidade destes dispositivos no Código Penal, é 
resguardar a probidade administrativa e os Princípios Ad-
ministração Pública, bem como garantir o normal funcio-
namento e a manutenção da dignidade da Administração 
Pública. O bem jurídico tutelado nestes casos é interesse 
público.

O capítulo I, do Título XI, trata dos crimes funcionais, ou 
seja, devem ter como elemento o agente “ser funcionário 
público”. 

Nesse sentido, para fins penais, considera-se funcio-
nário público, quem, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública (ex. 
mesário; jurados; etc.)

Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, 
emprego ou função em entidade paraestatal, e quem tra-
balha para empresa prestadora de serviço contratada ou 
conveniada para a execução de atividade típica da Adminis-
tração Pública.

Dentre os principais crimes contra a Administração Pú-
blica, podemos destacar:

Crimes praticados por funcionário público contra a 
Administração em Geral

- Peculato: o crime consiste em apropriar-se o funcio-
nário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem mó-
vel, público ou particular, de que tem a posse em razão do 
cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

O peculato pode ser culposo ou doloso.

- Peculato culposo (art.312, §2º, CP) ocorre quando o 
funcionário age com negligência, imprudência ou imperí-
cia. Este é o único crime contra a administração pública que 
admite a modalidade culposa. Neste caso, se funcionário 
reparar o dano antes da sentença irrecorrível, extingue-se a 
punibilidade. Já se a reparação for posterior, reduz de meta-
de a pena imposta.

Já os peculatos dolosos se dividem em:

- Peculato Apropriação (art. 312, caput, 1ª parte): 
neste caso o funcionário público toma para si (apropria-se) 
de bem que possui a posse em virtude do seu cargo. 

- Peculato Desvio (art. 312, caput, 2ª parte): neste 
caso o funcionário público desvia um bem que possui a pos-
se em virtude do seu cargo e lhe dá uma finalidade diversa 
daquela que lhe foi determinada, em benefício próprio ou 
de terceiros. 

- Peculato Furto (art. 312, §1º): neste caso o agente 
aproveita-se da qualidade de funcionário público e subtrai 
dolosamente um bem que não possui a posse, para usar em 
proveito próprio ou alheio.

- Peculato Mediante erro de outrem (art.313): ocor-
re quando o funcionário público, no exercício do cargo, se 
aproveitando do erro de outrem, apropria-se indevidamen-
te de bem ou dinheiro que não lhe pertence. Neste caso o 
funcionário público não induz a vítima a erro, ela erra sozi-
nha, sem influência dele, o funcionário apenas se aproveita 
do erro.

- Peculato eletrônico (art.313-A e 313-B): neste caso 
o funcionário insere dados falsos em um sistema da Admi-
nistração Pública, ou modifica um sistema público de infor-
mática sem autorização, com o fim de obter vantagem inde-
vida para si ou para outrem ou para causar dano.

- Concussão e Corrupção passiva: muitas pessoas con-
fundem estes dois tipos penais, tendo em vista que eles pre-
veem vários elementos iguais, no entanto, os núcleos dos 
dois crimes são diferentes, vejamos:

-  Concussão (art.316, CP): exigir, para si ou para ou-
trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

- Corrupção passiva (art.317, CP): solicitar ou receber, 
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
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partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no 
prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou 
sem ela.

24. Resposta: B
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, 

despacho ou sentença: 
(   )
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidô-

nea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou 
revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão 
em flagrante.

25. Resposta: E
Art. 42.  O Ministério Público não poderá desistir da 

ação penal.

26. Resposta: D
Art. 6 Logo que tiver conhecimento da prática da infra-

ção penal, a autoridade policial deverá:
(   )
II - apreender os objetos que tiverem relação com o 

fato, após liberados pelos peritos criminais;      

27. Resposta: D
Art. 654,  § 2º  Os juízes e os tribunais têm competência 

para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no 
curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na 
iminência de sofrer coação ilegal.

Art. 654.  O habeas corpus poderá ser impetrado por 
qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como 
pelo Ministério Público.

Art. 654.  O habeas corpus poderá ser impetrado por 
qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como 
pelo Ministério Público.

28. Resposta: B
Art. 268.  Em todos os termos da ação pública, poderá 

intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido 
ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pes-
soas mencionadas no Art. 31.

Para o caso a ação pública pode ser condicionada ou 
incondicionada.

29. Resposta: D
Art. 29.  Será admitida ação privada nos crimes de ação 

pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo 
ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer 
denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do pro-
cesso, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a 
todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar 
a ação como parte principal.

30. Resposta: A
Art. 302.  Considera-se em flagrante delito quem:
(   )
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, ar-

mas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da 
infração.

31. Resposta: C
Art. 39, § 5º O órgão do Ministério Público dispensará o 

inquérito, se com a representação forem oferecidos elemen-
tos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, 
oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias.  

32. Resposta: B
Art. 289-A.  O juiz competente providenciará o imediato 

registro do mandado de prisão em banco de dados mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade.   

Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será ad-
mitida a decretação da prisão preventiva:            (Redação 
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(   )
§ 1º  Também será admitida a prisão preventiva quando

houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando 
esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, 
devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade 
após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a 
manutenção da medida.

33. Resposta: A
Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-

A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver suma-
riamente o acusado quando verificar: 

(   )
II - a existência manifesta de causa excludente da culpa-

bilidade do agente (letra C), salvo inimputabilidade; 

34. Resposta: C
Art. 340.  Será exigido o reforço da fiança:
(   )
III - quando for inovada a classificação do delito.

35. Resposta: D
Artigo 185, CPP:
§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamenta-

da, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o 
interrogatório do réu preso por sistema de videoconferên-
cia ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e 
imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária 
para atender a uma das seguintes finalidades: 

§ 7º Será requisitada a apresentação do réu preso em
juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar 
na forma prevista nos §§ 1o e 2o deste artigo.

36. Resposta: A
Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva 

pela domiciliar quando o agente for:         
I - maior de 80 (oitenta) anos;  

37. Resposta: C
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, 

despacho ou sentença:
(   )
V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidô-

nea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou 
revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão 
em flagrante.
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1. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL DE 1988: 1.1. DOS PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTAIS (ARTIGOS 1 AO 4).

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA

Forma, Sistema e Fundamentos da República

Papel dos Princípios e o Neoconstitucionalismo
Os princípios abandonam sua função meramente 

subsidiária na aplicação do Direito, quando serviam tão 
somente de meio de integração da ordem jurídica (na 
hipótese de eventual lacuna) e vetor interpretativo, e passam 
a ser dotados de elevada e reconhecida normatividade.

Princípio Federativo
Significa que a União, os Estados-membros, o Distrito 

Federal e os Municípios possuem autonomia, caracteriza 
por um determinado grau de liberdade referente à sua 
organização, à sua administração, à sua normatização 
e ao seu Governo, porém limitada por certos princípios 
consagrados pela Constituição Federal.

Princípio Republicano
É uma forma de Governo fundada na igualdade 

formal entre as pessoas, em que os detentores do poder 
político exercem o comando do Estado em caráter eletivo, 
representativo, temporário e com responsabilidade.

Princípio do Estado Democrático de Direito
O Estado de Direito é aquele que se submete ao império 

da lei. Por sua vez, o Estado democrático caracteriza-se pelo 
respeito ao princípio fundamental da soberania popular, 
vale dizer, funda-se na noção de Governo do povo, pelo 
povo e para o povo.

Princípio da Soberania Popular
O parágrafo único do Artigo 1º da Constituição Federal 

revela a adoção da soberania popular como princípio 
fundamental ao prever que “Todo o poder emana do povo, que 
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição”.

Princípio da Separação dos Poderes
A visão moderna da separação dos Poderes não 

impede que cada um deles exerça atipicamente (de forma 
secundária), além de sua função típica (preponderante), 
funções atribuídas a outro Poder.

Vejamos abaixo, os dispositivos constitucionais 
correspondentes ao tema supracitado:

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais

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.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Objetivos Fundamentais da República

Os Objetivos Fundamentais da República estão 
elencados no Artigo 3º da CF/88. Vejamos:

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.

Princípios de Direito Constitucional Internacional

Os Princípios de Direito Constitucional Internacional 
estão elencados no Artigo 4º da CF/88. Vejamos:

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.
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.

Referências Bibliográficas:

DUTRA, Luciano. Direito Constitucional Essencial. Série 
Provas e Concursos. 2ª edição – Rio de Janeiro: Elsevier.
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devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femi-
ninas.

Art. 8º A transferência compulsória entre celas e alas ou 
quaisquer outros castigos ou sanções em razão da condição 
de pessoa LGBT são considerados tratamentos desumanos 
e degradantes

24. Resposta: B
Resolução Conjunta 1/2014
Art. 3º Às travestis e aos gays privados de liberdade em 

unidades prisionais masculinas, considerando a sua segu-
rança e especial vulnerabilidade, deverão ser oferecidos es-
paços de vivência específicos.

§ 1º Os espaços para essa população não devem se
destinar à aplicação de medida disciplinar ou de qualquer 
método coercitivo. 

25. Resposta: C
Resolução Conjunta 1/2014
Art. 5º À pessoa travesti ou transexual em privação de 

liberdade serão facultados o uso de roupas femininas ou 
masculinas, conforme o gênero, e a manutenção de cabelos 
compridos, se o tiver, garantindo seus caracteres secundá-
rios de acordo com sua identidade de gênero.

26. Resposta: B
Portaria 210/2014
Art. 3º São objetivos da PNAMPE:
(   )
IV - aprimorar a qualidade dos dados constantes nos 

bancos de dados do sistema prisional brasileiro, contem-
plando a perspectiva de gênero.

27. Resposta: B
Art. 6º As unidades prisionais deverão providenciar a 

documentação civil básica que permita acesso das mulhe-
res, inclusive das estrangeiras, à educação e ao trabalho.

Art. 7º O Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN 
deverá se articular com os órgãos estaduais de administra-
ção prisional para que sejam constituídas comissões inter-
setoriais específicas para tratar dos assuntos relacionados às 
mulheres em situação de privação de liberdade e egressas 
do sistema prisional.

28. Resposta: C
Artigo 5
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento 

ou castigo cruel, desumano ou degradante.

29. Resposta: B
Regra 439

1. Em nenhuma circunstância devem as restrições ou
sanções disciplinares implicar tortura, punições ou outra 
forma de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 
As seguintes práticas, em particular, devem ser proibidas:

(a) Confinamento solitário indefinido.

9  https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nel-

son_Mandela_Rules-P-ebook.pdf

30. Resposta: E
Artigo 3310

São competentes para conhecer dos assuntos relacio-
nados com o cumprimento dos compromissos assumidos 
pelos Estados Partes nesta Convenção:

a. a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do-
ravante denominada a Comissão; e

b. a Corte Interamericana de Direitos Humanos, dora-
vante denominada a Corte.

31. Resposta: errado
Artigo 14
1. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direi-

to de procurar e de gozar asilo em outros países. 
2. Esse direito não pode ser invocado em caso de per-

seguição legitimamente motivada por crimes de direito co-
mum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das 
Nações Unidas.

32. Resposta: certo
Artigo 29
(   )
2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser

humano estará sujeito apenas às limitações determinadas 
pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de ou-
trem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem 
pública e do bem-estar de uma sociedade democrática.

33. Resposta: errado
Art. 2º O PNDH-3 será implementado de acordo com 

os seguintes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes:
(   )
c) Diretriz 6: Promover e proteger os direitos ambien-

tais como Direitos Humanos, incluindo as gerações futuras 
como sujeitos de direitos.

34. Resposta: certo
Art. 2º O PNDH-3 será implementado de acordo com 

os seguintes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes:
IV - Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Jus-

tiça e Combate à Violência:
(   )
f) Diretriz 16: Modernização da política de execução pe-

nal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas 
à privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário.

35. Resposta: errado
Regras de Mandela
Regra 40
1. Nenhum recluso pode ser colocado a trabalhar no es-

tabelecimento prisional em cumprimento de qualquer me-
dida disciplinar.

36. Resposta: certo
Regras de Mandela
Regra 47
2. Outros instrumentos de coação só devem ser utiliza-

dos quando previstos em lei e nas seguintes circunstâncias:
(a) Como medida de precaução contra uma evasão du-

10  https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_america-
na.htm
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ANEXO 
(Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)

TABELA DE TAXAS

ATO ADMINISTRATIVO R$
I - Registro de arma de fogo:
- até 31 de dezembro de 2008 Gratuito

(art. 30)
- a partir de 1o de janeiro de 2009 60,00
II - Renovação do certificado de registro de 
arma de fogo:

Gratuito
- até 31 de dezembro de 2008 (art. 5o, § 3o)

- a partir de 1o de janeiro de 2009 60,00
III - Registro de arma de fogo  para  
empresa de segurança privada e de 
transporte

60,00

de valores
IV - Renovação do certificado de registro 
de arma de fogo para empresa de
segurança privada e de transporte de 
valores:

- até 30 de junho de 2008 30,00

- de 1o de julho de 2008 a 31 de outubro 
de 2008

45,00

- a partir de 1o de novembro de 2008 60,00
V - Expedição de porte de arma de fogo 1.000,00
VI - Renovação de porte de arma de fogo 1.000,00
VII - Expedição de segunda via de 
certificado de registro de arma de fogo 60,00

VIII - Expedição de segunda via de porte de 
arma de fogo 60,00

2. DECRETO Nº 9.847, DE 25 DE JUNHO
 DE 2019 - REGULAMENTA A LEI Nº 10.826, 

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003, PARA DISPOR 
SOBRE A AQUISIÇÃO, O CADASTRO, O REGISTRO, 
O PORTE E A COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE 
FOGO E DE MUNIÇÃO E SOBRE O SISTEMA NA-

CIONAL DE ARMAS E O SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS

ATENÇÃO!
Prezado Concurseiro, o Decreto 9.847/2019 foi revoga-

do pelo decreto 9.847/19

DECRETO Nº 9.847, DE 25 DE JUNHO DE 2019

Regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o 
porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e 
sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Geren-
ciamento Militar de Armas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º  Este Decreto regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, com o objetivo de estabelecer regras 
e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, o 
porte e a comercialização de armas de fogo e de munição 
e de dispor sobre a estruturação do Sistema Nacional de 
Armas - Sinarm e do Sistema de Gerenciamento Militar de 
Armas - Sigma.

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, adotam-se 
as definições e classificações constantes do Anexo I ao De-
creto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019 , e considera-
-se, ainda:      (Redação dada pelo Decreto nº 10.630, de 
2021)    Vigência

I - registros precários - dados referentes ao estoque de 
armas de fogo, acessórios e munições das empresas auto-
rizadas a comercializá-los; e(Redação dada pelo Decreto nº 
10.630, de 2021)    Vigência

II - registros próprios - aqueles realizados por órgãos, 
instituições e corporações em documentos oficiais de cará-
ter permanente.(Redação dada pelo Decreto nº 10.630, de 
2021)    Vigência

III -(Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
IV -      (Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
V -   (Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
VI -      (Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
VII -    (Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
VIII -     (Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
IX -       (Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
X -     (Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
XI -      (Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
XII -     (Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
XIII -   (Revogado pelo Decreto nº 10.630, de 2021)    Vigência
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ATENÇÃO A LEI Nº 17.388/21
Art. 2º A remuneração do ocupante do cargo ou da 

função de Policial Penal, a que se refere o art. 1.º desta Lei, 
fica alterada na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 3º Fica estabelecido auxílio-alimentação no 
valor de R$ 259,57 (duzentos e cinquenta e nove reais e 
cinquenta e sete centavos), a ser pago mensalmente e de 
forma linear aos ocupantes do cargo estadual de Policial 
Penal.

Parágrafo único. O valor do auxílio-alimentação a que 
se refere o caput deste artigo será atualizado conforme 
os índices de revisão geral remuneratória dos servidores 
públicos estaduais, aplicando-se, quanto às condições de 
recebimento, o disposto na Lei nº 15.173, de 22 de junho 
de 2012, com exceção do art. 6.º da referida Lei.

Art. 4º O disposto nesta Lei aplica-se aos servidores 
inativos dos cargos a que se refere seu art. 1.º, bem como 
à pensão deles decorrentes, desde que regido o benefício 
pela paridade constitucional.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ART. 2.° DA LEI 
N°17.388, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021

TABELA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE POLÍCIA 
PENAL

REFERÊNCIA VENCIMENTO 
BASE

VENCIMENTO 
BASE 

JANEIRO/2022

VENCIMENTO 
BASE MAIO/22

1 2.095,77 2.347,26 2.628,93
2 2.201,69 2.465,89 2.761,80
3 2.311,78 2.589,19 2.899,90
4 2.427,36 2.718,64 3.044,88
5 2.578,72 2.854,57 3.197,11
6 2.676,15 2.997,29 3.356,96
7 2.809,98 3.137,18 3.524,84
8 2.950,47 3.304,53 3.701,07
9 3.097,99 3.469,75 3.886,12

10 3.252,90 3.643,25 4.080,44
11 3.415,54 3.825,40 4.284,45
12 3.586,35 4.016,71 4.498,72
13 3.765,64 4.217,52 4.723,62
14 3.953,94 4.428,97 4.960,45
15 4.151,65 4.649,85 5.207,83
16 4.359,08 4.882,17 5.468,03
17 4.577,17 5.126,43 5.741,60
18 4.806,03 5.382,75 6.028,68
19 5.045,33 5.651,89 6.330,12
20 5.298,66 5.934,50 6.646,64

Art. 4º Os servidores integrantes da 
carreira redenominada por esta Lei são submetidos ao 
regime de plantão de 24 (vinte e quatro) x 72 (setenta e 
duas) horas. (Nova redação dada pela Lei n.º 16.583, de 
03.07.18)

Art. 5º A estrutura remuneratória dos Agentes 
Penitenciários, integrantes da Carreira de Segurança 
Penitenciária, é composta pelo vencimento base constante 
do anexo III, da Gratificação de Atividades Especiais e 
de Risco – GAER, prevista no art. 7º e Adicional Noturno 
previsto no art. 8º, todos desta Lei.

§1º Além das parcelas previstas no caput deste artigo,
o Agente Penitenciário integrante da Carreira de Segurança
Penitenciária, poderá receber vantagem pessoal, sendo esta 
compreendida como o valor já incorporado à remuneração 
do Agente decorrente do exercício de cargo em comissão 
e a Gratificação por Adicional de Tempo de Serviço para 
aqueles que já tinham implementado as condições para 
tanto quando da edição da Lei nº 12.913, de 18 de junho 
de 1999.

§2º Poderá ainda o Agente Penitenciário integrante da
Carreira de Segurança Penitenciária perceber complemento, 
este entendido como a parte percebida pelo agente que 
ultrapasse os valores decorrentes da presente Lei, percebida 
no mês anterior ao da publicação desta norma, excluídas a 
vantagem pessoal e a gratificação por adicional de tempo 
de serviço. 

Art.5º-A. Fica instituído o Abono Especial por Reforço 
Operacional ao Agente Penitenciário que, em caráter 
voluntário, participar de serviço para o qual seja designado 
eventualmente, nos termos desta Lei e do respectivo 
regulamento.

§ 1º O Abono Especial por Reforço Operacional é de
natureza voluntária e a operação de reforço operacional 
deverá ser planejada pela Secretaria da Justiça e Cidadania, 
utilizando-se no máximo 50% (cinquenta por cento) do 
efetivo de Agentes Penitenciários ativos, conforme a 
natureza do trabalho de segurança penitenciária a ser 
desenvolvido nos termos do anexo único desta Lei.

§ 2º O abono de que trata este artigo não será
incorporado aos vencimentos para nenhum efeito, inclusive 
previdenciário, bem como não será considerado para cálculo 
de quaisquer vantagens pecuniárias.

§ 3º O abono Especial por Reforço Operacional será
limitado à execução de, no máximo, 84 (oitenta e quatro) 
horas reforços operacionais por mês, além da jornada 
normal de trabalho do Agente Penitenciário, dispensado, 
em situações excepcionais e devidamente motivadas, o 
cumprimento de intervalo entre as jornadas regular e 
especial. (Nova redação dada pela Lei n.º 16.825, 13.01.19)

§ 4.º No caso de agentes penitenciários escalados 
para os serviços de que trata este artigo, cujo número 
de horas mensais prestadas a esse título seja inferior ao 
limite previsto no § 3º, o respectivo excedente poderá ser 
remanejado, para a prestação de serviço operacional por 
outro agente escalado para esse fim, observada a limitação 
do § 1.º.  (acrescentado pela Lei nº 17.167/2020)

§ 5.º Não se sujeitará ao limite a que se refere o § 
3.º deste artigo, o agente penitenciário para o qual seja
remanejado, parcial ou totalmente, o excedente de horas 
previsto no § 4. (acrescentado pela Lei nº 17.167/2020)

§ 6.º Poderão participar do serviço a que se refere 
o caput deste artigo, para fins de recebimento do Abono
Especial por Reforço Operacional, agentes penitenciários 
que ocupem cargo de provimento em comissão ou estejam 
no exercício de função de confiança na sede da Secretaria 
da Administração Penitenciária ou em unidades prisionais 
do Estado. (acrescentado pela Lei nº 17.167/2020)
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LEI N.º 17.388/2021, QUE CONCEDE REAJUSTE SALARIAL E A DENOMINAÇÃO DO 
CARGO E CARREIRA DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO CEARÁ.

LEI Nº17.388, 26.02.2021  (D.O. 26.02.21)

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO CARGO, A CARREIRA E A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS REGIDOS PELA LEI N.º 14.582, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º A carreira de Segurança Penitenciária, disciplinada na Lei n.º 14.582, de 21 de dezembro de 2009, passa a deno-

minar-se, nos termos do art. 188-B, da Constituição do Estado, carreira de Polícia Penal.
Parágrafo único. Em face do disposto no caput deste artigo, os cargos ou as funções de Agente Penitenciário, integrantes 

da estrutura da Secretaria da Administração Penitenciária – SAP passam à denominação de Policial Penal.
Art. 2.º A remuneração do ocupante do cargo ou da função de Policial Penal, a que se refere o art. 1.º desta Lei, fica 

alterada na forma do Anexo Único desta Lei.
Art. 3.º Fica estabelecido auxílio-alimentação no valor de R$259,57 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete 

centavos), a ser pago mensalmente e de forma linear aos ocupantes do cargo estadual de Policial Penal.
Parágrafo único. O valor do auxílio-alimentação a que se refere o caput deste artigo será atualizado conforme os índices 

de revisão geral remuneratória dos servidores públicos estaduais, aplicando-se, quanto às condições de recebimento, o 
disposto na Lei n.º 15.173, de 22 de junho de 2012, com exceção do art. 6.º da referida Lei.

Art. 4.º O disposto nesta Lei aplica-se aos servidores inativos dos cargos a que se refere seu art. 1.º, bem como à pensão 
deles decorrentes, desde que regido o benefício pela paridade constitucional.

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2022, observado, quanto aos efeitos financeiros, o disposto 
no seu Anexo Único.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de fevereiro de 2021.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ART. 2.º DA LEI N.º   , DE   DE   DE 2021.
TABELA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE POLÍCIA PENAL

REFERÊNCIA  VENCIMENTO BASE VENCIMENTO BASE A 
PARTIR DE JANEIRO/2022 

VENCIMENTO BASE A PARTIR 
DE MAIO/2022

1 2.095,77 2.347,26 2.628,93
2 2.201,69 2.465,89 2.761,80
3 2.311,78 2.589,19 2.899,90
4 2.427,36 2.718,64 3.044,88
5 2.578,72 2.854,57 3.197,11
6 2.676,15 2.997,29 3.356,96
7 2.809,98 3.137,18 3.524,84
8 2.950,47 3.304,53 3.701,07
9 3.097,99 3.469,75 3.886,12

10 3.252,90 3.643,25 4.080,44
11 3.415,54 3.825,40 4.284,45
12 3.586,35 4.016,71 4.498,72
13 3.765,64 4.217,52 4.723,62
14 3.953,94 4.428,97 4.960,45
15 4.151,65 4.649,85 5.207,83
16 4.359,08 4.882,17 5.468,03
17 4.577,17 5.126,43 5.741,60
18 4.806,03 5.382,75 6.028,68
19 5.045,33 5.651,89 6.330,12
20 5.298,66 5.934,50 6.646,64
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12. Resposta: D
Art. 192 - O funcionário deixará de cumprir ordem de 

autoridade superior quando: 
(   )
V- não tiver a ordem como causa uma necessidade ad-

ministrativa ou pública, ou visar a fins não estipulados na 
regra de competência da autoridade da qual promanou ou 
do funcionário a quem se dirige.

13. Resposta: D
Art. 199 - A demissão será obrigatoriamente aplicada 

nos seguintes casos: 
(   )
VII- aplicação irregular dos dinheiros públicos, que re-

sultem em lesão para o Erário Estadual ou dilapidação do 
seu patrimônio.

14. Resposta: A
Art. 209 - A sindicância é o procedimento sumário atra-

vés do qual o Estado ou suas autarquias reúnem elementos 
informativos para determinar a verdade em torno de possí-
veis irregularidades que possam configurar, ou não, ilícitos 
administrativos, aberta pela autoridade de maior hierarquia, 
no órgão em que ocorreu a irregularidade, ressalvadas em 
qualquer caso, permitida a delegação de competência: 

(   )
§ 5º - A sindicância será realizada no prazo máximo de

15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, a pedido do 
sindicante, e a critério da autoridade que determinou a sua 
abertura.

15. Resposta: C
Art. 220 - Da decisão de autoridade julgadora cabe re-

curso no prazo de 10 (dez) dias, com efeito suspensivo, para 
a autoridade hierárquica imediatamente superior, ou para a 
que for indicada em regulamento ou regimento.

16. Resposta: D
Art.14 - O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiá-

trico destina-se ao cumprimento das medidas de segurança 
e ao tratamento psiquiátrico separadamente, devendo ade-
quar-se às normas aplicáveis ao tratamento das respectivas 
insanidades.

§1º - O preso comprovadamente portador de doença
mental deverá ser imediatamente encaminhado ao estabe-
lecimento adequado para seu tratamento, lá não podendo 
permanecer além do tempo necessário ao seu pronto resta-
belecimento, atestado pelo serviço médico local.

17. Resposta: B
Art.143 - Não será permitida a visita a pessoa que:
(   )
IV - estiver com gesso, curativos ou ataduras.

Art.147 - Os valores e objetos considerados inadequa-
dos, encontrados em poder do visitante, serão guardados 
em local apropriado e restituídos ao término da visita.

18. Resposta: C
Art.114 - O ensino fundamental e médio será obrigató-

rio, integrando-se no sistema escolar público, a ser ministra-
do pela Secretaria de Educação do Estado.

19. Resposta: A
Portaria 240/2010
Art.164 - Conforme o disposto no artigo 126 da Lei de 

Execução Penal, o detento poderá remir parte do tempo de 
condenação, à razão de um dia de pena por três trabalhados.

20. Resposta: A
Portaria 240/2010
Art.13 - A Casa do Albergado destina-se ao cumprimen-

to da pena privativa de liberdade em regime aberto e da 
pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim 
de semana.

Parágrafo Único - O prédio deverá situar-se em centro 
urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracte-
rizar-se-á pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga.

21. Resposta: D
Portaria 240/2010
Art. 182 - O direito ao exercício do poder disciplinar 

prescreve passados cinco anos da data em que o ilícito tiver 
ocorrido.

22. Resposta: D
Portaria 240/2010
Art.17 - A (o) Diretor(a) da Unidade Prisional, compete:
I - Dirigir, coordenar e orientar os trabalhos técnicos, 

administrativos, operacionais, laborais, educativos, religio-
sos, esportivos e culturais da Unidade respectiva;

II - Adotar medidas necessárias à preservação dos Direi-
tos e Garantias Individuais dos presos;

III - Visitar os presos nas dependências do Estabeleci-
mento, anotando suas reclamações e pedidos, procurando 
solucioná-los de modo adequado, no âmbito de sua com-
petência ou encaminhá-los ao órgão competente, obser-
vando as normas de segurança.

23. Resposta: B
Art. 8° É devido aos servidores ocupantes dos cargos/

funções de Agente Penitenciário o adicional por trabalho 
noturno nas seguintes condições:

§ 1° O adicional por trabalho noturno é devido ao
servidor cujo trabalho seja executado entre 22 (vinte e duas 
horas) de um dia às 5 (cinco) horas do dia seguinte.

24. Resposta: A
Art.13 - A Casa do Albergado destina-se ao cumprimen-

to da pena privativa de liberdade em regime aberto e da 
pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim 
de semana.

Parágrafo Único - O prédio deverá situar-se em centro 
urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracte-
rizar-se-á pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. 

25. Resposta: D
Art. 182 - O direito ao exercício do poder disciplinar 

prescreve passados cinco anos da data em que o ilícito tiver 
ocorrido.

26. Resposta: C
Art. 23 - O Conselho Disciplinar, órgão colegiado forma-

do pelo Diretor Adjunto, pelo Chefe de Segurança e Discipli-
na, por um Assistente Social, um Psicólogo e por um agente 
penitenciário de notória experiência, tem por finalidade: 




