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LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 
DE TEXTOS. 

Interpretação Textual

Texto – é um conjunto de ideias organizadas e relacio-
nadas entre si, formando um todo significativo capaz de 
produzir interação comunicativa (capacidade de codificar e 
decodificar).

Contexto – um texto é constituído por diversas frases. 
Em cada uma delas, há uma informação que se liga com 
a anterior e/ou com a posterior, criando condições para a 
estruturação do conteúdo a ser transmitido. A essa interli-
gação dá-se o nome de contexto. O relacionamento entre 
as frases é tão grande que, se uma frase for retirada de seu 
contexto original e analisada separadamente, poderá ter um 
significado diferente daquele inicial.

Intertexto - comumente, os textos apresentam referên-
cias diretas ou indiretas a outros autores através de citações. 
Esse tipo de recurso denomina-se intertexto. 

Interpretação de texto - o objetivo da interpretação de 
um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir 
daí, localizam-se as ideias secundárias (ou fundamentações), 
as argumentações (ou explicações), que levam ao esclareci-
mento das questões apresentadas na prova.

Normalmente, em uma prova, o candidato deve:
 Identificar os elementos fundamentais de uma ar-

gumentação, de um processo, de uma época (neste 
caso, procuram-se os verbos e os advérbios, os quais 
definem o tempo).

 Comparar as relações de semelhança ou de diferen-
ças entre as situações do texto.

 Comentar/relacionar o conteúdo apresentado com
uma realidade.   

 Resumir as ideias centrais e/ou secundárias.
 Parafrasear = reescrever o texto com outras palavras.

Condições básicas para interpretar

Fazem-se necessários: conhecimento histórico-literário 
(escolas e gêneros literários, estrutura do texto), leitura e 
prática; conhecimento gramatical, estilístico (qualidades do 
texto) e semântico; capacidade de observação e de síntese; 
capacidade de raciocínio.

Interpretar/Compreender

Interpretar significa:
Explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir.
Através do texto, infere-se que...
É possível deduzir que...
O autor permite concluir que...
Qual é a intenção do autor ao afirmar que...
Compreender significa
Entendimento, atenção ao que realmente está escrito.
O texto diz que...
É sugerido pelo autor que...
De acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação...
O narrador afirma...

Erros de interpretação

 Extrapolação (“viagem”) = ocorre quando se sai do
contexto, acrescentando ideias que não estão no tex-
to, quer por conhecimento prévio do tema quer pela 
imaginação.

 Redução = é o oposto da extrapolação. Dá-se aten-
ção apenas a um aspecto (esquecendo que um texto 
é um conjunto de ideias), o que pode ser insuficiente 
para o entendimento do tema desenvolvido. 

 Contradição = às vezes o texto apresenta ideias con-
trárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões 
equivocadas e, consequentemente, errar a questão.

Fique Atento!
Muitos pensam que existem a ótica do escri-
tor e a ótica do leitor. Pode ser que existam, 
mas em uma prova de concurso, o que deve 
ser levado em consideração é o que o autor 
diz e nada mais.

Coesão - é o emprego de mecanismo de sintaxe que 
relaciona palavras, orações, frases e/ou parágrafos entre si. 
Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através de um 
pronome relativo, uma conjunção (NEXOS), ou um pronome 
oblíquo átono, há uma relação correta entre o que se vai 
dizer e o que já foi dito.

São muitos os erros de coesão no dia a dia e, entre eles, 
está o mau uso do pronome relativo e do pronome oblíquo 
átono. Este depende da regência do verbo; aquele, do seu 
antecedente. Não se pode esquecer também de que os pro-
nomes relativos têm, cada um, valor semântico, por isso a 
necessidade de adequação ao antecedente.  

Os pronomes relativos são muito importantes na in-
terpretação de texto, pois seu uso incorreto traz erros de 
coesão. Assim sendo, deve-se levar em consideração que 
existe um pronome relativo adequado a cada circunstância, 
a saber:

que (neutro) - relaciona-se com qualquer antecedente, 
mas depende das condições da frase.

qual (neutro) idem ao anterior.
quem (pessoa)
cujo (posse) - antes dele aparece o possuidor e depois 

o objeto possuído.
como (modo)
onde (lugar)
quando (tempo)
quanto (montante) 
Exemplo:
Falou tudo QUANTO queria (correto)
Falou tudo QUE queria (errado - antes do QUE, deveria 

aparecer o demonstrativo O).

Dicas para melhorar a interpretação de textos

 Leia todo o texto, procurando ter uma visão geral
do assunto. Se ele for longo, não desista! Há muitos 
candidatos na disputa, portanto, quanto mais informa-
ção você absorver com a leitura, mais chances terá de 
resolver as questões. 



LÍNGUA PORTUGUESA
Observação: quando a palavra “só” equivale a “somente” 

ou “apenas”, tem função adverbial, ficando, portanto, invariá-
vel: Eles só desejam ganhar presentes.

Dica!
 Substitua o “só” por “apenas” ou “sozinho”. Se 
a frase ficar coerente com o primeiro, trata-se 
de advérbio, portanto, invariável; se houver 
coerência com o segundo, função de adjetivo, 
então varia:
Ela está só. (ela está sozinha) – adjetivo
Ele está só descansando. (apenas descansando) 
- advérbio

Fique Atento!

 Se colocarmos uma vírgula depois de “só”, ha-
verá, novamente, um adjetivo:

Ele está só, descansando. (ele está sozinho e descansando)
7) Quando um único substantivo é modificado por dois ou

mais adjetivos no singular, podem ser usadas as construções:
a) O substantivo permanece no singular e coloca-se o ar-

tigo antes do último adjetivo: Admiro a cultura espanhola e a 
portuguesa.

b) O substantivo vai para o plural e omite-se o artigo antes
do adjetivo: Admiro as culturas espanhola e portuguesa.

CASOS PARTICULARES

É proibido - É necessário - É bom - É preciso - É permi-
tido

a) Estas expressões, formadas por um verbo mais um adje-
tivo, ficam invariáveis se o substantivo a que se referem possuir 
sentido genérico (não vier precedido de artigo).

É proibido entrada de crianças.
Em certos momentos, é necessário atenção.
No verão, melancia é bom.
É preciso cidadania.
Não é permitido saída pelas portas laterais.

b) Quando o sujeito destas expressões estiver determina-
do por artigos, pronomes ou adjetivos, tanto o verbo como o 
adjetivo concordam com ele.

É proibida a entrada de crianças.
Esta salada é ótima.
A educação é necessária.
São precisas várias medidas na educação.

Anexo - Obrigado - Mesmo - Próprio - Incluso - Quite

Estas palavras adjetivas concordam em gênero e núme-
ro com o substantivo ou pronome a que se referem. 

Seguem anexas as documentações requeridas.
A menina agradeceu: - Muito obrigada.
Muito obrigadas, disseram as senhoras.
Seguem inclusos os papéis solicitados.
Estamos quites com nossos credores.

Bastante - Caro - Barato - Longe

Estas palavras são invariáveis quando funcionam como 
advérbios. Concordam com o nome a que se referem quan-
do funcionam como adjetivos, pronomes adjetivos, ou nu-
merais.

As jogadoras estavam bastante cansadas. (advérbio)
Há bastantes pessoas insatisfeitas com o trabalho. (pro-

nome adjetivo)
Nunca pensei que o estudo fosse tão caro. (advérbio)
As casas estão caras. (adjetivo)
Achei barato este casaco. (advérbio)
Hoje as frutas estão baratas. (adjetivo)

Meio - Meia

a) A palavra “meio”, quando empregada como adjetivo,
concorda normalmente com o nome a que se refere: Pedi 
meia porção de polentas.

b) Quando empregada como advérbio permanece inva-
riável: A candidata está meio nervosa.

Dica!
Dá para eu substituir por “um pouco”, assim 
saberei que se trata de um advérbio, não de 
adjetivo: “A candidata está um pouco nervo-
sa”.

Alerta - Menos

Essas palavras são advérbios, portanto, permanecem 
sempre invariáveis.

Os concurseiros estão sempre alerta.
Não queira menos matéria!

Fique Atento!
Não variam os substantivos que funcionam 
como adjetivos:
Bomba – notícias bomba
Chave – elementos chave
Monstro – construções monstro
Padrão – escola padrão

Fontes de pesquisa:
http://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint49.php

QUESTÕES

01. Pref. de Nova Veneza/SC – Psicólogo – 2016 -
FAEPESUL 

A alternativa que está coerente com as regras da con-
cordância nominal é:

A) Ternos marrons-claros.
B) Tratados lusos-brasileiros.
C) Aulas teórico-práticas.
D) Sapatos azul-marinhos.
E) Camisas verdes-escuras.



RACIOCÍNIO LÓGICO

ESTRUTURA LÓGICA DE RELAÇÕES ARBITRÁRIAS 
ENTRE PESSOAS, LUGARES, OBJETOS OU EVEN-
TOS FICTÍCIOS; DEDUÇÃO DE NOVAS INFORMA-
ÇÕES DAS RELAÇÕES FORNECIDAS E AVALIAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES USADAS PARA ESTABELECER A 
ESTRUTURA DAQUELAS RELAÇÕES. COMPREEN-
SÃO E ANÁLISE DA LÓGICA DE UMA SITUAÇÃO, 
UTILIZANDO AS FUNÇÕES INTELECTUAIS: RA-
CIOCÍNIO VERBAL, RACIOCÍNIO MATEMÁTICO, 
RACIOCÍNIO SEQUENCIAL, ORIENTAÇÃO ESPA-
CIAL E TEMPORAL, FORMAÇÃO DE CONCEITOS, 

DISCRIMINAÇÃO DE ELEMENTOS. 

ESTRUTURAS LÓGICAS

1. Proposição
Proposição ou sentença é um termo utilizado para ex-

primir ideias, através de um conjunto de palavras ou símbo-
los. Este conjunto descreve o conteúdo dessa ideia.

São exemplos de proposições: 
p: Pedro é médico. 
q: 5 > 8 
r: Luíza foi ao cinema ontem à noite. 

2. Princípios fundamentais da lógica
Princípio da Identidade: A é A. Uma coisa é o que é. 

O que é, é; e o que não é, não é. Esta formulação remonta a 
Parménides de Eleia.

Principio da não contradição: Uma proposição não 
pode ser verdadeira e falsa, ao mesmo tempo.

Principio do terceiro excluído: Uma alternativa só 
pode ser verdadeira ou falsa.

3. Valor lógico
Considerando os princípios citados acima, uma proposi-

ção é classificada como verdadeira ou falsa.
Sendo assim o valor lógico será:
- a verdade (V), quando se trata de uma proposição ver-

dadeira.
- a falsidade (F), quando se trata de uma proposição 

falsa.

4. Conectivos lógicos
Conectivos lógicos são palavras usadas para conectar as 

proposições formando novas sentenças.
Os principais conectivos lógicos são: 

~ não

∧ e

V Ou

→  se…então

↔ se e somente se

5. Proposições simples e compostas
As proposições simples são assim caracterizadas por 

apresentarem apenas uma ideia. São indicadas pelas letras 
minúsculas: p, q, r, s, t...

As proposições compostas são assim caracterizadas por 
apresentarem mais de uma proposição conectadas pelos 
conectivos lógicos. São indicadas pelas letras maiúsculas: P, 
Q, R, S, T...

Obs: A notação Q(r, s, t), por exemplo, está indicando 
que a proposição composta Q é formada pelas proposições 
simples r, s e t.

Exemplo:
Proposições simples:
p: Meu nome é Raissa 
q: São Paulo é a maior cidade brasileira 
r: 2+2=5 
s: O número 9 é ímpar 
t: O número 13 é primo

Proposições compostas 
P: O número 12 é divisível por 3 e 6 é o dobro de 12. 
Q: A raiz quadrada de 9 é 3 e 24 é múltiplo de 3. 
R(s, t): O número 9 é ímpar e o número 13 é primo.

6. Tabela-Verdade
A tabela-verdade é usada para determinar o valor lógi-

co de uma proposição composta, sendo que os valores das 
proposições simples já são conhecidos. Pois o valor lógico 
da proposição composta depende do valor lógico da pro-
posição simples. 

A seguir vamos compreender como se constrói essas 
tabelas-verdade partindo da árvore das possibilidades dos 
valores lógicos das preposições simples, e mais adiante ve-
remos como determinar o valor lógico de uma proposição 
composta.

Proposição composta do tipo P(p, q)

Proposição composta do tipo P(p, q, r)

Proposição composta do tipo P(p, q, r, s) 
A tabela-verdade possui 24 = 16 linhas e é formada 

igualmente as anteriores.



ATUALIDADES
Mineração
A mineração é uma atividade de extração de minerais 

como o carvão, o petróleo e o gás natural. Esses minerais 
são encontrados em forma natural sólida, líquida ou gasosa.

Os minerais são recursos esgotáveis, ou seja, eles não se 
renovam naturalmente e tendem a acabar quando há muita 
exploração.

Depois de extraídas, as substâncias minerais são proces-
sadas com substâncias químicas, geralmente nocivas para a 
natureza. Isso é feito para que os minerais sejam utilizados 
na indústria.

Parte dos minerais extraídos é estéril, não serve para a 
indústria. Então esse material é depositado em áreas vizi-
nhas à mina.

Assim, os principais impactos ambientais da mineração 
são a poluição da água, a poluição do ar, a poluição sonora, 
a subsidência do terreno (afundamento gradativo da super-
fície da terra), e rejeitos radioativos.

A poluição da água, por exemplo, acontece na explora-
ção do carvão. A água da chuva infiltra sobre os rejeitos da 
mineração e atinge os corpos hídricos superficiais ou sub-
terrâneos. Dessa forma, a água é contaminada com elemen-
tos tóxicos que a tornam imprópria para qualquer uso, além 
de contaminar a fauna e a flora aquática.

O garimpo também provoca a contaminação dos recur-
sos hídricos. Os principais impactos ambientais desta ativi-
dade são: desmatamentos e queimadas, alteração da quali-
dade e do curso de canais de água, erosão do solo, fuga de 
animais silvestres, poluição química causada pelo mercúrio 
na biosfera e na atmosfera.

A mineração de bens da construção civil, como areia, 
argila e brita, é feita próxima aos ambientes urbanos. Existe 
um alto índice de clandestinidade nessa atividade. E os im-
pactos ambientais são grandes e descontrolados: degrada-
ção de ambientes de delicado equilíbrio ecológico (dunas 
e manguezais), alteração de canais naturais de rios e dos 
aspectos paisagísticos.

A atividade mineradora é uma causadora de vários im-
pactos ambientais no Brasil.

O pequeno garimpo irregular pode provocar contami-
nação, principalmente por mercúrio, nas águas de rios, lagos 
e também no solo.

As grandes empresas mineradoras também geram im-
pactos ambientais significativos. Além de removerem áreas 
verdes, costumam abrir grandes crateras no solo, provocan-
do alterações na paisagem ambiental.

Exemplos de áreas que sofrem com estes problemas no 
Brasil: Pará (extração de bauxita, cobre, manganês, ouro e 
níquel), Minas Gerais (extração de ouro e manganês) e Goiás 
(extração de níquel e cobre).

Agropecuária 
A agricultura é uma atividade indispensável para a exis-

tência e sobrevivência das pessoas. Afinal é dela que vem 
todo o alimento consumido no mundo, e também o alimen-
to dos animais que são criados e abatidos para o consumo 
humano. Mas essa também é uma atividade que causa im-
pactos ambientais.

A agropecuária tem causado impactos ambientais sig-
nificativos no cerrado, no pantanal e na floresta amazônica. 
Grandes áreas verdes têm sido desmatadas para a criação 
de gado e plantio de soja.

Estes problemas têm prejudicado os ecossistemas des-
tas regiões, além de diminuir as áreas verdes que deveriam 
ser preservadas. Alguns climatologistas afirmam que o des-
matamento na floresta amazônica pode estar relacionado 
com a diminuição das chuvas na região sudeste do Brasil.

Vale lembrar que o desmatamento de florestas também 
está diretamente ligado ao aumento dos processos de de-
sertificação e erosão do solo.

Para fazer uma plantação, é necessário ter um espaço de 
terra fértil. Então acontece a substituição (desmatamento) 
de uma vegetação natural para o plantio de mudas agríco-
las.

Após essa substituição, ainda é preciso conter as plantas 
que naturalmente cresciam ali. Esta ação destrói o capital 
genético do planeta e altera o equilíbrio dos ecossistemas.

Além disso, a agricultura moderna é mecanizada. Ou 
seja, utiliza equipamentos como tratores e outros maquiná-
rios agrícolas. E estas máquinas são movidas a combustíveis 
fósseis que poluem o ar.

Outro problema é a utilização de insumos agrícolas. São 
os adubos químicos, corretores do solo, agrotóxicos e de-
mais produtos químicos utilizados na produção em massa. 
A água das chuvas e da irrigação leva esses produtos para 
os rios, causando a contaminação da água.

Exemplos de áreas que sofrem com estes problemas no 
Brasil: Sul da Amazônia, norte do Pantanal Mato-grossense 
e norte do cerrado.

Extração de Petróleo
Esta atividade é intensa no litoral sudeste do Brasil. Aci-

dentes em plataformas de petróleo ou navios petroleiros 
podem provocar sérios danos ao meio ambiente como, por 
exemplo, mortandade em larga escala de peixes, aves mari-
nhas e outras espécies de animais marinhos.

Fontes de energia
Os impactos ambientais causados pela obtenção de 

energia são discutidos mundialmente devido à gravidade 
da questão. Afinal, a maior parte do mundo é urbana e ne-
cessita de energia para funcionar.



HISTÓRIA DO CEARÁ

1. O PERÍODO COLONIAL: A OCUPAÇÃO DO
TERRITÓRIO: DISPUTAS ENTRE NATIVOS E

 PORTUGUESES; ACESSO À TERRA: SESMARIAS E 
A ECONOMIA PECUÁRIA

A ocupação da Capitania do Ceará: disputas entre 
nativos e portugueses na Serra da Ibiapaba

O projeto de dominação portuguesa no Ceará objetivou 
na apropriação de territórios em busca de riquezas, mas es-
sas terras já se encontravam habitadas por indígenas. Isso 
acarretou uma série de conflitos que culminaram para o ge-
nocídio e etnocídio desses povos.

Conforme o historiador Francisco José Pinheiro a ocu-
pação do território cearense ocorreu tardiamente, ao con-
trário da rápida ocupação do litoral açucareiro, iniciada no 
século XVI. Somente no século XVII o interior do Ceará seria 
ocupado pelos portugueses no intuito de investirem na pe-
cuária. (PINHEIRO, 2000)1.

Os estudos acerca da ocupação da Capitania do Ceará 
apontam para duas versões: a primeira levantada pelo pa-
dre Antônio Gomes e João Brígido, seria de que a ocupação 
ocorrera a partir do interior do Cariri cearense para o litoral. 
A segunda versão, apontada pelo estudioso Antonio Bezer-
ra, em 1901, afirma com base nas cartas de sesmarias que tal 
ocupação ocorreu do litoral para o interior.

Posteriormente, outros estudiosos reconheceram que o 
território foi ocupado definitivamente nas primeiras déca-
das do século XVIII.

Foram realizadas três expedições à Capitania do Ceará. 
A primeira chefiada por Pero Coelho de Souza, em 1603. 
A expedição havia saído da Capitania de Pernambuco, des-
locando-se rumo a Serra da Ibiapaba (na época também 
denominada Serra Grande). Conforme historiadores como: 
Raimundo Girão, Francisco José Pinheiro, Raimundo Nona-
to Rodrigues de Souza e Maico Oliveira Xavier, a bandeira 
levantada pela expedição coelhina pretendia reconhecer e 
explorar terras localizadas entre Pernambuco e Maranhão, 
bem como expulsar os franceses do território maranhense.

Xavier (2012) enfatiza que a ocupação do território cea-
rense se deu de forma lenta devido a sua grande extensão 
territorial e aos limitados recursos. Com relação à explora-
ção do território da Capitania do Ceará, mais precisamente 
na Serra da Ibiapaba, os embates entre nativos e portugue-
ses se deram no primeiro contato com expedição de Pero 
Coelho de Souza. Esse “encontro” é considerado por Pinhei-
ro (2000) um verdadeiro confronto que culminou no fracas-
so dessa expedição em terras cearenses.

Os relatos dos tabajaras da Serra da Ibiapaba, encon-
trados em documentos da época da colonização do pe-
ríodo de 1720, revelam silvícolas (quem vive nas florestas. 
Selvagem, indígena.) vindos do litoral baiano para povoar 
a Capitania do Ceará. O objetivo do povoamento estava re-
lacionado à expansão da pecuária para o interior, tornando 
a serra “[...] lócus do confronto entre os povos nativos e os 
colonizadores”.

1  CHAVES, LUCIANE AZEVEDO. História do Estado – Ceará. INTA 

- Instituto Superior de Teologia Aplicada. PRODIPE - Pró-Diretoria de Inovação 
Pedagógica. Sobral – 2016.

A segunda expedição estava sobre o comando dos je-
suítas Francisco Pinto e Luís Figueira, ambos da Companhia 
de Jesus. Objetivou a catequização dos indígenas do Ma-
ranhão. Os representantes da ordem religiosa partiram de 
Pernambuco em 20 de janeiro de 1607.

Sua trajetória implicou em um longo caminho, distan-
ciando-se do mar, “metendo-se por matos e brenhas [...] 
subindo e descendo montes e rochedos [...]”, passando pelo 
Parazinho, Serra dos Corvos, atual cidade de Uruburetama, 
chegando a Serra Grande, sendo acolhidos pelos gentios. 
(GIRÃO, 1984).

Ao contrário da expedição de Pero Coelho, a Compa-
nhia de Jesus teve ótima acolhida na tribo do Principal (Era 
a forma como os chefes indígenas eram chamados pelas 
autoridades civis e eclesiásticas no período colonial). Diabo 
grande (Juripariaçu), sendo conduzida com festas e ofertas 
de alimentos aos padres recém-chegados.

Destinados a seguirem para o Maranhão, a expedição 
jesuítica mudaria sua rota em destino ao litoral, pois viram 
a impossibilidade de seguirem para tal capitania diante do 
fracassado envio dos emissários aos índios Tucarijus. Duran-
te o percurso da viagem foram abordados pelos Tucarijus, 
sendo assassinados dois nativos e o padre Francisco Pinto, 
morto com pauladas na cabeça.

O padre Figueira conseguiu escapar, pois estava em ou-
tro alojamento, não tendo os Tucarijus o avistado.

Não escapou o missionário, nem escaparam os defensores 
às pauladas dos atacantes, reduzida a cabeça daquele a pe-
daços, o mesmo não acontecendo a Figueira porque, achan-
do-se em choupana mais ao lado, pôde retirar-se às pressas, 
guiado por um rapazinho, que o pôs a salvo, escondido no 
mato. Roubaram o que puderam. “Levaram tudo da igreja e 
a nossa roupinha que tínhamos guardada para o restante da 
nossa missão e tudo o mais” — lamenta o padre Luís. Acom-
panhando o corpo do santo companheiro e pondo-o numa 
rede, com ele desceu o padre sobrevivente, sepultando-o ao 
pé da montanha, no lugar denominado Abaiara (Ubajara?), 
“ao longo do rio, dentro do mato”, fazendo um monumento 
de pedra sobre a sepultura para sinal dela e pondo-lhe tam-
bém uma cruz à cabeceira. À direita e a esquerda enterrou 
um índio — os dois que mais de perto lutaram pelo padre 
morto. (GIRÃO, 1984).

Esse episódio evidencia um momento de confronto 
devido a não aceitação da presença de portugueses ou de 
representantes da coroa portuguesa na Capitania do Mara-
nhão, naquele período dominada pelos franceses, aliados 
aos indígenas Tucarijus ou como também denominados Ca-
ririjus, que viviam nesse território. O ponto estratégico de 
ligação entre essa capitania e a de Pernambuco era a Serra 
da Ibiapaba ou Serra Grande.

Na visão de jesuítas como Padre Antonio Vieira o des-
tino deste missionário se configurou em um martírio, isso 
serviu de estímulo a seguir na missão que culminou na fun-
dação do aldeamento da Ibiapaba.

Além de evidenciar as disputas territoriais entre portu-
gueses e franceses, é importante ressaltar que a aceitação 
dos jesuítas na Ibiapaba pela nação Tabajara ocorreu de 
forma passiva como já mencionado, tanto é que os nativos 
trataram de realizar um funeral seguido de um ritual de luto 
pela morte do Padre Pinto ou Pai Pina como era chamado 
pela tribo.



NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Cada momento foi imprescindível para que se aprender 
com as falhas históricas e procurar os acertos, aprimorando 
através do tempo e desenvolvendo diferentes formas de se 
realizar a arte e ciência de Administrar.1

Modelos de estruturas organizacionais 
- As organizações têm sido estruturadas de acordo com 

as funções exercidas pelos seus respectivos órgãos e do re-
lacionamento hierárquico e funcional entre eles. E não de 
acordo com sua estratégia adotadas, o que seria mais cor-
reto. 

- A estrutura é uma consequência da estratégia. 
- Não existe um modelo ideal de estrutura organizacio-

nal; o importante é que ela funcione de maneira eficaz, atin-
gindo os objetivos e cumprindo a missão da organização. 

- A estruturação dos serviços de uma organização não 
implica adotar os mesmos critérios de agrupamento de fun-
ções para todas as unidades. 

- A organização mais recomendável para cada organiza-
ção vai depender de sua realidade (interior e exterior). 

- A tendência atual são organizações horizontalizadas 
compostas por órgãos temporários. Ex.: força tarefa. 

Toda organização é composta de: 
- Estrutura 
- Processos 
- Resultados 
Arquitetura organizacional é compatibilização entre: 
- Estratégia 
- Estrutura Organizacional 
- Processos Administrativos

TIPOS DE MODELOS 

1. Estrutura Linear
- Comum em empresas pequenas, onde não há diversi-

ficação do trabalho.
- Pouca especialização e trabalhos menos complexos. 
- Baseada na estrutura dos antigos. 
- Total autoridade do chefe. Rígida unidade de coman-

do. 
- Todos os órgãos são estruturados sob uma única linha 

de subordinação. 
-Há centralização das decisões. 
- As linhas formais de comunicação, geralmente com 

fluxo descendente. 
- Cada unidade de trabalho executa tarefas especificas 

e bem definidas. 
- Corresponde a uma estrutura simples (Organograma 

1). 

Vantagens: 
- Autoridade única. 
- Indicado para pequenas empresas. 
- Mais simples e econômicas. 
- Facilita a unidade de mando e disciplina (disciplina rí-

gida). 
- Clara delimitação de responsabilidade e autoridade. 

Desvantagens: 
- Tendência burocratizante. 
- Diminui o poder de controle técnico. 

1 Fonte: www.administradores.com.br

- Comando único e direto, com menor cooperação das 
pessoas. 

- Comunicação demorada e com distorções. 
- Sobrecarrega a direção e as chefias. 
- Não favorece o espírito de cooperação e equipe. 

Ressalta-se... 

Quanto aos aspectos: Rapidez no processo decisório e 
Facilidade de Transmissão de ordens, tem-se como situa-
ções discutíveis, devendo ser visto caso a caso.

Organograma 1: Estrutura Linear

- Estrutura em linha de operações 
- Relação Comando-Subordinação
- Atividades de execução separadas das de decisão 
- Conduz a autoridade total do chefe sobre o trabalho

2. Estrutura Linear Staff
É o modelo de estrutura em que a(s) unidades(s) 

diretiva(s) conta(m) com uma unidade especial (órgão ou 
pessoa-staff). 

O staff deve ser independente em sua atuação com li-
berdade de opinião. O staff deve servir de apoio, assessoria 
e recomendações (Organograma 2). 

Princípios básicos da estrutura de linha e staff: 
- O staff tem o direito de assessorar e fazer recomen-

dações ao pessoal de linha, mas não o direito de comandar. 
- O staff deve se adequar e adaptar a linha, e não o 

contrário. 
- A linha deve ouvir as recomendações do staff, mesmo 

que não as aceite 

Vantagens: 
- Agregar conhecimento novo e especializado a orga-

nização. 
- Facilita a utilização de especialistas. 
- Possibilita a concentração de problemas específicos 

nos órgãos de staff. 

Desvantagens: 
- Não são facilmente aceitas as funções exercidas pela 

unidade staff, criando dificuldades de coordenação interna. 
- Unidades de staff incrementam a formação de “técni-

cos de gabinete”. 
- Os membros dos órgãos staff não aceitam com faci-

lidade as limitações dos cargos que lhe são pertinentes e 
tendem a exercer atividades próprias dos órgãos de linha.
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Organograma 3: Estrutura Funcional

4. Estrutura por Projetos
Em uma organização por projetos, todos os recursos necessários para levar ao objetivo de cada projeto são separados, 

formando-se unidades independentes, cada uma dirigida por um gerente (ad-hoc). A este é conferida plena autoridade sobre 
o projeto, podendo servir-se dos recursos materiais e humanos existentes ou adquiridos fora da organização.

Em suma, uma organização grande cria dentro de si uma estrutura temporária e pequena. Com clara compreensão de seu 
objetivo concreto, devemos assinalar, no entanto, que a organização interna do projeto é funcional, com equipes se dividindo 
em áreas funcionais. 

As vantagens dessa organização giram em torno de sua unidade de objetivos e em sua unidade de mando. A clara com-
preensão de seu objetivo é a concentração dos esforços sobre ele, criando um forte espírito de equipe. 

Em seu ambiente (de trabalho) de união, e pequeno, pode-se usar-se eficazmente a comunicação verbal e todos os re-
cursos necessários se acham sob o controle de um único indivíduo. 

Problemas: 
- O aparecimento de uma estrutura nova, transitória e muito visível desconcerta a organização normal. 
- Os serviços se duplicam e os recursos são utilizados ineficientemente. 
- Outro problema sério é a permanência no emprego, quando do término do projeto, ou a carreira do pessoal comissio-

nado. 

Resumo: 
As estruturas (funcionais e por projetos) são unidimensionais, dentro de um mundo multidimensional, e seu problema 

comum é lograr um equilíbrio razoável entre o objetivo à longo prazo da divisão funcional (especialização técnica) e o obje-
tivo a curto prazo do projeto (estrutura por projetos). 
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IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - da carreira diplomática;
VI - de oficial das Forças Armadas.
VII - de Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emen-

da Constitucional nº 23, de 1999)
§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, 

em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;
II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:    (Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei

estrangeira;       (Incluído pela Emenda Constitucional de Revi-
são nº 3, de 1994)

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangei-
ra, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como con-
dição para permanência em seu território ou para o exercí-
cio de direitos civis;       (Incluído pela Emenda Constitucional 
de Revisão nº 3, de 1994)

 Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da 
República Federativa do Brasil.

§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a
bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão ter símbolos próprios.

A Nacionalidade é o vínculo jurídico-político de Direito 
Público interno, que faz da pessoa um dos elementos com-
ponentes da dimensão pessoal do Estado (o seu povo).

Considera-se povo o conjunto de nacionais, ou seja, os 
brasileiros natos e naturalizados.

Espécies de Nacionalidade

São duas as espécies de nacionalidade:

a) Nacionalidade primária, originária, de 1º grau, in-
voluntária ou nata: é aquela resultante de um fato natural, 
o nascimento. Trata-se de aquisição involuntária de nacio-
nalidade, decorrente do simples nascimento ligado a um cri-
tério estabelecido pelo Estado na sua Constituição Federal. 
Descrita no Artigo 12, I, CF/88.

b) Nacionalidade secundária, adquirida, por aquisi-
ção, de 2º grau, voluntária ou naturalização: é a que se 
adquire por ato volitivo, depois do nascimento, somado ao 
cumprimento dos requisitos constitucionais. Descrita no Ar-
tigo 12, II, CF/88.

O quadro abaixo auxilia na memorização das diferenças 
entre as duas:

Nacionalidade
Primária Secundária

Nascimento + Requisitos 
constitucionais

Ato de vontade + Requisitos 
constitucionais

Brasileiro Nato Brasileiros Naturalizado

Critérios para Adoção de Nacionalidade Primária
O Estado pode adotar dois critérios para a concessão da 

nacionalidade originária: o de origem sanguínea (ius sangui-
nis) e o de origem territorial (ius solis).

O critério ius sanguinis tem por base questões de he-
reditariedade, um vínculo sanguíneo com os ascendentes.

O critério ius solis concede a nacionalidade originária 
aos nascidos no território de um determinado Estado, sendo 
irrelevante a nacionalidade dos genitores.

A CF/88 adotou o critério ius solis como regra geral, 
possibilitando em alguns casos, a atribuição de nacionalida-
de primária pautada no ius sanguinis.

Portugueses Residentes no Brasil

O §1º do Artigo 12 da CF confere tratamento diferen-
ciado aos portugueses residentes no Brasil. Não se trata de 
hipótese de naturalização, mas tão somente forma de atri-
buição de direitos.

Portugueses Equiparados
Igual os Direitos dos 
Brasileiros Naturali-
zados

Se houver 1) Residência perma-
nente no Brasil;
2) Reciprocidade aos
brasileiros em Portu-
gal.

Distinção entre Brasileiros Natos e Naturalizados

A CF/88 em seu Artigo 12, §2º, prevê que a lei não po-
derá fazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, 
com exceção às seguintes hipóteses:

Cargos privativos de brasileiros natos → Artigo 12, §3º, CF;
Função no Conselho da República → Artigo 89, VII, CF;
Extradição → Artigo 5º, LI, CF; e
Direito de propriedade → Artigo 222, CF.

Perda da Nacionalidade

O Artigo 12, §4º da CF refere-se à perda da nacionali-
dade, que apenas poderá ocorrer nas duas hipóteses taxa-
tivamente elencadas na CF, sob pena de manifesta incons-
titucionalidade.

Dupla Nacionalidade

O Artigo 12, §4º, II da CF traz duas hipóteses em que 
a opção por outra nacionalidade não ocasiona a perda da 
brasileira, passando o nacional a possuir dupla nacionalida-
de (polipátrida).

Polipátrida → aquele que possui mais de uma 
nacionalidade.

Heimatlos ou Apátrida → aquele que não possui 
nenhuma nacionalidade.

Idioma Oficial e Símbolos Nacionais

Por fim, o Artigo 13 da CF elenca o Idioma Oficial e os 
Símbolos Nacionais do Brasil.

Referências Bibliográficas:

DUTRA, Luciano. Direito Constitucional Essencial. Série 
Provas e Concursos. 2ª edição – Rio de Janeiro: Elsevier.
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Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau 
mínimo.

Informação ou auxílio ao inimigo
Art. 359. Prestar o nacional ao inimigo informação ou 

auxílio que lhe possa facilitar a ação militar:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau 

mínimo.

Aliciação de militar
Art. 360. Aliciar o nacional algum militar a passar-se para 

o inimigo ou prestar-lhe auxílio para esse fim:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau 

mínimo.

Ato prejudicial à eficiência da tropa
Art. 361. Provocar o nacional, em presença do inimigo, 

a debandada de tropa, ou guarnição, impedir a reunião de 
uma ou outra ou causar alarme, com o fim de nelas produzir 
confusão, desalento ou desordem:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau 
mínimo.

CAPÍTULO II
DA TRAIÇÃO IMPRÓPRIA

Traição imprópria
Art. 362. Praticar o estrangeiro os crimes previstos nos 

arts. 356, ns. I, primeira parte, II, III e IV, 357 a 361:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de dez anos, grau 

mínimo.

CAPÍTULO III
DA COVARDIA

Covardia
Art. 363. Subtrair-se ou tentar subtrair-se o militar, por 

temor, em presença do inimigo, ao cumprimento do dever 
militar:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Covardia qualificada
Art. 364. Provocar o militar, por temor, em presença do 

inimigo, a debandada de tropa ou guarnição; impedir a reu-
nião de uma ou outra, ou causar alarme com o fim de nelas 
produzir confusão, desalento ou desordem:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau 
mínimo.

Fuga em presença do inimigo
Art. 365. Fugir o militar, ou incitar à fuga, em presença 

do inimigo:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau 

mínimo.

CAPÍTULO IV
DA ESPIONAGEM

Espionagem
Art. 366. Praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 

143 e seu § 1°, 144 e seus §§ 1º e 2º, e 146, em favor do 
inimigo ou comprometendo a preparação, a eficiência ou as 
operações militares:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau 
mínimo.

Caso de concurso
Parágrafo único. No caso de concurso por culpa, para 

execução do crime previsto no Art. 143, § 2º, ou de revelação 
culposa (art. 144, § 3º):

Pena - reclusão, de três a seis anos.

Penetração de estrangeiro
Art. 367. Entrar o estrangeiro em território nacional, ou 

insinuar-se em força ou unidade em operações de guerra, 
ainda que fora do território nacional, a fim de colher docu-
mento, notícia ou informação de caráter militar, em benefício 
do inimigo, ou em prejuízo daquelas operações:

Pena - reclusão, de dez a vinte anos, se o fato não cons-
titui crime mais grave.

CAPÍTULO V
DO MOTIM E DA REVOLTA

Motim, revolta ou conspiração
Art. 368. Praticar qualquer dos crimes definidos nos arts. 

149 e seu parágrafo único, e 152:
Pena - aos cabeças, morte, grau máximo; reclusão, de 

quinze anos, grau mínimo. Aos coautores, reclusão, de dez a 
trinta anos.

Forma qualificada
Parágrafo único. Se o fato é praticado em presença do 

inimigo:
Pena - aos cabeças, morte, grau máximo; reclusão, de 

vinte anos, grau mínimo. Aos coautores, morte, grau máximo; 
reclusão, de quinze anos, grau mínimo.

Omissão de lealdade militar
Art. 369. Praticar o crime previsto no artigo 151:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

CAPÍTULO VI
DO INCITAMENTO

Incitamento
Art. 370. Incitar militar à desobediência, à indisciplina ou 

à prática de crime militar:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, 

afixa ou distribui, em lugar sujeito à administração militar, 
impressos, manuscritos ou material mimeografado, fotoco-
piado ou gravado, em que se contenha incitamento à prática 
dos atos previstos no artigo.

Incitamento em presença do inimigo
Art. 371. Praticar qualquer dos crimes previstos no Art. 

370 e seu parágrafo, em presença do inimigo:
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de dez anos, grau 

mínimo.

CAPÍTULO VII
DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER MILITAR

Rendição ou capitulação
Art. 372. Render-se o comandante, sem ter esgotado os 

recursos extremos de ação militar; ou, em caso de capitula-
ção, não se conduzir de acordo com o dever militar:
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II – à empresa de produção ou comércio de armamen-
tos que realize publicidade para venda, estimulando o uso 
indiscriminado de armas de fogo, exceto nas publicações 
especializadas.

Art. 34. Os promotores de eventos em locais fechados, 
com aglomeração superior a 1000 (um mil) pessoas, ado-
tarão, sob pena de responsabilidade, as providências ne-
cessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, res-
salvados os eventos garantidos pelo inciso VI do art. 5o da 
Constituição Federal.

Parágrafo único. As empresas responsáveis pela presta-
ção dos serviços de transporte internacional e interestadual 
de passageiros adotarão as providências necessárias para 
evitar o embarque de passageiros armados.

Art. 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros 
balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis 
Balísticos.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como
objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características 
de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de 
munição deflagrados por arma de fogo.    (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

§ 2º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído
pelos registros de elementos de munição deflagrados por 
armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações 
destinadas às apurações criminais federais, estaduais e 
distritais.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido
pela unidade oficial de perícia criminal.      (Incluído pela Lei 
nº 13.964, de 2019)

§ 4º Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis
Balísticos terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou 
promover sua utilização para fins diversos dos previstos 
nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e 
administrativamente.       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019)

§ 5º É vedada a comercialização, total ou parcial, da base
de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos.       (Incluí-
do pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional
de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder 
Executivo federal.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e 
munição em todo o território nacional, salvo para as entida-
des previstas no art. 6o desta Lei.

§ 1o Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de
aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em 
outubro de 2005.

§ 2o Em caso de aprovação do referendo popular, o
disposto neste artigo entrará em vigor na data de publicação 
de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 36. É revogada a Lei no 9.437, de 20 de fevereiro de 
1997.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Brasília, 22 de dezembro de 2003; 182o da Independência 
e 115o da República.

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

LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e depen-
dentes de drogas; estabelece normas para repressão à pro-
dução não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define 
crimes e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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→ Homicídio culposo: estabelece a modalidade culpo-

sa do delito, na qual o agente deu causa ao resultado por 
imprudência, negligência ou imperícia.

→ Feminicídio: cometido contra a mulher por razões da 
condição de sexo feminino.

6. CLASSIFICAÇÃO DE TIPOS CRIMINOSOS:
CRIMINOSO NATO; CRIMINOSO OCASIONAL; 

CRIMINOSO HABITUAL OU PROFISSIONAL; CRI-
MINOSO PASSIONAL; CRIMINOSO ALIENADO; 

CRIMINOSO MENOR (DELINQUÊNCIA JUVENIL); 
A MULHER CRIMINOSA

Classificação dos criminosos

O professor Afrânio Peixoto há mais de meio século en-
sinava na Faculdade de Direito da UERJ que classificação é 
“uma disposição de fatos ou de coisas, em certa ordem, (por 
classes) para melhor julgar-se da totalidade deles, e de cada 
um, nas suas relações com os demais”11.

É verdade que a classificação de criminosos oferece 
ampla utilidade criminológica, sobretudo nos aspectos 
atinentes a um diagnóstico correto, como também a 
um prognóstico delitivo, assumindo, portanto, papel 
preponderante na função ressocializadora do direito penal.

Assim, à terapêutica criminal (conjunto de medidas que 
visam reeducar o criminoso) interessa conhecer os tipos de 
delinquentes, a fim de lhes traçar um perfil de ação.

Ressalte-se, por oportuno, que hoje em dia as classifi-
cações de criminosos perderam um pouco da importância 
que cintilavam em meados do século XX, alcançando maior 
valor o chamado individual case study, que personalizou a 
casuística criminal, conforme alerta Hilário Veiga de Carva-
lho (1987).

Classificação etiológica de Hilário Veiga de Carvalho
Procurando fugir das classificações que levavam mais 

em conta a personalidade do autor, o festejado mestre Hi-
lário Veiga de Carvalho propôs a famosa classificação etio-
lógica de delinquentes, conforme a prevalência de fatores 
biológicos ou mesológicos, a saber: biocriminoso puro; bio-
criminoso preponderante; biomesocriminoso; mesocrimino-
so preponderante; mesocriminoso puro.

Biocriminosos puros (pseudocriminosos)
São aqueles que apresentam apenas fatores biológicos; 

aplicasse-lhes tratamento médico psiquiátrico em manicô-
mio judiciário; é o caso dos psicopatas ou epiléticos que, em 
crise, efetuam disparos de arma de fogo ou dos retardados 
mentais severos, esquizofrênicos e outros.

Biocriminosos preponderantes (difícil correção)
São aqueles que tendem ao delito motu próprio; ne-

les já se apresentam alguns fatores mesológicos, porém em 
menor quantidade; portadores de alguma anomalia biológi-
ca, insuficiente para desencadear a ofensiva criminosa, ce-
dem a estímulos externos e a eles respondem facilmente (“a 
ocasião faz o ladrão”); sugere-se o tratamento em colônias 
11  Filho, Nestor Sampaio Penteado. Manual Esquemático de Crimino-
logia. Editora: Saraiva, 2ª edição, 2012.

disciplinares, casas de custódia ou institutos de trabalho, 
com assistência médico-psiquiátrica e eventual internação 
em hospital psiquiátrico, temporária ou definitivamente, 
conforme o caso; reincidência potencial; engendram se-
questros, roubos e/ou latrocínios, que “cometem por come-
ter”. Reincidentes com eficácia, por vezes ouvem vozes que os 
encorajam ao crime.

Biomesocriminosos (correção possível)
São aqueles que sofrem influências biológicas e do meio, 

mas é impossível decidir quais os fatores que mais pesam na con-
duta delituosa; reincidência ocasional; sustenta-se o tratamento 
em regime de reformatório progressivo e apoios médico e peda-
gógico; exemplo: o jovem, inconformado com a sujeição paterna, 
sonha com um carro (objeto do desejo) e, vivendo num ambiente 
em que vigoram a impunidade e o sucesso, vale qualquer preço, 
rouba um automóvel a mão armada.

Mesocriminosos preponderantes (correção esperada)
Em geral são tíbios no caráter; fraqueza da personalida-

de (eram chamados por Hilário Veiga de Carvalho de “Maria 
vai com as outras”); embora presentes ambos os fatores, os 
mesológicos ou ambientais são mais numerosos; reincidência 
excepcional; aponta-se o tratamento em colônias, com apoio 
sociopedagógico.

Mesocriminosos puros
Nestes só atuam fatores mesológicos, isto é, do meio so-

cial; agem antissocialmente por força de ingerências do meio 
externo, tornando-se quase “vítimas das circunstâncias exterio-
res”, caso do brasileiro que, a serviço no Oriente, é surpreen-
dido bebendo pelas autoridades locais após o término de sua 
jornada de trabalho, apenado com chibatadas, por se tratar de 
ilícito naquele lugar. No Brasil, tal conduta é irrelevante para o 
direito penal. É o caso ainda do índio que, no seio do grupo 
“civilizado”, pratica ato tido como delituoso, mas aceito com 
normalidade em seu meio. São pseudocriminosos, tendo 
em vista que o crime emana apenas do meio ambiente em 
que vivem.

Classificações de Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Ra-
fael Garófalo

Os três expoentes da Escola Positiva, cada qual a sua 
moda, todos influenciados pela construção da teoria do cri-
minoso nato de Lombroso, elencaram suas classificações de 
delinquentes.

Classificação de Cesare Lombroso
Criminoso nato: influência biológica, estigmas, instinto 

criminoso, um selvagem da sociedade, o degenerado (ca-
beça pequena, deformada, fronte fugidia, sobrancelhas sa-
lientes, maçãs afastadas, orelhas malformadas, braços com-
pridos, face enorme, tatuado, impulsivo, mentiroso e falador 
de gírias etc.).

Depois agregou ao conceito a epilepsia. Na verdade, Lom-
broso estudou as características físicas do criminoso, não em-
pregando a expressão “criminoso nato”, como se supõe, na 
lição autorizada de Newton e Valter Fernandes (2002). 

Criminosos loucos: perversos, loucos morais, alienados 
mentais que devem permanecer no hospício.

Criminosos de ocasião: predispostos hereditariamente, 
são pseudocriminosos; “a ocasião faz o ladrão”; assumem 
hábitos criminosos influenciados por circunstâncias.



SEGURANÇA PÚBLICA
se referir ao processo de mobilização social ou a práticas 
destinadas a promover e impulsionar grupos e comunida-
des em relação ao seu crescimento, autonomia, melhorias 
na qualidade de vida, bem como pode se tratar também 
de ações destinadas a promover a integração dos excluídos 
dos serviços públicos. Gohn (2004) afirma que:

[...] o empoderamento da comunidade para que ela seja 
protagonista de sua própria história tem sido um termo que 
entrou para o jargão das políticas públicas e dos analistas, 
neste novo milênio. Trata-se de processos que tenham a ca-
pacidade de gerar processos de desenvolvimento autossus-
tentável, com a mediação de agentes externos - os novos 
educadores sociais - atores fundamentais na organização e 
desenvolvimento de projetos. O novo processo tem ocorrido, 
predominantemente, sem articulações políticas mais amplas, 
principalmente com partidos políticos e sindicatos.

Considerando os limites e possibilidades das interven-
ções em rede, apresentamos a seguir as especificidades do 
projeto “Articulando redes, fortalecendo comunidades”, seu 
desenho metodológico e processos que têm sido vivencia-
dos nas comunidades envolvidas e na interação universida-
de-comunidades-equipamentos de políticas públicas.

3. INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DO
SISTEMA PRISIONAL

Na História da humanidade sempre esteve presente 
os sistemas de punições, sendo que, ao longo desta foi se 
transformando, levou-se muito tempo até chegar ao mode-
lo atual que segue os princípios da privação de liberdade 
como modelo de punição coercitiva e regenerativa10.

O sistema penitenciário brasileiro foi marcado por epi-
sódios que revelam e apontam para o descaso em relação às 
políticas públicas na área penal, bem como para a edificação 
de modelos aos quais se tornaram inviáveis quando de sua 
aplicação11.

A origem do conceito de prisão como pena teve seu iní-
cio em mosteiros no período da Idade Média. Com o propó-
sito de punir os monges e clérigos que não cumpriam com 
suas funções, estes que faltavam com suas obrigações eram 
coagidos a se recolherem em suas celas e se dedicarem à 
meditação e à busca do arrependimento por suas ações, 
ficando, dessa forma, mais próximos de Deus. Inspirados 
com a ideia, os ingleses construíram em Londres o que foi 
considerada a primeira prisão destinada ao recolhimento de 
criminosos. 

A House of Correction foi erguida no período entre 1550 
e 1552, mas o conceito de seu funcionamento se difundiu 
de forma acentuada no século XVIII.  Por vários séculos, a 
prisão serviu de contenção nas civilizações mais antigas 
como: Egito, Pérsia, Babilônia, Grécia, etc. e esta tinha por 
finalidade ser um lugar de custódia e tortura.

10  Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário. A história das 

prisões e dos sistemas de punições. Secretaria de Segurança Pública e Administração 
Penitenciária. http://www.espen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu-
do=102 

11  Machado, A. E. B. Souza, A. P. R. Souza, M. C. Sistema Penitenciário Brasi-

leiro – Origem, Atualidade E Exemplos Funcionais. https://www.metodista.br/revistas/
revistas-ims/index.php/RFD/article/view/4789.

A primeira instituição penal na antiguidade foi o Hospí-
cio de San Michel, em Roma, cuja destinação era primeira-
mente encarcerar “meninos incorrigíveis”, esta se denomi-
nava Casa de Correção (MAGNABOSCO, 1998).

No Brasil, foi a partir do século XIX que se deu início 
ao surgimento de prisões com celas individuais e oficinas 
de trabalho, bem como arquitetura própria para a pena de 
prisão. O Código Penal de 1890 possibilitou o estabeleci-
mento de novas modalidades de prisão, considerando que 
não mais haveria penas perpétuas ou coletivas, limitando-se 
às penas restritivas de liberdade individual, com penalidade 
máxima de trinta anos, bem como prisão celular, reclusão, 
prisão com trabalho obrigatório e prisão disciplinar.

Têm-se em relação à execução das penas privativas de 
liberdade três sistemas penitenciários: o sistema Filadélfia 
(ou celular), o de Auburn (silent system) e, por fim, o sistema 
Progressivo (inglês ou irlandês). 

O sistema Progressivo surgiu na Inglaterra do século 
XIX e considerava o comportamento e aproveitamento do 
preso, verificados por suas boas condutas e trabalho e divi-
dindo seu período em estágios, tendo por fim a liberdade 
condicional se passasse por todas as fases de forma ade-
quada. É o que mais se aproxima do sistema adotado no 
Brasil, apesar de ter algumas modificações.

Apresentamos em nosso país três tipos de pena e estas 
estão presentes no artigo 32 do Código Penal. São elas: I 
– privativas de liberdade; II – restritivas de direitos; III – de
multa.

No início do século XX, a legitimidade social da prisão 
ganhou variações para um melhor controle da população 
carcerária. Neste período, surgiram tipos modernos de pri-
sões adequadas à qualificação do preso segundo catego-
riais criminais: contraventores, menores, processados, lou-
cos e mulheres.

Os asilos de contraventores tinham por finalidade o en-
carceramento dos ébrios, vagabundos, mendigos, em suma, 
os antissociais. Os asilos de menores buscavam empregar 
um método corretivo à delinquência infantil.

Acreditando-se na inocência do réu, foi proposta uma 
prisão de processados, considerando-se não conveniente 
misturá-los com delinquentes já condenados ou provavel-
mente criminosos. Os manicômios criminais foram idealiza-
dos para aqueles que sofriam alienação mental e requeriam 
um regime ou tratamento clínico, enquanto que os cárceres 
de mulheres, seriam organizados de acordo com as indica-
ções especiais determinadas por seu sexo.

Identificamos com esta forma de distribuição, uma ten-
tativa de racionalização do espaço, considerando o tipo do 
crime tendo por critério o grau de infração e periculosida-
de do réu. Em relação às legislações anteriores, houve uma 
modificação positiva significativa sobre o fato de se pensar 
num espaço apropriado para mulheres e menores.

A separação do réu, levando-se em conta o sexo e a 
idade também deve ser observada pelo seu lado técnico. Ao 
isolar em lugar específico categorias específicas de presos, 
forma-se um saber mais aprimorado sobre os indivíduos e o 
controle sobre estes se torna mais direto e elaborado.

Esse novo mecanismo, por outro lado, tinha por obje-
tivo reforçar a ordem pública, protegendo a sociedade por 
meio de uma profilaxia apropriada: o isolamento em um es-
paço específico.
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E) As pessoas mais felizes são aquelas que não têm ne-

nhuma razão específica para ser felizes, exceto pelo fato de 
que elas são. 

09.(FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão) 
Rui Barbosa disse certa vez que “As leis que não prote-

gem o nosso adversário não podem nos proteger”. 
Isso mostra que as leis: 
A) contrariam, muitas vezes, a justiça;
B) defendem sobretudo os mais fortes;
C) devem ser as mesmas para todos;
D) mostram dificuldades em sua aplicação;
E) servem para a proteção social.

10. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão)

Texto 1 
“A instituição policial brasileira, segundo documenta-

ção existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro, data 
de 1530, quando da chegada de Martim Afonso de Sousa 
enviado ao Brasil – Colônia por D. João III. A pesquisa his-
tórica revela que no dia 20 de novembro de 1530, a polí-
cia brasileira iniciava as suas ações, promovendo justiça e 
organizando os serviços de ordem pública, como melhor 
entendesse nas terras conquistadas do Brasil. A partir de 
então a instituição policial brasileira passou por seguidas 
reformulações nos anos de 1534, 1538, 1557, 1565, 1566, 
1603, e, assim, sucessivamente. Somente em 1808, com a 
chegada do príncipe Dom João ao Brasil, a polícia começou 
a ser estruturada, comandada por um delegado e composta 
por escrivães e agentes.” 

“A pesquisa histórica revela que no dia 20 de novembro 
de 1530, a polícia brasileira iniciava as suas ações, promo-
vendo justiça e organizando os serviços de ordem pública, 
como melhor entendesse nas terras conquistadas do Brasil.” 

Nesse segmento do texto 1, a pontuação mais adequa-
da seria: 

A) A pesquisa histórica revela que, no dia 20 de no-
vembro de 1530, a polícia brasileira iniciava as suas ações, 
promovendo justiça e organizando os serviços de ordem 
pública, como melhor entendesse, nas terras conquistadas 
do Brasil. 

B) A pesquisa histórica revela: que no dia 20 de novem-
bro de 1530, a polícia brasileira iniciava as suas ações, pro-
movendo justiça e organizando os serviços de ordem pú-
blica, como melhor entendesse, nas terras conquistadas do 
Brasil. 

C) A pesquisa histórica revela que no dia 20 de no-
vembro de 1530 a polícia brasileira iniciava as suas ações, 
promovendo justiça, e organizando os serviços de ordem 
pública, como melhor entendesse nas terras conquistadas 
do Brasil.

D) A pesquisa histórica revela que, no dia 20 de no-
vembro de 1530, a polícia brasileira iniciava as suas ações: 
promovendo justiça e organizando os serviços de ordem 
pública, como melhor entendesse, nas terras conquistadas 
do Brasil. 

E) A pesquisa histórica revela, que no dia 20 de no-
vembro de 1530, a polícia brasileira iniciava as suas ações, 
promovendo justiça, e organizando os serviços de ordem 
pública, como melhor entendesse, nas terras conquistadas 
do Brasil. 

11. ( FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão)
Texto 1 
“A instituição policial brasileira, segundo documenta-

ção existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro, data 
de 1530, quando da chegada de Martim Afonso de Sousa 
enviado ao Brasil – Colônia por D. João III. A pesquisa his-
tórica revela que no dia 20 de novembro de 1530, a polí-
cia brasileira iniciava as suas ações, promovendo justiça e 
organizando os serviços de ordem pública, como melhor 
entendesse nas terras conquistadas do Brasil. A partir de 
então a instituição policial brasileira passou por seguidas 
reformulações nos anos de 1534, 1538, 1557, 1565, 1566, 
1603, e, assim, sucessivamente. Somente em 1808, com a 
chegada do príncipe Dom João ao Brasil, a polícia começou 
a ser estruturada, comandada por um delegado e composta 
por escrivães e agentes.” 

Os termos sublinhados no texto 1 são conectores, ou 
seja, ligam partes do texto; a opção abaixo em que o valor 
semântico de um desses termos NÃO está corretamente in-
dicado é: 

A) segundo = conformidade;
B) quando = tempo;
C) como = conformidade;
D) assim = modo;
E) com = companhia.

12. (FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão)
Texto 1 
“A instituição policial brasileira, segundo documenta-

ção existente no Museu Nacional do Rio de Janeiro, data 
de 1530, quando da chegada de Martim Afonso de Sousa 
enviado ao Brasil – Colônia por D. João III. A pesquisa his-
tórica revela que no dia 20 de novembro de 1530, a polí-
cia brasileira iniciava as suas ações, promovendo justiça e 
organizando os serviços de ordem pública, como melhor 
entendesse nas terras conquistadas do Brasil. A partir de 
então a instituição policial brasileira passou por seguidas 
reformulações nos anos de 1534, 1538, 1557, 1565, 1566, 
1603, e, assim, sucessivamente. Somente em 1808, com a 
chegada do príncipe Dom João ao Brasil, a polícia começou 
a ser estruturada, comandada por um delegado e composta 
por escrivães e agentes.” 

No texto 1, o trecho “segundo documentação existente 
no Museu Nacional do Rio de Janeiro” tem a função de: 

A) mostrar a antiguidade da instituição;
B) indicar a importância histórica da polícia;
C) revelar a fonte de informação do texto;
D) dar credibilidade ao que é dito a seguir;
E) valorizar a preservação de documentos.

13. ( FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão)
Todas as frases abaixo têm o crime como tema; a frase 

em que se apresenta uma visão positiva do crime é: 
A) O crime não compensa;
B) Vivemos numa época de igualdade. Hoje em dia, por

exemplo, todas as classes são criminosas; 
C) Não entendo como alguns escolhem o crime, quando

há tantas maneiras legais de ser desonesto; 
D) O crime é a extensão lógica de um tipo de compor-

tamento perfeitamente respeitável no mundo dos negócios; 
E) Há muitos anos cheguei à conclusão de que quase

todo crime se deve a um desejo reprimido de expressão es-
tética. 
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A) Criminosos natos, ocasionais, loucos e passionais.
B) Criminosos involuntários, natos, ocasionais, habi-

tuais, loucos e passionais.
C) Criminoso cínicos, assassinos violentos ou enérgicos,

ladrões ou neurastênicos. 
D) Criminosos recuperáveis e irrecuperáveis.
E) Criminalidade de sangue e criminalidade de colari-

nho branco. 

74. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da Polícia Militar)
De acordo com a Convenção de Palermo, o conceito de cri-
me organizado pressupõe um(a)

A) grupo estruturado, de três ou mais pessoas, existente
há algum tempo e atuando concertadamente com o propó-
sito de cometer uma ou mais infrações graves. 

B) associação de três ou mais pessoas, para o fim espe-
cífico de cometer crimes. 

C) organização paramilitar, milícia particular, grupo ou
esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes 
previstos no Código Penal.

D) grupo composto para a prática de crimes motivados
por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia e religião.

E) associação de três ou mais pessoas, para a submissão
de alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com em-
prego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento 
físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou 
medida de caráter preventivo. 

75. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da Polícia Militar)
Em relação ao papel das instituições policiais no combate às 
distintas formas de discriminação, assinale a afirmativa in-
correta.

A) Apesar de não possuir fundamento na Constituição
Federal de 1988, o combate ao preconceito no Estado De-
mocrático de Direito é medida recomendada aos órgãos de 
Segurança Pública. 

B) A recusa ou o impedimento de acessar um estabe-
lecimento público ou comercial por discriminação ou pre-
conceito de cor, religião ou procedência nacional, constitui 
crime.

C) O Supremo Tribunal Federal, em 2019, proferiu deci-
são equiparando a homofobia ao crime de racismo.

D) As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº
11.340/06 (Lei Maria da Penha) não se aplicam ao homem 
vítima de violência. 

E) A Segurança Pública, como dever do Estado e direito
fundamental dos cidadãos, não pode comportar quaisquer 
formas de discriminação. 

76. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da Polícia Militar)
Acerca do Programa Nacional de Segurança Pública com Ci-
dadania (PRONASCI), assinale a afirmativa correta.

A) Pretende erradicar operações conjuntas entre as po-
lícias civis e militares.

B) Pretende alterações legislativas para criação de no-
vos delitos e aumento das penas. 

C) Pretende fomentar o comércio de armas de fogo.
D) Pretende articular ações de segurança pública com

políticas sociais. 
E) Pretende garantir privilégios aos agentes públicos

dos órgãos de segurança.

77. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da Polícia Mili-
tar) Acerca da participação popular na Segurança Pública, 
assinale a afirmativa incorreta.

A) Tem fundamento na Constituição Federal de 1988,
que estabelece, em seu Art. 144, a Segurança Pública como 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.

B) As conferências estaduais e nacionais de Segurança
Pública preconizam a construção de espaços de negociação, 
busca de consensos, democratização e corresponsabilidade 
entre o Estado e a sociedade civil. 

C) Possibilita a implementação de políticas de Seguran-
ça Pública dotadas de maior eficácia e caráter preventivo.

D) Preconiza o incremento da credibilidade e confiança
dos órgãos de Segurança Pública perante a sociedade civil. 

E) Tem ênfase na busca de planos de Segurança Pública
democratizantes, orientados para maior efetividade a partir 
da confissão espontânea de autores de delitos.

78. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da Polícia Militar)
David Bayley e Jerome Skolnick, os primeiros estudiosos so-
bre policiamento comunitário nos Estados Unidos, indicam 
quatro principais características desse tipo de policiamento. 
Nesse sentido, avalie os itens a seguir.

1. Construção de unidades policiais em áreas de conflito
conflagrado.

2. Descentralização do comando por área
3. Emprego de civis na polícia e no trabalho de policia-

mento.
4. Ênfase no policiamento de confronto bélico
5. Estabelecer um plano de segurança pública prévio e,

posteriormente, divulgá-lo para a comunidade
6. Relação de reciprocidade entre a polícia e a popula-

ção
7. Relação verticalizada entre a polícia e a população
8. Reorientação da patrulha de modo a engajar a comu-

nidade na prevenção do crime
Assinale a opção que indica somente as características 

do policiamento comunitário.
A) 1, 2, 3 e 7.
B) 1, 2, 5 e 6.
C) 2, 3, 6 e 8.
D) 3, 4, 6 e 7.
E) 4, 6, 7 e 8.

79. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da Polícia Militar)
De acordo com o texto da Constituição Federal de 1988, 
assinale a opção que indica apenas órgãos de Segurança 
Pública. 

A) Corpos de Bombeiros Militares; Polícia Rodoviária Fe-
deral; Polícia Ferroviária Federal e Polícias Penais.

B) Polícia Federal; Polícias Militares; Polícias Civis e Guar-
das Municipais. 

C) Polícia Federal; Polícias Penais; Polícias Civis e Guar-
das Municipais.

D) Corpos De Bombeiros Militares; Polícias Militares;
Forças Armadas e Polícias Civis. 

E) Polícias Militares; Polícia Federal; Força Nacional De
Segurança Pública e Polícias Civis.

80. (FGV - 2021 - PM-CE - Soldado da Polícia Militar)
No combate à ação de milícias privadas, devem ser obser-
vados alguns critérios de identificação por parte dos órgãos 
de Segurança Pública. Alguns desses critérios estão listados 
à seguir, à exceção de um. Assinale-o.




