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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.
A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas.
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público.
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a
preparação é muito importante.
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado.
Estar à frente é nosso objetivo, sempre.
Contamos com índice de aprovação de 87%*.
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta.
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos.

Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online,
questões comentadas e treinamentos com simulados online.
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida!
Obrigado e bons estudos!
*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.
CURSO ONLINE
PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte
PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado
no site.
O código encontra-se no verso da capa da
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19
PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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Interpretação Textual
Texto – é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas 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 interligação 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 referências 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 esclarecimento das questões apresentadas na
prova.
Normalmente, em uma prova, o candidato deve:

Identificar os elementos fundamentais de uma
argumentação, 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 diferenças 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.

1. 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.

2. 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...

3. Erros de interpretação
Extrapolação (“viagem”) = ocorre quando se sai
do contexto, acrescentando ideias que não estão
no texto, quer por conhecimento prévio do tema
quer pela imaginação.
 Redução = é o oposto da extrapolação. Dá-se
atenção 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
contrárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errar a
questão.


Observação:
Muitos pensam que existem a ótica do escritor 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 pronomes relativos têm, cada um, valor
semântico, por isso a necessidade de adequação ao antecedente.
Os pronomes relativos são muito importantes na interpretação 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).

LÍNGUA PORTUGUESA

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE
TEXTOS DE GÊNEROS VARIADOS.
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3. 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 informação você absorver com a leitura, mais
chances terá de resolver as questões.
Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura.
Leia o texto, pelo menos, duas vezes – ou quantas
forem necessárias.
Procure fazer inferências, deduções (chegar a uma
conclusão).
Volte ao texto quantas vezes precisar.
Não permita que prevaleçam suas ideias sobre as
do autor.
Fragmente o texto (parágrafos, partes) para melhor compreensão.
Verifique, com atenção e cuidado, o enunciado de
cada questão.
O autor defende ideias e você deve percebê-las.
Observe as relações interparágrafos. Um parágrafo geralmente mantém com outro uma relação de
continuação, conclusão ou falsa oposição. Identifique muito bem essas relações.
Sublinhe, em cada parágrafo, o tópico frasal, ou
seja, a ideia mais importante.
Nos enunciados, grife palavras como “correto”
ou “incorreto”, evitando, assim, uma confusão na
hora da resposta – o que vale não somente para
Interpretação de Texto, mas para todas as demais
questões!
Se o foco do enunciado for o tema ou a ideia principal, leia com atenção a introdução e/ou a conclusão.
Olhe com especial atenção os pronomes relativos,
pronomes pessoais, pronomes demonstrativos,
etc., chamados vocábulos relatores, porque remetem a outros vocábulos do texto.

SITES
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http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/portugues/como-interpretar-textos
http://portuguesemfoco.com/pf/09-dicas-para-melhorar-a-interpretacao-de-textos-em-provas
http://www.portuguesnarede.com/2014/03/dicas-para-voce-interpretar-melhor-um.html
http://vestibular.uol.com.br/cursinho/questoes/questao-117-portugues.htm
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EXERCÍCIOS COMENTADOS

1. (PCJ-MT – Delegado Substituto – Superior – Cespe – 2017)
Texto CG1A1AAA
A valorização do direito à vida digna preserva as duas
faces do homem: a do indivíduo e a do ser político; a
do ser em si e a do ser com o outro. O homem é inteiro
em sua dimensão plural e faz-se único em sua condição
social. Igual em sua humanidade, o homem desiguala-se,
singulariza-se em sua individualidade. O direito é o instrumento da fraternização racional e rigorosa.
O direito à vida é a substância em torno da qual todos os
direitos se conjugam, se desdobram, se somam para que
o sistema fique mais e mais próximo da ideia concretizável de justiça social.
Mais valeria que a vida atravessasse as páginas da Lei
Maior a se traduzir em palavras que fossem apenas a revelação da justiça. Quando os descaminhos não conduzirem a isso, competirá ao homem transformar a lei na
vida mais digna para que a convivência política seja mais
fecunda e humana.
Cármen Lúcia Antunes Rocha. Comentário ao artigo 3.º.
In: 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948-1998: conquistas e desafios. Brasília: OAB,
Comissão Nacional de Direitos Humanos, 1998, p. 50-1
(com adaptações).
Compreende-se do texto CG1A1AAA que o ser humano
tem direito
a) de agir de forma autônoma, em nome da lei da sobrevivência das espécies.
b) de ignorar o direito do outro se isso lhe for necessário
para defender seus interesses.
c) de demandar ao sistema judicial a concretização de
seus direitos.
d) à institucionalização do seu direito em detrimento dos
direitos de outros.
e) a uma vida plena e adequada, direito esse que está na
essência de todos os direitos.
Resposta: Letra E. O ser humano tem direito a uma
vida digna, adequada, para que consiga gozar de seus
direitos – saúde, educação, segurança – e exercer seus
deveres plenamente, como prescrevem todos os direitos: (...) O direito à vida é a substância em torno da
qual todos os direitos se conjugam (...).

2. (PCJ-MT – Delegado Substituto – Superior – Cespe – 2017)
Texto CG1A1BBB
Segundo o parágrafo único do art. 1.º da Constituição
da República Federativa do Brasil, “Todo o poder emana
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” Em

Cândido Rangel Dinamarco. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 195 (com
adaptações).
Conforme as ideias do texto CG1A1BBB,
a) o Poder Judiciário brasileiro desempenha seu papel
com fundamento no princípio da soberania popular.
b) os magistrados do Brasil deveriam ser escolhidos pelo
voto popular, como ocorre com os representantes dos
demais poderes.
c) os magistrados italianos, ao contrário dos brasileiros,
exercem o poder que lhes é conferido em nome de
seus nacionais.
d) há incompatibilidade entre o autogoverno da magistratura e o sistema democrático.
e) os magistrados brasileiros exercem o poder constitucional que lhes é atribuído em nome do governo federal.
Resposta: Letra A. A questão deve ser respondida segundo o texto: (...) “Todo o poder emana do povo, que
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” Em virtude desse comando, afirma-se que o poder dos juízes emana
do povo e em seu nome é exercido (...).
3. (PCJ-MT – DELEGADO SUBSTITUTO – SUPERIOR
– CESPE – 2017 – ADAPTADA) No texto CG1A1BBB, o
vocábulo ‘emana’ foi empregado com o sentido de
a) trata.
b) provém.
c) manifesta.
d) pertence.
e) cabe.
Resposta: Letra B. Dentro do contexto, “emana” tem
o sentido de “provém”.

RECONHECIMENTO DE TIPOS E GÊNEROS
TEXTUAIS.
Tipologia e Gênero Textual
A todo o momento nos deparamos com vários textos, sejam eles verbais ou não verbais. Em todos há a
presença do discurso, isto é, a ideia intrínseca, a essência
daquilo que está sendo transmitido entre os interlocutores. Estes interlocutores são as peças principais em um
diálogo ou em um texto escrito.

É de fundamental importância sabermos classificar os
textos com os quais travamos convivência no nosso dia a
dia. Para isso, precisamos saber que existem tipos textuais
e gêneros textuais.
Comumente relatamos sobre um acontecimento, um
fato presenciado ou ocorrido conosco, expomos nossa
opinião sobre determinado assunto, descrevemos algum
lugar que visitamos, fazemos um retrato verbal sobre alguém que acabamos de conhecer ou ver. É exatamente
nessas situações corriqueiras que classificamos os nossos
textos naquela tradicional tipologia: Narração, Descrição
e Dissertação.

1. As tipologias textuais se caracterizam pelos
aspectos de ordem linguística
Os tipos textuais designam uma sequência definida
pela natureza linguística de sua composição. São observados aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações logicas. Os tipos textuais são o narrativo, descritivo,
argumentativo/dissertativo, injuntivo e expositivo.
A) Textos narrativos – constituem-se de verbos de
ação demarcados no tempo do universo narrado,
como também de advérbios, como é o caso de antes, agora, depois, entre outros: Ela entrava em seu
carro quando ele apareceu. Depois de muita conversa, resolveram...
B) Textos descritivos – como o próprio nome indica,
descrevem características tanto físicas quanto psicológicas acerca de um determinado indivíduo ou
objeto. Os tempos verbais aparecem demarcados
no presente ou no pretérito imperfeito: “Tinha os
cabelos mais negros como a asa da graúna...”
C) Textos expositivos – Têm por finalidade explicar
um assunto ou uma determinada situação que se
almeje desenvolvê-la, enfatizando acerca das razões de ela acontecer, como em: O cadastramento
irá se prorrogar até o dia 02 de dezembro, portanto, não se esqueça de fazê-lo, sob pena de perder o
benefício.
D) Textos injuntivos (instrucional) – Trata-se de
uma modalidade na qual as ações são prescritas de
forma sequencial, utilizando-se de verbos expressos no imperativo, infinitivo ou futuro do presente:
Misture todos os ingrediente e bata no liquidificador
até criar uma massa homogênea.
E) Textos argumentativos (dissertativo) – Demarcam-se pelo predomínio de operadores argumentativos, revelados por uma carga ideológica constituída de argumentos e contra-argumentos que
justificam a posição assumida acerca de um determinado assunto: A mulher do mundo contemporâneo luta cada vez mais para conquistar seu espaço
no mercado de trabalho, o que significa que os gêneros estão em complementação, não em disputa.

2. Gêneros Textuais
São os textos materializados que encontramos em
nosso cotidiano; tais textos apresentam características
sócio-comunicativas definidas por seu estilo, função,
composição, conteúdo e canal. Como exemplos, temos:
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virtude desse comando, afirma-se que o poder dos juízes
emana do povo e em seu nome é exercido. A forma de
sua investidura é legitimada pela compatibilidade com as
regras do Estado de direito e eles são, assim, autênticos
agentes do poder popular, que o Estado polariza e exerce. Na Itália, isso é constantemente lembrado, porque
toda sentença é dedicada (intestata) ao povo italiano, em
nome do qual é pronunciada.
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receita culinária, e-mail, reportagem, monografia, poema,
editorial, piada, debate, agenda, inquérito policial, fórum,
blog, etc.
A escolha de um determinado gênero discursivo depende, em grande parte, da situação de produção, ou seja, a
finalidade do texto a ser produzido, quem são os locutores
e os interlocutores, o meio disponível para veicular o texto,
etc.
Os gêneros discursivos geralmente estão ligados a
esferas de circulação. Assim, na esfera jornalística, por
exemplo, são comuns gêneros como notícias, reportagens, editoriais, entrevistas e outros; na esfera de divulgação científica são comuns gêneros como verbete de
dicionário ou de enciclopédia, artigo ou ensaio científico,
seminário, conferência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Português linguagens: volume 1 / Wiliam Roberto
Cereja, Thereza Cochar Magalhães. – 7.ª ed. Reform. –
São Paulo: Saraiva, 2010.
Português – Literatura, Produção de Textos & Gramática – volume único / Samira Yousseff Campedelli,
Jésus Barbosa Souza. – 3.ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2002.

SITE

http://www.brasilescola.com/redacao/tipologia-textual.
htm
Observação: Não foram encontradas questões
abrangendo tal conteúdo.

DOMÍNIO DA ORTOGRAFIA OFICIAL
ORTOGRAFIA
A ortografia é a parte da Fonologia que trata da correta grafia das palavras. É ela quem ordena qual som
devem ter as letras do alfabeto. Os vocábulos de uma
língua são grafados segundo acordos ortográficos.
A maneira mais simples, prática e objetiva de aprender ortografia é realizar muitos exercícios, ver as palavras,
familiarizando-se com elas. O conhecimento das regras
é necessário, mas não basta, pois há inúmeras exceções
e, em alguns casos, há necessidade de conhecimento de
etimologia (origem da palavra).

São escritos com SS e não C e Ç

Nomes derivados dos verbos cujos radicais terminem em gred, ced, prim ou com verbos terminados por tir ou - meter: agredir - agressivo /
imprimir - impressão / admitir - admissão / ceder
- cessão / exceder - excesso / percutir - percussão /
regredir - regressão / oprimir - opressão / comprometer - compromisso / submeter – submissão.
 Quando o prefixo termina com vogal que se junta
com a palavra iniciada por “s”. Exemplos: a + simétrico - assimétrico / re + surgir – ressurgir.
 No pretérito imperfeito simples do subjuntivo.
Exemplos: ficasse, falasse.


São escritos com C ou Ç e não S e SS







B) O fonema z

São escritos com S e não Z









1. Regras ortográficas
A) O fonema S

LÍNGUA PORTUGUESA

São escritas com S e não C/Ç
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Palavras substantivadas derivadas de verbos com
radicais em nd, rg, rt, pel, corr e sent: pretender
- pretensão / expandir - expansão / ascender - ascensão / inverter - inversão / aspergir - aspersão /
submergir - submersão / divertir - diversão / impelir - impulsivo / compelir - compulsório / repelir
- repulsa / recorrer - recurso / discorrer - discurso /
sentir - sensível / consentir – consensual.

Vocábulos de origem árabe: cetim, açucena, açúcar.
Vocábulos de origem tupi, africana ou exótica:
cipó, Juçara, caçula, cachaça, cacique.
Sufixos aça, aço, ação, çar, ecer, iça, nça, uça,
uçu, uço: barcaça, ricaço, aguçar, empalidecer, carniça, caniço, esperança, carapuça, dentuço.
Nomes derivados do verbo ter: abster - abstenção
/ deter - detenção / ater - atenção / reter – retenção.
Após ditongos: foice, coice, traição.
Palavras derivadas de outras terminadas em -te,
to(r): marte - marciano / infrator - infração / absorto – absorção.

Sufixos: ês, esa, esia, e isa, quando o radical é
substantivo, ou em gentílicos e títulos nobiliárquicos: freguês, freguesa, freguesia, poetisa, baronesa,
princesa.
Sufixos gregos: ase, ese, ise e ose: catequese, metamorfose.
Formas verbais pôr e querer: pôs, pus, quisera,
quis, quiseste.
Nomes derivados de verbos com radicais terminados em “d”: aludir - alusão / decidir - decisão /
empreender - empresa / difundir – difusão.
Diminutivos cujos radicais terminam com “s”: Luís
- Luisinho / Rosa - Rosinha / lápis – lapisinho.
Após ditongos: coisa, pausa, pouso, causa.
Verbos derivados de nomes cujo radical termina
com “s”: anális(e) + ar - analisar / pesquis(a) + ar
– pesquisar.

São escritos com Z e não S

Sufixos “ez” e “eza” das palavras derivadas de
adjetivo: macio - maciez / rico – riqueza / belo –
beleza.
Sufixos “izar” (desde que o radical da palavra de origem não termine com s): final - finalizar / concreto
– concretizar.
 Consoante de ligação se o radical não terminar
com “s”: pé + inho - pezinho / café + al - cafezal
Exceção: lápis + inho – lapisinho.
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A Informática é um meio para diversos fins, com isso
acaba atuando em todas as áreas do conhecimento. A
sua utilização passou a ser um diferencial para pessoas
e empresas, visto que, o controle da informação passou
a ser algo fundamental para se obter maior flexibilidade
no mercado de trabalho. Logo, o profissional, que melhor
integrar sua área de atuação com a informática, atingirá,
com mais rapidez, os seus objetivos e, consequentemente, o seu sucesso, por isso em quase todos editais de concursos públicos temos Informática.

#FicaDica

Informática pode ser considerada como
significando “informação automática”, ou seja, a
utilização de métodos e técnicas no tratamento
automático da informação. Para tal, é preciso
uma ferramenta adequada: O computador.
A palavra informática originou-se da junção de
duas outras palavras: informação e automática.
Esse princípio básico descreve o propósito
essencial da informática: trabalhar informações
para atender as necessidades dos usuários de
maneira rápida e eficiente, ou seja, de forma
automática e muitas vezes instantânea.

O que é um computador?
O computador é uma máquina que processa dados,
orientado por um conjunto de instruções e destinado a
produzir resultados completos, com um mínimo de intervenção humana. Entre vários benefícios, podemos citar:
: grande velocidade no processamento e disponibilização de informações;
: precisão no fornecimento das informações;
: propicia a redução de custos em várias atividades
: próprio para execução de tarefas repetitivas;
Como ele funciona?
Em informática, e mais especialmente em computadores, a organização básica de um sistema será na forma de:

Figura 1: Etapas de um processamento de dados.

Vamos observar agora, alguns pontos fundamentais
para o entendimento de informática em concursos públicos.
Hardware, são os componentes físicos do computador,
ou seja, tudo que for tangível, ele é composto pelos periféricos, que podem ser de entrada, saída, entrada-saída ou
apenas saída, além da CPU (Unidade Central de Processamento)
Software, são os programas que permitem o funcionamento e utilização da máquina (hardware), é a parte lógica
do computador, e pode ser dividido em Sistemas Operacionais, Aplicativos, Utilitários ou Linguagens de Programação.
O primeiro software necessário para o funcionamento
de um computador é o Sistema Operacional (Sistema Operacional). Os diferentes programas que você utiliza em um
computador (como o Word, Excel, PowerPoint etc) são os
aplicativos. Já os utilitários são os programas que auxiliam
na manutenção do computador, o antivírus é o principal
exemplo, e para finalizar temos as Linguagens de Programação que são programas que fazem outros programas,
como o JAVA por exemplo.
Importante mencionar que os softwares podem ser livres ou pagos, no caso do livre, ele possui as seguintes características:
• O usuário pode executar o software, para qualquer
uso.
• Existe a liberdade de estudar o funcionamento do
programa e de adaptá-lo às suas necessidades.
• É permitido redistribuir cópias.
• O usuário tem a liberdade de melhorar o programa
e de tornar as modificações públicas de modo que a
comunidade inteira beneficie da melhoria.
Entre os principais sistemas operacionais pode-se destacar o Windows (Microsoft), em suas diferentes versões, o
Macintosh (Apple) e o Linux (software livre criado pelo finlandês Linus Torvalds), que apresenta entre suas versões o
Ubuntu, o Linux Educacional, entre outras.
É o principal software do computador, pois possibilita
que todos os demais programas operem.

#FicaDica
Android é um Sistema Operacional desenvolvido
pelo Google para funcionar em dispositivos
móveis, como Smartphones e Tablets. Sua
distribuição é livre, e qualquer pessoa pode
ter acesso ao seu código-fonte e desenvolver
aplicativos (apps) para funcionar neste Sistema
Operacional.
iOS, é o sistema operacional utilizado pelos
aparelhos fabricados pela Apple, como o iPhone
e o iPad.

Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento
HDs, CDs e DVDs)
Os gabinetes são dotados de fontes de alimentação de
energia elétrica, botão de ligar e desligar, botão de reset,
baias para encaixe de drives de DVD, CD, HD, saídas de ventilação e painel traseiro com recortes para encaixe de placas como placa mãe, placa de som, vídeo, rede, cada vez
mais com saídas USBs e outras.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

CONCEITOS BÁSICOS E MODOS DE
UTILIZAÇÃO
DE
TECNOLOGIAS,
FERRAMENTAS,
APLICATIVOS
E
PROCEDIMENTOS
DE
INFORMÁTICA:
TIPOS DE COMPUTADORES, CONCEITOS DE
HARDWARE E DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO
DE PERIFÉRICOS.
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No fundo do gabinete existe uma placa de metal onde será fixada a placa mãe. Pelos furos nessa placa é possível
verificar se será possível ou não fixar determinada placa mãe em um gabinete, pois eles têm que ser proporcionais aos
furos encontrados na placa mãe para parafusá-la ou encaixá-la no gabinete.

#FicaDica
Placa-mãe, é a placa principal, formada por um conjunto de circuitos integrados (“chip set“) que reconhece e
gerencia o funcionamento dos demais componentes do computador.

Se o processador pode ser considerado o “cérebro” do computador, a placa-mãe (do inglês motherboard) representa a espinha dorsal, interligando os demais periféricos ao processador.
O disco rígido, do inglês hard disk, também conhecido como HD, serve como unidade de armazenamento permanente, guardando dados e programas.
Ele armazena os dados em discos magnéticos que mantêm a gravação por vários anos, se necessário.
Esses discos giram a uma alta velocidade e tem seus dados gravados ou acessados por um braço móvel composto
por um conjunto de cabeças de leitura capazes de gravar ou acessar os dados em qualquer posição nos discos.
Dessa forma, os computadores digitais (que trabalham com valores discretos) são totalmente binários. Toda informação introduzida em um computador é convertida para a forma binária, através do emprego de um código qualquer
de armazenamento, como veremos mais adiante.
A menor unidade de informação armazenável em um computador é o algarismo binário ou dígito binário, conhecido como bit (contração das palavras inglesas binarydigit). O bit pode ter, então, somente dois valores: 0 e 1.
Evidentemente, com possibilidades tão limitadas, o bit pouco pode representar isoladamente; por essa razão, as
informações manipuladas por um computador são codificadas em grupos ordenados de bits, de modo a terem um
significado útil.
O menor grupo ordenado de bits representando uma informação útil e inteligível para o ser humano é o byte (leia-se “baite”).
Como os principais códigos de representação de caracteres utilizam grupos de oito bits por caracter, os conceitos
de byte e caracter tornam-se semelhantes e as palavras, quase sinônimas.
É costume, no mercado, construírem memórias cujo acesso, armazenamento e recuperação de informações são
efetuados byte a byte. Por essa razão, em anúncios de computadores, menciona-se que ele possui “512 mega bytes de
memória”; por exemplo, na realidade, em face desse costume, quase sempre o termo byte é omitido por já subentender
esse valor.
Para entender melhor essas unidades de memórias, veja a imagem abaixo:

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Figura 2: Unidade de medida de memórias
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Em resumo, a cada degrau que você desce na Figura 3 é só você dividir por 1024 e a cada degrau que você sobe
basta multiplicar por 1024. Vejamos dois exemplos abaixo:
Destacar essa tabela
Transformar 4 gigabytes em kilobytes:
4 * 1024 = 4096 megabytes
4096 * 1024 = 4194304 kilobytes.

Transformar 16422282522 kilobytes em terabytes:
16422282522 / 1024 = 16037385,28 megabytes
16037385,28 / 1024 = 15661,51 gigabytes
15661,51 / 1024 = 15,29 terabytes.

USB é abreviação de “Universal Serial Bus”. É a porta de entrada mais usada atualmente.
Além de ser usado para a conexão de todo o tipo de dispositivos, ele fornece uma pequena quantidade de energia.
Por isso permite que os conectores USB sejam usados por carregadores, luzes, ventiladores e outros equipamentos.
A fonte de energia do computador ou, em inglês é responsável por converter a voltagem da energia elétrica, que
chega pelas tomadas, em voltagens menores, capazes de ser suportadas pelos componentes do computador.

Monitor de vídeo
Normalmente um dispositivo que apresenta informações na tela de LCD, como um televisor atual.
Outros monitores são sensíveis ao toque (chamados
de touchscreen), onde podemos escolher opções tocando em botões virtuais, apresentados na tela.
Impressora
Muito popular e conhecida por produzir informações
impressas em papel.
Atualmente existem equipamentos chamados impressoras multifuncionais, que comportam impressora,
scanner e fotocopiadoras num só equipamento.
Pen drive é a mídia portátil mais utilizada pelos usuários de computadores atualmente.
Ele não precisar recarregar energia para manter os
dados armazenados. Isso o torna seguro e estável, ao
contrário dos antigos disquetes. É utilizado através de
uma porta USB (Universal Serial Bus).
Cartões de memória, são baseados na tecnologia
flash, semelhante ao que ocorre com a memória RAM
do computador, existe uma grande variedade de formato
desses cartões.
São muito utilizados principalmente em câmeras
fotográficas e telefones celulares. Podem ser utilizados
também em microcomputadores.

Contém um conjunto de restritos de células de memória chamados registradores que podem ser lidos e
escritos muito mais rapidamente que em outros dispositivos de memória. Os registradores são unidades de
memória que representam o meio mais caro e rápido de
armazenamento de dados. Por isso são usados em pequenas quantidades nos processadores.
Em relação a sua arquitetura, se destacam os modelos
RISC (Reduced Instruction Set Computer) e CISC (Complex Instruction Set Computer). Segundo Carter [s.d.]:
... RISC são arquiteturas de carga-armazenamento,
enquanto que a maior parte das arquiteturas CISC permite que outras operações também façam referência à
memória.
Possuem um clock interno de sincronização que define a velocidade com que o processamento ocorre. Essa
velocidade é medida em Hertz. Segundo Amigo (2008):
Em um computador, a velocidade do clock se refere
ao número de pulsos por segundo gerados por um oscilador (dispositivo eletrônico que gera sinais), que determina o tempo necessário para o processador executar
uma instrução. Assim para avaliar a performance de um
processador, medimos a quantidade de pulsos gerados
em 1 segundo e, para tanto, utilizamos uma unidade de
medida de frequência, o Hertz.

#FicaDica
BIOS é o Basic Input/Output System, ou Sistema
Básico de Entrada e Saída, trata-se de um
mecanismo responsável por algumas atividades
consideradas corriqueiras em um computador,
mas que são de suma importância para o correto
funcionamento de uma máquina.

Figura 3: Esquema Processador
Na placa mãe são conectados outros tipos de placas,
com seus circuitos que recebem e transmite dados para
desempenhar tarefas como emissão de áudio, conexão à
Internet e a outros computadores e, como não poderia
faltar, possibilitar a saída de imagens no monitor.
Essas placas, muitas vezes, podem ter todo seu hardware reduzido a chips, conectados diretamente na placa
mãe, utilizando todos os outros recursos necessários, que
não estão implementados nesses chips, da própria motherboard. Geralmente esse fato implica na redução da
velocidade, mas hoje essa redução é pouco considerada,
uma vez que é aceitável para a maioria dos usuários.
No entanto, quando se pretende ter maior potência
de som, melhor qualidade e até aceleração gráfica de
imagens e uma rede mais veloz, a opção escolhida são as
placas off board. Vamos conhecer mais sobre esse termo
e sobre as placas de vídeo, som e rede:
Placas de vídeo são hardwares específicos para trabalhar e projetar a imagem exibida no monitor. Essas placas
podem ser onboard, ou seja, com chipset embutido na
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Se a BIOS para de funcionar, o PC também para! Ao
iniciar o PC, a BIOS faz uma varredura para detectar e
identificar todos os componentes de hardware conectados à máquina.
Só depois de todo esse processo de identificação é
que a BIOS passa o controle para o sistema operacional e
o boot acontece de verdade.
Diferentemente da memória RAM, as memórias ROM
(Read Only Memory – Memória Somente de Leitura) não
são voláteis, mantendo os dados gravados após o desligamento do computador.
As primeiras ROM não permitiam a regravação de seu
conteúdo. Atualmente, existem variações que possibilitam a regravação dos dados por meio de equipamentos
especiais. Essas memórias são utilizadas para o armazenamento do BIOS.
O processador que é uma peça de computador que
contém instruções para realizar tarefas lógicas e matemáticas. O processador é encaixado na placa mãe através do socket, ele que processa todas as informações do
computador, sua velocidade é medida em Hertz e os fabricantes mais famosos são Intel e AMD.
O processador do computador (ou CPU – Unidade
Central de Processamento) é uma das partes principais
do hardware do computador e é responsável pelos cálculos, execução de tarefas e processamento de dados.
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placa mãe, ou off board, conectadas em slots presentes
na placa mãe. São considerados dispositivos de saída de
dados, pois mostram ao usuário, na forma de imagens,
o resultado do processamento de vários outros dados.
Você já deve ter visto placas de vídeo com especificações 1x, 2x, 8x e assim por diante. Quanto maior o
número, maior será a quantidade de dados que passarão
por segundo por essa placa, o que oferece imagens de
vídeo, por exemplo, com velocidade cada vez mais próxima da realidade. Além dessa velocidade, existem outros
itens importantes de serem observados em uma placa
de vídeo: aceleração gráfica 3D, resolução, quantidade de
cores e, como não poderíamos esquecer, qual o padrão
de encaixe na placa mãe que ela deverá usar (atualmente
seguem opções de PCI ou AGP). Vamos ver esses itens
um a um:
Placas de som são hardwares específicos para trabalhar e projetar a sons, seja em caixas de som, fones de
ouvido ou microfone. Essas placas podem ser onboard,
ou seja, com chipset embutido na placa mãe, ou offboard, conectadas em slots presentes na placa mãe. São
dispositivos de entrada e saída de dados, pois tanto permitem a inclusão de dados (com a entrada da voz pelo
microfone, por exemplo) como a saída de som (através
das caixas de som, por exemplo).
Placas de rede são hardwares específicos para integrar um computador a uma rede, de forma que ele possa
enviar e receber informações. Essas placas podem ser onboard, ou seja, com chipset embutido na placa mãe, ou
offboard, conectadas em slots presentes na placa mãe.

#FicaDica
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Alguns dados importantes a serem observados
em uma placa de rede são: a arquitetura de rede
que atende os tipos de cabos de rede suportados
e a taxa de transmissão.
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Periféricos de computadores
Para entender o suficiente sobre periféricos para concurso público é importante entender que os periféricos
são os componentes (hardwares) que estão sempre ligados ao centro dos computadores.
Os periféricos são classificados como:
Dispositivo de Entrada: É responsável em transmitir a
informação ao computador. Exemplos: mouse, scanner,
microfone, teclado, Web Cam, Trackball, Identificador
Biométrico, Touchpad e outros.
Dispositivos de Saída: É responsável em receber a informação do computador. Exemplos: Monitor, Impressoras, Caixa de Som, Ploter, Projector de Vídeo e outros.
Dispositivo de Entrada e Saída: É responsável em
transmitir e receber informação ao computador. Exemplos: Drive de Disquete, HD, CD-R/RW, DVD, Blu-ray, modem, Pen-Drive, Placa de Rede, Monitor Táctil, Dispositivo
de Som e outros.

#FicaDica
Periféricos sempre podem ser classificados em
três tipos: entrada, saída e entrada e saída.

EXERCÍCIOS COMENTADOS

Considerando a figura acima, que ilustra as propriedades
de um dispositivo USB conectado a um computador com
sistema operacional Windows 7, julgue os itens a seguir
1) Escrivão de Polícia CESPE 2013
As informações na figura mostrada permitem inferir que
o dispositivo USB em questão usa o sistema de arquivo
NTFS, porque o fabricante é Kingston.
( ) Certo

( ) Errado

Resposta: Errado - Por padrão os pendrives (de baixa
capacidade) são formatados no sistema de arquivos
FAT, mas a marca do dispositivo ou mesmo a janela
ilustrada não apresenta informações para afirmar sobre
qual sistema de arquivos está sendo utilizado.
2) Escrivão de Polícia CESPE 2013
Ao se clicar o ícone
, será mostrado, no
Resumo das Funções do Dispositivo, em que porta USB o
dispositivo está conectado.
( ) Certo

( ) Errado

Resposta: Certo - Ao se clicar no ícone citado será demonstrada uma janela com informações/propriedades
do dispositivo em questão, uma das informações que
aparecem na janela é a porta em que o dispositivo USB
foi/está conectado.
3) Escrivão de Polícia CESPE 2013
Um clique duplo em
fará
que seja disponibilizada uma janela contendo funcionalidades para a formatação do dispositivo USB.
( ) Certo

( ) Errado
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OPERAÇÕES, PROPRIEDADES E APLICAÇÕES (SOMA, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO,
DIVISÃO, POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO).

Números Naturais e suas operações fundamentais
1. Deﬁnição de Números Naturais
Os números naturais como o próprio nome diz, são os números que naturalmente aprendemos, quando estamos
iniciando nossa alfabetização. Nesta fase da vida, não estamos preocupados com o sinal de um número, mas sim em
encontrar um sistema de contagem para quantiﬁcarmos as coisas. Assim, os números naturais são sempre positivos e
começando por zero e acrescentando sempre uma unidade, obtemos os seguintes elementos:

ℕ = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, … .

Sabendo como se constrói os números naturais, podemos agora deﬁnir algumas relações importantes entre eles:
a) Todo número natural dado tem um sucessor (número que está imediatamente à frente do número dado na
seqüência numérica). Seja m um número natural qualquer, temos que seu sucessor será sempre deﬁnido como
m+1. Para ﬁcar claro, seguem alguns exemplos:
Ex: O sucessor de 0 é 1.
Ex: O sucessor de 1 é 2.
Ex: O sucessor de 19 é 20.
b) Se um número natural é sucessor de outro, então os dois números que estão imediatamente ao lado do outro
são considerados como consecutivos. Vejam os exemplos:
Ex: 1 e 2 são números consecutivos.
Ex: 5 e 6 são números consecutivos.
Ex: 50 e 51 são números consecutivos.
c) Vários números formam uma coleção de números naturais consecutivos se o segundo for sucessor do primeiro, o
terceiro for sucessor do segundo, o quarto for sucessor do terceiro e assim sucessivamente. Observe os exemplos
a seguir:
Ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são consecutivos.
Ex: 5, 6 e 7 são consecutivos.
Ex: 50, 51, 52 e 53 são consecutivos.
d) Analogamente a deﬁnição de sucessor, podemos deﬁnir o número que vem imediatamente antes ao número
analisado. Este número será deﬁnido como antecessor. Seja m um número natural qualquer, temos que seu antecessor será sempre deﬁnido como m-1. Para ﬁcar claro, seguem alguns exemplos:
Ex: O antecessor de 2 é 1.
Ex: O antecessor de 56 é 55.
Ex: O antecessor de 10 é 9.

O único número natural que não possui antecessor é o 0 (zero) !
1.1. Operações com Números Naturais
Agora que conhecemos os números naturais e temos um sistema numérico, vamos iniciar o aprendizado das operações matemáticas que podemos fazer com eles. Muito provavelmente, vocês devem ter ouvido falar das quatro operações fundamentais da matemática: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Vamos iniciar nossos estudos com elas:
Adição: A primeira operação fundamental da Aritmética tem por ﬁnalidade reunir em um só número, todas as
unidades de dois ou mais números. Antes de surgir os algarismos indo-arábicos, as adições podiam ser realizadas por
meio de tábuas de calcular, com o auxílio de pedras ou por meio de ábacos. Esse método é o mais simples para se
aprender o conceito de adição, veja a ﬁgura a seguir:
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FIQUE ATENTO!
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Observando a historinha, veja que as unidades (pedras) foram reunidas após o passeio no quintal. Essa reunião das
pedras é deﬁnida como adição. Simbolicamente, a adição é representada pelo símbolo “+” e assim a historinha ﬁca da
seguinte forma:
2
3
5
+
=
𝑇𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑢𝑒𝑖 𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

Como toda operação matemática, a adição possui algumas propriedades, que serão apresentadas a seguir:
a) Fechamento: A adição no conjunto dos números naturais é fechada, pois a soma de dois números naturais será
sempre um número natural.
b) Associativa: A adição no conjunto dos números naturais é associativa, pois na adição de três ou mais parcelas
de números naturais quaisquer é possível associar as parcelas de quaisquer modos, ou seja, com três números
naturais, somando o primeiro com o segundo e ao resultado obtido somarmos um terceiro, obteremos um resultado que é igual à soma do primeiro com a soma do segundo e o terceiro. Apresentando isso sob a forma de
números, sejam A,B e C, três números naturais, temos que:

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 𝐴 + (𝐵 + 𝐶)

c) Elemento neutro: Esta propriedade caracteriza-se pela existência de número que ao participar da operação de
adição, não altera o resultado ﬁnal. Este número será o 0 (zero). Seja A, um número natural qualquer, temos que:

𝐴+0 = 𝐴

d) Comutativa: No conjunto dos números naturais, a adição é comutativa, pois a ordem das parcelas não altera a
soma, ou seja, somando a primeira parcela com a segunda parcela, teremos o mesmo resultado que se somando
a segunda parcela com a primeira parcela. Sejam dois números naturais A e B, temos que:

𝐴+𝐵 =𝐵 +𝐴
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Subtração: É a operação contrária da adição. Ao invés de reunirmos as unidades de dois números naturais, vamos
retirar uma quantidade de um número. Voltando novamente ao exemplo das pedras:

2

Observando a historinha, veja que as unidades (pedras) que eu tinha foram separadas. Essa separação das pedras é
deﬁnida como subtração. Simbolicamente, a subtração é representada pelo símbolo “-” e assim a historinha ﬁca da seguinte forma:
3
5
2
−
=
𝑇𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

A subtração de números naturais também possui suas propriedades, deﬁnidas a seguir:
a) Não fechada: A subtração de números naturais não é fechada, pois há um caso onde a subtração de dois números naturais não resulta em um número natural. Sejam dois números naturais A,B onde A < B, temos que:

A−B< 0

Como os números naturais são positivos, A-B não é um número natural, portanto a subtração não é fechada.
b) Não Associativa: A subtração de números naturais também não é associativa, uma vez que a ordem de resolução é
importante, devemos sempre subtrair o maior do menor. Quando isto não ocorrer, o resultado não será um número
natural.
c) Elemento neutro: No caso do elemento neutro, a propriedade irá funcionar se o zero for o termo a ser subtraído
do número. Se a operação for inversa, o elemento neutro não vale para os números naturais:
d) Não comutativa: Vale a mesma explicação para a subtração de números naturais não ser associativa. Como a
ordem de resolução importa, não podemos trocar os números de posição
Multiplicação: É a operação que tem por ﬁnalidade adicionar o primeiro número denominado multiplicando ou
parcela, tantas vezes quantas são as unidades do segundo número denominadas multiplicador. Veja o exemplo:
Ex: Se eu economizar toda semana R$ 6,00, ao ﬁnal de 5 semanas, quanto eu terei guardado?
Pensando primeiramente em soma, basta eu somar todas as economias semanais:

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

Quando um mesmo número é somado por ele mesmo repetidas vezes, deﬁnimos essa operação como multiplicação. O símbolo que indica a multiplicação é o “x” e assim a operação ﬁca da seguinte forma:

6+6+6+6+6
6𝑥5
=
= 30
𝑆𝑜𝑚𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖çõ𝑒𝑠

A multiplicação também possui propriedades, que são apresentadas a seguir:

a) Fechamento: A multiplicação é fechada no conjunto dos números naturais, pois realizando o produto de dois ou
mais números naturais, o resultado será um número natural.
b) Associativa: Na multiplicação, podemos associar três ou mais fatores de modos diferentes, pois se multiplicarmos o primeiro fator com o segundo e depois multiplicarmos por um terceiro número natural, teremos o mesmo
resultado que multiplicar o terceiro pelo produto do primeiro pelo segundo. Sejam os números naturais m,n e p,
temos que:

𝑚 𝑥 𝑛 𝑥 𝑝 = 𝑚 𝑥 (𝑛 𝑥 𝑝)

𝑛𝑥1=𝑛

d) Comutativa: Quando multiplicamos dois números naturais quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto,
ou seja, multiplicando o primeiro elemento pelo segundo elemento teremos o mesmo resultado que multiplicando o segundo elemento pelo primeiro elemento. Sejam os números naturais m e n, temos que:

𝑚𝑥𝑛 = 𝑛𝑥𝑚

e) Prioridade sobre a adição e subtração: Quando se depararem com expressões onde temos diferentes operações matemática, temos que observar a ordem de resolução das mesmas. Observe o exemplo a seguir:
Ex: 2 + 4 𝑥 3

Se resolvermos a soma primeiro e depois a multiplicação, chegamos em 18.
Se resolvermos a multiplicação primeiro e depois a soma, chegamos em 14. Qual a resposta certa?
A multiplicação tem prioridade sobre a adição, portanto deve ser resolvida primeiro e assim a resposta correta é 14.
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c) Elemento Neutro: No conjunto dos números naturais também existe um elemento neutro para a multiplicação
mas ele não será o zero, pois se não repetirmos a multiplicação nenhuma vez, o resultado será 0. Assim, o elemento neutro da multiplicação será o número 1. Qualquer que seja o número natural n, tem-se que:
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FIQUE ATENTO!
Caso haja parênteses na soma, ela tem prioridade sobre a multiplicação. Utilizando o exemplo, temos que: .

(2 + 4)𝐱3 = 6 𝐱 3 = 18 Nesse caso, realiza-se a soma primeiro, pois ela está dentro dos parênteses

f) Propriedade Distributiva: Uma outra forma de resolver o exemplo anterior quando se a soma está entre
parênteses é com a propriedade distributiva. Multiplicando um número natural pela soma de dois números
naturais, é o mesmo que multiplicar o fator, por cada uma das parcelas e a seguir adicionar os resultados obtidos. Veja o exemplo:

2 + 4 x 3 = 2x3 + 4x3 = 6 + 12 = 18

Veja que a multiplicação foi distribuída para os dois números do parênteses e o resultado foi o mesmo que do item
anterior.
Divisão: Dados dois números naturais, às vezes necessitamos saber quantas vezes o segundo está contido no primeiro. O primeiro número é denominado dividendo e o outro número é o divisor. O resultado da divisão é chamado
de quociente. Nem sempre teremos a quantidade exata de vezes que o divisor caberá no dividendo, podendo sobrar
algum valor. A esse valor, iremos dar o nome de resto. Vamos novamente ao exemplo das pedras:
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No caso em particular, conseguimos dividir as 8 pedras para 4 amigos, ﬁcando cada um deles como 2 unidades e
não restando pedras. Quando a divisão não possui resto, ela é deﬁnida como divisão exata. Caso contrário, se ocorrer
resto na divisão, como por exemplo, se ao invés de 4 fossem 3 amigos:

4

Nessa divisão, cada amigo seguiu com suas duas pedras, porém restaram duas que não puderam ser distribuídas,
pois teríamos amigos com quantidades diferentes de pedras. Nesse caso, tivermos a divisão de 8 pedras por 3 amigos,
resultando em um quociente de 2 e um resto também 2. Assim, deﬁnimos que essa divisão não é exata.
Devido a esse fato, a divisão de números naturais não é fechada, uma vez que nem todas as divisões são exatas.
Também não será associativa e nem comutativa, já que a ordem de resolução importa. As únicas propriedades válidas
na divisão são o elemento neutro (que segue sendo 1, desde que ele seja o divisor) e a propriedade distributiva.

FIQUE ATENTO!
A divisão tem a mesma ordem de prioridade de resolução que a multiplicação, assim ambas podem ser
resolvidas na ordem que aparecem.
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1 – Caso Brumadinho e risco em outras barragens
mineiras
O crime ambiental em Brumadinho (MG), em 25/01,
com rompimento de barragem controlada pela mineradora
Vale foi destaque em todo mundo. Tudo isso após mais de
três anos da ocorrência de outra tragédia, o caso Samarco,
no rompimento de barragem em Mariana (MG). A Samarco
é uma empresa controlada pela gigante mineradora Vale.
Contudo, em março de 2019, foi constatado o risco
de rompimento em outras barragens mineiras da Vale:
B3/B4, em Macacos, e as Forquilhas 1 e 3, em Ouro
Preto. Inclusive, houve alerta máximo da (ANM) Agência
Nacional de Mineração quanto à barragem de Macacos,
em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte.
Em Brumadinho, as mortes chegam 216 vítimas. Além
disso, 88 pessoas estão desaparecidas. As informações
foram atualizadas em 29/03/2019.

#FicaDica

O caso Brumadinho já é tratado por
ambientalistas como mais trágico e delicado
quando em comparação a catástrofe de
Mariana (MG), em 2015.

FIQUE ATENTO!
Correntes progressistas tratam a situação como
crime ambiental e não acidente. Pois assim
como, no caso da Samarco, em Mariana (MG),
a gigante da mineração Vale é responsabilizada
pelo rompimento da barragem, por não ter
atuado na prevenção de ambas as catástrofes.

#FicaDica

O caso Jean Wyllys está intimamente ligado
a questões de violação de direitos humanos,
no que se refere ao comprometimento da
integridade e segurança de cada cidadão.

FIQUE ATENTO!
Muitas questões podem também relacionar
órgãos que monitoram e denunciam casos
dessa natureza, como o Comitê de Direitos
Humanos da ONU. É importante conhecer
essas instituições.
3 – China e a tecnologia 5G
A tecnologia 5G desembarcou oﬁcialmente no mundo
em 2018. De lá pra cá, a China tem demonstrado estar
na dianteira quanto ao monopólio e desenvolvimento
dessa tecnologia. Para se ter uma ideia, os chineses estão
à frente de um projeto de ﬁbra ótica unindo a Ásia e
Europa.
E em meio a essa dianteira, cresce a pressão dos
Estados Unidos em relação à União Europeia para
reduzir o impacto do mercado chinês no velho mundo.
Porém o bloco europeu já anunciou que não pretende
evitar a entrada da Huawei, a gigante chinesa de
telecomunicações.
Os EUA justiﬁcam a pressão em relação à China, de
acordo com eles, pelo fato de haver “risco de invasão
cibernética” chinesa no Ocidente. Porém a Europa já
deixou claro que pretende manter suas políticas de
segurança da informação, sem ceder a pressões dos
estadunidenses, mas em consonância às suas próprias
regras.
Em linhas gerais, a UE não proibiu a entrada da
Huawei, mas deixa claro que os Estados-membros
estarão em alerta quanto à segurança. As nações terão
de partilhar dados sobre segurança cibernética em 5G e
fazer avaliações.

#FicaDica

Nações que dominam a tecnologia,
consequentemente, exercem poderio em
outros setores no mundo. A China mostra que
está apta a tudo isso.

FIQUE ATENTO!
Nesse embate, veriﬁcamos aqui mais uma vez
um confronto entre China e EUA pelo domínio
tecnológico. Lembrando que os estadunidenses
ainda têm poder nesse campo, já que contam
com as empresas mais poderosas do mundo:
Google, Apple e Facebook.

ATUALIDADES

2 - Caso Jean Wyllys
Em seu terceiro mandato como deputado federal
pelo PSOL, Jean Wyllys decidiu abandonar o congresso
e deixar o Brasil após informar que teria sofrido ameaças
de morte. O fato repercutiu nos veículos de imprensa
de todo o mundo. O vie-presidente do Brasil, Hamilton
Mourão, aﬁrmou que a ameaça sofrida pelo parlamentar
compromete a democracia.
Em entrevista à imprensa, Jean Wyllys contou que
havia recebido ameaças direcionadas a sua mãe e
seus familiares, por meio de ligações anônimas. Os
ameaçadores disseram que poderiam executar a família
do deputado e que matá-lo “seria um presente”.
O parlamentar aﬁrmou que por causa das ameaças
conta com escolta para ir aos lugares e garantir o mínimo
de segurança possível. Ao renunciar ao mandato, entra
em seu lugar David Miranda, vereador do Rio de Janeiro,
também ativista do movimento LGBT, assim como Jean.
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4 - Crise na Venezuela
Mergulhada em uma crise política e econômica
há mais de cinco anos, o caos na Venezuela, ganhou
mais um capítulo. Em fevereiro, Nicolás Maduro ainda
fechou a fronteira com o Brasil, intensiﬁcando a crise e,
fomentando o clima de tensão com países vizinhos e os
Estados Unidos.
No dia 27 de janeiro, Juan Guaidó, presidente da
Assembleia Nacional, se autodeclarou presidente interino
do país. A tentativa de chegar ao poder, por parte de
Guaidó, surgiu após protestos contra o governo de
Maduro, em janeiro deste ano, com registros de vítimas.
Nos últimos anos, confrontos entre chavistas e
antichavistas têm trazido mortos e feridos num cenário
de guerra civil que se alastra pelo país, em meio ao
aumento de pobreza e miséria da população.
As nações que reconheceram Guaidó como
presidente interino foram: Estados Unidos, Austrália,
Israel, Alemanha, França, Espanha, além do Brasil. Os
dados informados foram atualizados em 01/03/19.

#FicaDica

A crise venezuelana é complexa e traz muitas
narrativas, mas é preciso considerar um tema
de muito destaque em 2018: a imigração. A
chegada maciça de venezuelanos ao Brasil
enfatiza mais um cenário de xenofobia
em território nacional, em meio à rejeição
da população de Roraima à chegada dos
imigrantes.

FIQUE ATENTO!
Pode haver questões de atualidades com
enunciados que requerem atenção e
interpretação de texto. Uma boa compreensão
do enunciado pode ser fundamental para
chegar à resposta correta.

ATUALIDADES

5 - Nasa impede primeira tripulação feminina
A Nasa, agência espacial norte-america, estava preste
a anunciar um feito: a primeira tripulação totalmente
feminina em uma missão no espaço. Porém, por causa de
um macacão, a medida foi adiada.
Duas astronautas fariam a missão, Christina Koch e
Anne McClain, mas havia somente um traje adequado
ao tamanho das astronautas. Esse problema de logística,
então, adiou os planos de haver uma missão apenas com
mulheres.
Lembrando que a primeira mulher a participar de uma
missão no espaço foi Sally Ride, em 1983. Outro dado
curioso é que o recorde de uma pessoa a permanecer no
espaço pela Nasa é de uma mulher, Peggy Whitson.
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#FicaDica

Medida suscitou debates em torno do pouco
espaço cedido às mulheres na ciência espacial,
ainda profundamente dominado pelos
homens. Tudo isso diante das discussões em
todo mundo sobre a discriminação de gênero.

FIQUE ATENTO!
Site da Nasa é um portal bastante completo
com boletins e notícias sobre missões espaciais,
imagens e estudos. Vale veriﬁcar!
6 – Brasil, Davos e as relações internacionais
Na atual fase política brasileira com Jair Bolsonaro
(PSL) na Presidência, o Brasil trilha caminhos diplomáticos
distintos de anos atrás, desde os governos de Fernando
Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseﬀ. Com projeção
mais à extrema direita na política adotada, Bolsonaro
formalizou a nova era diplomática para o mundo no
Fórum Econômico de Davos, na Suíça.
Diante da elite econômica mundial, o presidente
realizou um discurso citado pela imprensa internacional
como “superﬁcial”. A participação não respondeu de
forma prática e objetiva, segundo alguns especialistas,
quais seriam as ações adotadas na política econômica
que favoreceriam os investidores e a estabilidade
econômica mundial.
A apresentação do presidente foi tida como “tímida”,
tendo em vista que Bolsonaro era considerado uma das
grandes estrelas do evento.
Outro fato marcante foi a negativa em conceder
entrevistas coletivas à imprensa, alegando indisposição.
Porém, uma das questões observadas, segundo
especialistas em diplomacia, é de que não houve
escorregão diplomático.
No caso, foi uma participação tímida, sem
expressividade, sem polêmicas e de certo modo correta,
como pontua o ex-embaixador brasileiro Rubens
Ricupero, em entrevista ao UOL.

#FicaDica

Sem Donald Trump, Vladimir Putin e Thereza
May, Bolsonaro era cotado como o grande
destaque do evento.

FIQUE ATENTO!
Muitas, vezes, questões sobre relações
internacionais
trazem
enunciados
que
requerem interpretação de texto e, vale muito,
ter atenção.

#FicaDica

Essa parceria deve aumentar as receitas de ambas
as empresas. O projeto prevê investimentos de
mais de 200 milhões de dólares.

FIQUE ATENTO!
Questões sobre tecnologia têm sido abordadas
com frequência nas provas de concursos
públicos. Por isso, vale manter atenção ao
tema.
8 – Papa favorável à educação sexual
Em entrevista à imprensa, no dia 28 de janeiro, o papa
Francisco defendeu a educação sexual nas escolas, além
de mencionar que o sexo “não é um monstro, mas um
dom de Deus”. O papa ainda ressaltou que o ato sexual é
um “dom de Deus para amar”.
Francisco comentou a importância das escolas em
orientar os jovens, especialmente, quando o aluno não
tem acesso às informações dentro de casa. Para ele, a
falta de diálogo no ambiente familiar, quando se trata
desse tema, tem a ver com complicações familiares e
falta de habilidade para conduzir essa temática, por parte
dos adultos.
Ele ainda defende que a educação sexual não pode
ter “cunho ideológico”, porém deve ser objetiva. Outro
tema polêmico mencionado por ele se refere ao celibato.
O papa não apoia o celibato como algo opcional, mas
aﬁrma que em locais com escassez de sacerdotes, o caso
pode ser analisado. Todavia, ele enfatiza que se trata de
uma questão reservada para os teólogos estudarem melhor.

#FicaDica

O papa Francisco tem se mostrado bastante
moderado em seu discurso e sofre críticas,
por parte das alas mais conservadoras da
Igreja.

FIQUE ATENTO!
É sempre importante estar atento aos
pronunciamentos do papa, que comanda a
religião mais inﬂuente do mundo ocidental.
Esses temas podem cair nas provas.
9 - Inteligência artiﬁcial cada vez mais presente na
sociedade
Num mundo cada vez mais conectado e imerso nas
redes sociais, as inovações tecnológicas estabelecem
novas conﬁgurações nas relações sociais e de trabalho.
A inteligência artiﬁcial se constitui num mecanismo que
traz mudanças nas formas como as pessoas se relacionam
e nas funções que exercem.
No campo proﬁssional, por exemplo, a inteligência
artiﬁcial – por meio de máquinas ou robôs –, já realiza
de forma automatizada funções anteriormente exercidas
por pessoas. Hoje, por exemplo, softwares e máquinas
realizam relatórios e análises que eram feitas por
proﬁssionais preparados para essa função.
Outro exemplo é o uso de atendentes virtuais em
chats de relacionamento com clientes. A GOL Linhas
Aéreas mantém uma atendente- robô em sua página
para esclarecer dúvidas mais freqüentes do usuários.
Uma das questões mais complexas quando se fala
nessa tecnologia, é a perda de proﬁssões que passam a
ser exercidas por máquinas. Num futuro nem tão distante
assim a tendência é essa. E de certa forma, as carreiras
proﬁssionais vão se adaptando à tecnologia e passam
por transformações intensas para saber lidar com essas
mudanças.

#FicaDica

Em julho de 2018, uma equipe de cientistas
estrangeiros assinou um acordo em que se
comprometiam a não criar máquinas e robôs
que possam ameaçar a vida e integridade da
raça humana.

FIQUE ATENTO!
Inteligência artiﬁcial é um tema bem
contemporâneo e está ligado à realidade das
pessoas, à medida que interfere nas atividades
proﬁssionais e formas de se relacionar. Por
isso, é um assunto bem relevante.
10 – Paris e Berlim (pró-Europa)
Emmanuel Macron, presidente da França, e Angela
Merkel, premiê alemã, assinaram um tratado de
cooperação entre os países, pró-Europa, no dia 22 de
janeiro. A ideia é fortalecer as relações entre as nações
em direção a uma União Europeia mais forte e dinâmica,
diante da saída do Reino Unido do bloco europeu.
Uma das questões difundidas é a defesa do
multilateralismo e soberania da Europa. Essa proposta dá
espaço para a diversidade cultural dos Estados-membros
para trazer solidez e sucesso ao bloco.

ATUALIDADES

7 – Apple e seu cartão de crédito
A gigante da tecnologia Apple anuncia a chegada
de seu cartão de crédito no mercado mundial ainda em
2019. A novidade é uma parceria com o banco Goldman
Sachs.
Os funcionários da Apple serão os primeiros a
testarem o cartão nos próximos meses, até a chegada
do produto ao consumidor, que deve ocorrer até o ﬁnal
deste ano. O cartão será acessado pela Apple Wallet,
conforme a imprensa especializada adiantou desde o
ano passado.
A empresa também disponibilizará recursos de
gerenciamento de gastos do usuário. No caso, uma das
frentes é alertar sobre o que está custando mais caro
em alguns setores. O cartão será emitido pelo Goldman
Sachs e utilizará a bandeira Mastercard.
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Ambos os governantes concordam que o acordo
contribui para a construção de uma Europa unida e
fortalecida diante dos desaﬁos do século 21.

Porém nenhum dos países anunciou que pretendem
aderir à política de reciprocidade e, dessa forma, autorizar
esse benefício para os brasileiros. Para o governo, a
medida busca fomentar o turismo no país.

#FicaDica

O multilateralismo defendido por franceses e
alemães prega o acordo entre dois ou mais
países diante de um tema comum, é um
ponto importante de cooperação nas relações
diplomáticas.

#FicaDica

Críticas em relação à medida citam que a
autorizar a entrada sem levar em conta a
reciprocidade “coloca o Brasil em posição
desvantagem e fragiliza sua importância
diplomática” além de “inferiorizar seu povo”.

FIQUE ATENTO!
A maior parte das questões que traze esse tema
pode tratar de multilateralismo e objetivos dos
blocos econômicos. Por isso, é importante
manter atenção aos fatos mais impactantes
relativos à União Europeia.
11 – Lemann perde posto de homem mais rico do
Brasil para Safra
O empresário Jorge Paulo Lemann não é mais o
brasileiro mais rico, seu posto foi superado pelo banqueiro
Joseph Safra. Atualmente, Lemann tem fortuna avaliada
em US$ 23 bilhões. Já Safra acumula US$ 25,2 bilhões.
No ranking mundial, na lista da revista Forbes, Safra
ocupa a 31º lugar como o homem mais rico do planeta e
lidera como o banqueiro com maior fortuna do planeta.
Já Lemmann aparece no 37º lugar. As informações foram
divulgadas no portal “G1”, em 01/03/2019.
Lemann perdeu US$ 4 bilhões desde 2018 e ocupava
o posto de homem mais rico do Brasil havia seis anos. Em
2018, Safra, ao contrário, teve aumento de US$ 1, 6 bilhão
em sua fortuna. E, nos últimos anos, seu patrimônio
aumentou em cerca de US$ 8 bilhões.

#FicaDica

O ranking da revista Forbes é um dos
instrumentos mais relevantes para o mundo
dos negócios. A revista foi fundada em 1917.

FIQUE ATENTO!

ATUALIDADES

Questões sobre esses rankings podem
apresentar texto de apoio, em que o domínio
da interpretação conta muito para chegar aos
resultados esperados.

4

12 –Sem visto para os EUA
A visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados
Unidos, em março, foi um dos momentos mais esperados
do Planalto, devido ao encontro do brasileiro com
Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e ﬁgura
admirada pelo clã Bolsonaro.
A visita do presidente do Brasil também trouxe à
tona uma medida polêmica, o governo quer autorizar a
entrada de turistas dos Estados Unidos, sem necessidade
de visto. A ação valeria para Japão, Austrália e Canadá.

FIQUE ATENTO!
A política de reciprocidade prevê que os
países adotem ações compatíveis. Se uma
nação exige visto da outra, é aceitável que
ambas possam aderir às mesmas práticas.
13 - Acordo para reconstrução da Síria
Desde 2011, a Síria enfrenta uma intensa guerra civil
que já deixou milhões de mortos e refugiados. O país
hoje vive um cenário de miséria em meio à devastação.
Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) citam
que o conﬂito custou mais de US$ 380 bilhões de dólares.
Em 2018, a sociedade mundial tem discutido a
implantação de um plano para a reconstrução da Síria.
Mas a atrair investimentos externos tem sido desaﬁante
para a nação, tendo em vista as sanções impostas pelos
Estados Unidos, por conta de denúncias de violações
de direitos humanos sob a gestão de Bashar al-Assad,
o presidente do país. Atualmente, Rússia, China e Irã
investiram na nação nos últimos e são os países aliados
do governo.
Com as sanções, a Síria ﬁca impedida de exportar e
até receber investimentos estadunidenses. Na opinião
de especialistas em relações internacionais, executar um
plano de reconstrução depende da exclusão das sanções e
participações de mais nações que possam investir no país.

#FicaDica

Em mais de sete anos de guerra civil, mais de
5,6 milhões de pessoas foram forçadas a deixar
suas casas em busca de uma vida melhor em
outros países. Além disso, mais de 500 mil
pessoas vivem deslocadas dentro país.

FIQUE ATENTO!
De acordo com a ONU, a maioria dos
refugiados que vive nos países vizinhos se
encontra abaixo da linha da pobreza em
situação de miséria.
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A ética tem sido um dos temas mais trabalhados nos
últimos tempos, pois a corrupção, o descaso social e os
constantes escândalos políticos e sociais expostos na mídia diariamente suscitam que a sociedade exija o resgate
de valores morais em todas as suas instâncias, sejam elas
políticas, cientíﬁcas ou econômicas. Desse conﬂito de interesses pelo bem comum ergue-se a ética, tão discutida
pelos ﬁlósofos de toda a história mundial.
Ética é uma palavra com duas origens possíveis. A
primeira advém do grego éthos, literalmente “com e curto”, que pode ser traduzida por “costume”; a segunda
também se escreve éthos, porém se traduz por “com e
longo”, que signiﬁca “propriedade do caráter”.
Conceitua-se Ética como sendo o estudo dos juízos
de apreciação referentes à conduta humana, do ponto
de vista do bem e do mal. É um conjunto de normas e
princípios que norteiam a boa conduta do ser humano.
A Ética é a parte da ﬁlosoﬁa que aborda o comportamento humano, seus anseios, desejos e vontades. É a
ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes e de uma forma especíﬁca de comportamento
humano, envolvendo estudos de aprovação ou desaprovação da ação dos homens. É a consideração de valor
como equivalente de uma medição do que é real e voluntarioso no campo das ações virtuosas. Ela ilumina a
consciência humana, sustenta e dirige as ações do homem, norteando a conduta individual e social.
Como um produto histórico-cultural, deﬁne em cada
cultura e sociedade o que é virtude, o que é bom ou mal,
certo ou errado, permitido ou proibido.
Segundo Reale (1999, p. 29), “ética é a ciência normativa dos comportamentos humanos”.
Já Maximiano (1974, p. 28) a deﬁne como “a disciplina ou campo do conhecimento que trata da deﬁnição e
avaliação de pessoas e organizações, é a disciplina que
dispõe sobre o comportamento adequado e os meios de
implementá-lo, levando-se em consideração os entendimentos presentes na sociedade ou em agrupamentos
sociais particulares”.
Ética e moral.
No contexto ﬁlosóﬁco, ética e moral possuem diferentes signiﬁcados. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são
os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas
por cada sociedade.
Os termos possuem origem etimológica distinta.
A palavra “ética” vem do Grego “ethos” que signiﬁca
“modo de ser” ou “caráter”. Já a palavra “moral” tem origem no termo latino “morales” que signiﬁca “relativo aos
costumes”.
Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da
investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada,
cientíﬁca e teórica. É uma reﬂexão sobre a moral.

Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano
e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras
orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os
seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo
ou errado, bom ou mau.
No sentido prático, a ﬁnalidade da ética e da moral é
muito semelhante. São ambas responsáveis por construir
as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a
melhor forma de agir e de se comportar em sociedade.
Princípios e valores
Ética é o nome dado ao ramo da ﬁlosoﬁa dedicado
aos assuntos morais. A palavra ética é derivada do grego,
e signiﬁca aquilo que pertence ao caráter.
Num sentido menos ﬁlosóﬁco e mais prático podemos compreender um pouco melhor esse conceito examinando certas condutas do nosso dia a dia, quando nos
referimos por exemplo, ao comportamento de alguns
proﬁssionais tais como um médico, jornalista, advogado,
empresário, um político e até mesmo um professor. Para
estes casos, é bastante comum ouvir expressões como:
ética médica, ética jornalística, ética empresarial e ética
pública.
A ética pode ser confundida com lei, embora que,
com certa frequência a lei tenha como base princípios
éticos. Porém, diferente da lei, nenhum indivíduo pode
ser compelido, pelo Estado ou por outros indivíduos a
cumprir as normas éticas, nem sofrer qualquer sanção
pela desobediência a estas; mas a lei pode ser omissa
quanto a questões abrangidas pela ética.
A ética abrange uma vasta área, podendo ser aplicada
à vertente proﬁssional. Existem códigos de ética proﬁssional, que indicam como um indivíduo deve se comportar no âmbito da sua proﬁssão. A ética e a cidadania são
dois dos conceitos que constituem a base de uma sociedade próspera.
Ética e cidadania
As instituições sociais e políticas têm uma história. É
impossível não reconhecer o seu desenvolvimento e o
seu progresso em muitos aspectos, pelo menos do ponto
de vista formal.
A escravidão era legal no Brasil até 120 anos atrás. As
mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar apenas há 60 anos e os analfabetos apenas há alguns anos.
Chamamos isso de ampliação da cidadania.
Existem direitos formais (civis, políticos e sociais) que
nem sempre se realizam como direitos reais. A cidadania nem sempre é uma realidade efetiva e nem sempre
é para todos. A efetivação da cidadania e a consciência
coletiva dessa condição são indicadores do desenvolvimento moral e ético de uma sociedade.
Para a ética, não basta que exista um elenco de princípios fundamentais e direitos deﬁnidos nas Constituições.
O desaﬁo ético para uma nação é o de universalizar os
direitos reais, permitido a todos cidadania plena, cotidiana e ativa. É preciso fundar a responsabilidade individual
numa ética construída e instituída tendo em mira o bem
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comum, visando à formação do sujeito ético. Desse modo, será possível a síntese entre ética e cidadania, na qual possa prevalecer muito mais uma ética de princípios do que uma ética do dever. A responsabilidade individual deverá ser
portadora de princípios e não de interesses particulares.
Dimensões da qualidade nos deveres dos servidores públicos
Os direitos e deveres dos servidores públicos estão descritos na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Entre os deveres (art. 116), há dois que se encaixam no paradigma do atendimento e do relacionamento que tem
como foco principal o usuário.
São eles:
a) “atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas” e
b) “tratar com urbanidade as pessoas”.
Presteza e urbanidade nem sempre são fáceis de avaliar, uma vez que não têm o mesmo sentido para todas as
pessoas, como demonstram as situações descritas a seguir.
• Serviços realizados em dois dias úteis, por exemplo, podem não corresponder às reais necessidades dos usuários quanto ao prazo.
• Um atendimento cortês não signiﬁca oferecer ao usuário aquilo que não se pode cumprir. Para minimizar as
diferentes interpretações para esses procedimentos, uma das opções é a utilização do bom senso:
• Quanto à presteza, o estabelecimento de prazos para a entrega dos serviços tanto para os usuários internos
quanto para os externos pode ajudar a resolver algumas questões.
• Quanto à urbanidade, é conveniente que a organização inclua tal valor entre aqueles que devem ser potencializados nos setores em que os proﬁssionais que ali atuam ainda não se conscientizaram sobre a importância
desse dever.
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Uma parcela expressiva da humanidade tem demonstrado que não é mais aceitável tolerar condutas inadequadas
na prestação de serviços e nas relações interpessoais, essa parcela acredita que o século XXI exigirá mudanças de
postura do ser humano.
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Aos poucos, nasce a consciência de que precisamos abandonar velhas crenças, como “errar é humano”, “santo de
casa não faz milagres”, “em time que está ganhando não se mexe”, “gosto não se discute”, entre outras, substituindo-as por:
a) “acertar é humano” – o ser humano tem demonstrado capacidade de eliminar desperdícios, erros, falhas,
quando é cobrado por suas ações;
b) “santo de casa faz milagres” – organizações e pessoas, quando valorizadas, têm apresentado soluções criativas na identiﬁcação e resolução de problemas;
c)
“em time que está ganhando se mexe sim” – em todas as atividades da vida proﬁssional ou pessoal, o sucesso pode ser conseguido por meio da melhoria contínua dos processos, das atitudes, do comportamento; a avaliação
daqueles que lidam diretamente com o usuário pode apontar os que têm perﬁl adequado para o desempenho de
atividades de atendimento ao público;
d) “gosto se discute” – proﬁssões antes não aceitas ou pensadas, além de aquecerem o mercado de trabalho,
contribuem para que os processos de determinada atividade ou serviço sejam reformulados em busca da qualidade
total.
e) Além dessas mudanças, há necessidade da adoção de outros paradigmas em consonância com as transformações que a globalização e as novas tecnologias vêm trazendo para a humanidade. O desenvolvimento pessoal é um
deles e está entre os temas debatidos na atualidade, por se tratar de um valor indispensável à cidadania.
Autores de diversas áreas do conhecimento defendem que a humanidade deve conscientizar-se de que cada
indivíduo é responsável pelo seu próprio desenvolvimento e que, para isso, cada cidadão necessita planejar e cuidar
do seu destino, contribuindo, de forma responsável, para o progresso da comunidade onde vive. O novo século exige
a harmonia e a solidariedade como valores permanentes, em resposta aos desaﬁos impostos pela velocidade das
transformações da atualidade.
Não é à toa que as organizações estão exigindo habilidades intelectuais e comportamentais dos seus proﬁssionais,
além de apurada determinação estratégica. Entre outros requisitos, essas habilidades incluem:
•
atualização constante;
•
soluções inovadoras em resposta à velocidade das mudanças;
•
decisões criativas, diferenciadas e rápidas;
•
ﬂexibilidade para mudar hábitos de trabalho;
•
liderança e aptidão para manter relações pessoais e proﬁssionais;
•
habilidade para lidar com os usuários internos e externos.
Ética do exercício proﬁssional
Diferença entre Ética E Moral
É de extrema importancia saber diferenciar a Ética da Moral. São duas ciências de conhecimento se diferenciam,
no entanto, tem muitas interligações entre elas.

A moral se baseia em regras que fornecem uma certa previsão sobre os atos humanos. A moral estabelece regras
que devem ser assumidas pelo homem, como uma maneira de garantia do seu bem viver. A moral garante uma identidade entre pessoas que podem até não se conhecer, mas utilizam uma mesma refêrencia de Moral entre elas.
A Ética já é um estudo amplo do que é bem e do que é mal. O objetivo da ética é buscar justiﬁcativas para o cumprimento das regras propostas pela Moral. É diferente da Moral, pois não estabelece regras. A reﬂexão sobre os atos
humanos é que caracterizam o ser humano ético.

#FicaDica
ÉTICA

Trata da reﬂexão ﬁlosóﬁca sobre a moral.

Tem caráter de força normativa.

É princípio

Representa aspecto de conduta especíﬁca

É permanente.

Ciência que estuda a moral.




MORAL

É temporária

Relacionada com hábitos e costumes de alguns grupos sociais.

Ter Ética é fazer a coisa certa com base no motivo certo.
Ter Ética é ter um comportamento que os outros julgam como correto.

Abaixo, alguns Desaﬁos Éticos com que nos defrontamos diariamente:
1.
Se não é proibido/ilegal, pode ser feito – É óbvio que, existem escolhas, que embora, não estando especiﬁcamente referidas, na lei ou nas normas, como proibidas, não devem ser tomadas.
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A noção de Ética é, portanto, muito ampla e inclui vários princípios básicos e transversais que são:
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2.
Todos os outros fazem isso – Ao longo da história da humanidade, o homem esforçou-se sempre, para
legitimar o seu comportamento, mesmo quando, utiliza
técnicas eticamente reprováveis.
A postura ética e proﬁssional é um componente importante para imprimir qualidade ao atendimento, qualquer que seja a modalidade: presencial, por telefone, por
carta ou por Internet.
A postura ética também é fator que agrega valor à organização e que está diretamente relacionado às representações positivas que os usuários venham a construir a
respeito da organização.
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Ética e Serviço Público
O princípio básico da atuação do servidor público é
servir o cidadão.
Esta é sem dúvida uma vocação cujo exercício ético e
transparente é pressuposto básico para todo aquele que
é aprovado em concurso público.
Em mais alto nível, por meio de políticas públicas ou
no dia-a-dia de seu trabalho em níveis mais baixos na
hierarquia, cabe ao servidor dedicar-se com zelo e moralidade na busca pelo bem comum.
Em 1994 foi aprovado o Código de Ética Proﬁssional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
Algumas das orientações deste código indicam que:

o trabalho do servidor público deve ser norteado pela dignidade, decoro, zelo, eﬁcácia e consciência
dos princípios morais;

sua conduta deve conter o elemento ético, a
verdade, o sigilo, o zelo, a disciplina, a moralidade, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo necessário
para o cumprimento de seus deveres;

apenas a distinção entre o bem e o mal não são
suﬁcientes para a moralidade na Administração Pública,
mas deve ser acrescida da consciência de que a razão da
atuação do servidor público é a busca pelo bem comum;

o servidor deve ter sempre em mente que sua
remuneração é proveniente dos tributos pagos pelos cidadãos brasileiros, inclusive ele mesmo e que a contrapartida que a sociedade brasileira exige dele está voltada
para a moralidade administrativa integrada ao que prevê
as normas jurídicas;

o sucesso do trabalho do servidor público reﬂete-se também nele próprio, como cidadão integrante da
sociedade brasileira;

os atos e fatos da vida privada do servidor público têm inﬂuência em sua vida proﬁssional, assim sendo sua conduta fora do órgão público deve ser tão ética
quanto durante o exercício de seu trabalho diário;

danos ao patrimônio público pelo servidor são
considerados seja por permitir sua deterioração ou por
descuidar de sua manutenção porque, segundo o Código de Ética que estamos estudando, “constitui uma ofensa (...) a todos os homens de boa vontade que dedicaram
sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los”;

também são considerados danos morais aos
usuários dos serviços públicos: deixar o cidadão esperando em longas ﬁlas; maus tratos ao cidadão; e atraso
na prestação do serviço.

Atitudes comportamentais
O sucesso proﬁssional e pessoal pode fazer grande
diferença quando se une competência técnica e competência comportamental. De acordo com especialistas no
assunto, se essas competências forem desenvolvidas, a
organização ganha em qualidade e rapidez, e o servidor
conquista o respeito dos usuários internos e externos.
A competência técnica tem como base o conhecimento adquirido na formação proﬁssional. É própria daqueles cuja formação proﬁssional é adequada à função
que exercem. De modo geral, são proﬁssionais que revelam a preocupação em se manterem atualizados.
A competência comportamental é adquirida na experiência. Faz parte das habilidades sociais que exigem
atitudes adequadas das pessoas para lidar com situações
do dia-a-dia. De modo geral, o desenvolvimento dessa
competência é estimulado pela curiosidade, paixão, intuição, razão, cautela, audácia, ousadia.
Sabe-se que não é fácil alcançar o equilíbrio entre
esses dois tipos de competência. É comum se encontrar pessoas capacitadas realizando diferentes atividades
com maestria, porém, com diﬁculdade em manterem
relacionamentos interpessoais de qualidade. Tratam de
forma grosseira tanto os usuários internos como os externos. Lutam para que suas ideias sempre prevaleçam.
Não conversam, gritam. Falam alto ao telefone. Fingem
que não veem as pessoas.
As organizações, ao contrário, buscam cada vez mais
ter em seus quadros servidores com sólida formação técnica que, capazes de cultivar valores éticos, como justiça,
respeito, tolerância e solidariedade, demonstrem atitudes positivas e adequadas ao atendimento de qualidade.
Para compor esse perﬁl, o proﬁssional necessita saber
ouvir, conduzir uma negociação, participar de reuniões,
vestir-se adequadamente, conversar educadamente, tratar bem os usuários internos e externos.
As organizações, ao contrário, buscam cada vez mais
ter em seus quadros servidores com sólida formação técnica que, capazes de cultivar valores éticos, como justiça,
respeito, tolerância e solidariedade, demonstrem atitudes positivas e adequadas ao atendimento de qualidade.
Para compor esse perﬁl, o proﬁssional necessita saber
ouvir, conduzir uma negociação, participar de reuniões,
vestir-se adequadamente, conversar educadamente, tratar bem os usuários internos e externos.
Comportamento Proﬁssional
A ética está diretamente relacionada ao padrão de
comportamento do individuo e dos proﬁssionais.
A elaboração das leis serve para orientar o comportamento dos indivíduos frente às necessidades (direitos e
obrigações) e em relação ao meio social, entretanto, não
é possível para a lei ditar nosso padrão de comportamento. Desta forma, outro ponto importante diz respeito
a cultura e o contexto, ﬁcando claro que não há cultura
no sentido de quantidade de conhecimento adquirido,
mas sim, a qualidade na medida em que esta pode ser
usada em prol da função social e do bem estar, entre
outras coisas mais que referem-se ao bem maior do ser
humano. Este é o ponto fundamental, a essência, o ponto mais controverso quando se trata da ética no serviço
publico.
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1. Estado, Governo, e Administração Pública
Para compreender melhor o âmbito do estudo do
ramo de direito administrativo, é imprescindível compreender as noções e diferenças entre Estado, Governo, e
Administração Pública. Muitas vezes utilizamos esses três
termos como sinônimos, ainda que de forma errônea.
Isso ocorre porque os três têm um ponto em comum,
que é o fato de estarem inseridos no Poder Executivo,
mas que não se confundem entre si.
1.1 Estado: Conceito, Natureza, Elementos e Poderes
Utilizamos o termo “Estado” para descrever uma forma de governo sobre um povo em específico, situado
em um determinado território. O Estado possui natureza
essencialmente política, com clara densidade cultural e
reflexos jurídicos por toda a sociedade que se subordina
ao mesmo, sendo considerado pessoa jurídica de direito público, com poderes e prerrogativas especiais para a
persecução de determinados fins.

#FicaDica

O conceito apresentado possui o que
a doutrina denomina de elementos
essenciais do Estado. Embora não haja
uma uniformidade em relação aos
mesmos, o certo é que podemos distinguir
cada Estado baseado em, no mínimo, três
elementos: governo, povo e território.
Trata-se de assunto que aparece em
muitas questões de concursos que podem
confundir o candidato.

Sobre os elementos do Estado, povo é um conjunto
de cidadãos (natos e naturalizados) vinculados a um regime jurídico do Estado, formando uma entidade jurídica.
Território é a base física, uma parte do globo em que o
Estado pode exercer seu poder, servindo de limite a sua
jurisdição e fornecendo-lhe recursos materiais. Governo
(ou soberania) é o exercício do poder do Estado, interna
e externamente, conferindo-lhe a sua autodeterminação.
Não confundir com a composição do Estado, que é a sua
divisão interna com base na sua forma confederativa. No
caso do Estado brasileiro, este é composto pela União,
Estados, Municípios, e Distrito Federal. Atualmente não
há mais nenhum Território Federal, pois os remanescentes foram transformados em outros entes federativos,
nos termos da Constituição Federal de 1988.
Quanto aos Poderes do Estado, primeiramente deve-se conceituar o que vem a ser um Estado de Direito,
pois só podemos falar em separação dos poderes quando estamos diante de um Estado que se subordina a sua

vontade à ordem legal. A necessidade da construção de
um Estado de Direito surge durante o Absolutismo (meados do século XVI e XVII), época em que o Poder Político
estava concentrado nas mãos de uma única pessoa, o
Monarca, e o Estado agia segundo a sua vontade, gerando em gravíssimas violações aos direitos e liberdades de
seus súditos. A necessidade de controlar o Estado, impedindo-o de praticar tais abusos fez com que, durante a
Revolução Francesa, surge as noções do Estado de Direito e da Separação dos Poderes.
A divisão dos Poderes que temos no Estado brasileiro
segue o modelo apresentado por Montesquieu durante
a referida época. Assim, o Estado de Direito possui três
Poderes ou Funções: Executivo, Legislativo, e Judiciário. O
Poder Legislativo é encarregado de criar as leis e demais
normas legais, válidas para todos, inclusive para o próprio Estado. O Poder Executivo tem como sua principal
função dar fiel execução às leis criadas pelo Legislativo,
bem como o exercício da funções política e administrativa do Estado. Por fim, ao Poder Judiciário compete o
exercício da jurisdição, dirimindo os conflitos de ordem
jurídica que pairam sobre a sociedade. Para tanto, utiliza-se de diversos institutos de grande importância para o
exercício da jurisdição, como o devido processo legal, o
exercício do contraditório e ampla defesa, entre outros.
Importante mencionar que as principais características dos Três Poderes do Estado é que estes são independentes e harmônicos entre si. Os Poderes são independentes, pois cada um apresenta sua própria esfera de
competência e que, em regra, não admite sobreposição
de um sobre o outro. Ao mesmo tempo, são também
harmônicos uma vez que atuam de forma conjunta, em
cooperação para perseguir os interesses estatais, o respeito aos direitos dos cidadãos, e a garantia dos direitos
fundamentais.

EXERCÍCIO COMENTADO
1. (PREFEITURA DE MACAPÁ-AP – SOCIÓLOGO – FCC
– 2018)
Segundo o artigo 1° da Constituição Federal de 1988, o
Brasil é uma “República Federativa”. Esse termo exprime,
respectivamente:
a) a forma de governo e a forma de Estado.
b) o sistema de governo e a forma de governo.
c) a forma de Estado e o sistema de governo.
d) a forma de Estado e a forma de governo.
e) o sistema eleitoral e o sistema de governo.
Resposta: Letra A. A Constituição Federal apresenta
toda a forma estrutural do Estado brasileiro, sendo
considerada sua espinha dorsal. Com a sua leitura, podemos identificar elementos como a forma de Estado,
a forma de governo, e o sistema de governo. Forma de
Estado diz respeito à sua estruturação física, podendo
ser Federação ou Confederação. Forma de governo diz
respeito à titularidade do patrimônio público, se pertence a uma família real (Monarquia), ou se pertence
ao povo (República). Por fim, sistema de governo diz
respeito a forma em que o povo elege seus governan-
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tes, podendo haver uma total divisão de competências
entre o Poder Legislativo e o Executivo (Presidencialismo), ou uma cooperação desses dois Poderes para
tomar decisões políticas (Parlamentarismo).
1.2 Governo: Conceito e Classificação
Já mencionamos que Governo é um dos elementos
que estruturam o Estado. Trata-se da cúpula diretiva do
mesmo, responsável pela condução dos interesses estatais e pelo exercício do poder político, podendo ter
sua composição modificada mediante o período das
eleições. São pessoas integrantes do Governo, o Presidente da República, os Deputados, Senadores, Prefeitos,
Vereadores, e etc.
Não há uma unanimidade quanto à classificação das
formas de governo. Aristóteles costumava dividir os governos em dois grupos: os governos puros e perfeitos,
como a Monarquia, a Aristocracia, e a Democracia; e o
grupo dos governos impuros e imperfeitos, como a Tirania, a Oligarquia e a Demagogia, considerados antíteses
dos governos puros. Maquiavel, por sua vez, classifica
todas as formas de governo em apenas duas espécies:
Monarquia e República, podendo ser subdividida em diversas espécies. Kelsen, por sua vez, também divide as
diversas espécies de governo em dois grandes grupos:
os governos democráticos, com participação popular na
tomada de decisões, e os governos autocráticos, em que
há ausência dessa participação popular.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1.3 Administração Pública: conceito, princípios e
organização.
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Administração Pública, outro ente que integra o Poder Executivo, é o conjunto de órgãos e agentes estatais
no exercício da função administrativa, podendo estar
presentes inclusive nos Poderes Legislativo e Judiciário,
como parte de suas funções atípicas. Percebe-se que a
função administrativa não possui natureza política e, por
isso mesmo, a Administração Pública não se confunde
com Governo.
Quanto à etimologia da palavra, “Administração Pública” é uma expressão que pode comportar pelo menos dois sentidos: na sua acepção subjetiva, orgânica
e formal, a Administração Pública confunde-se com a
pessoa de seus agentes, órgãos, e entidades públicas
que exercem a função administrativa. Já na acepção objetiva e material da palavra, podemos definir a administração pública (alguns doutrinadores preferem colocar a
palavra em letras minúsculas para distinguir melhor suas
concepções), como a atividade estatal de promover concretamente o interesse público. Também podemos dividir, na acepção material, em administração pública lato
sensu e stricto sensu. Em sentido amplo, abrange não somente a função administrativa, como também a função
política, incluindo-se nela os órgãos governamentais.
Em sentido estrito, administração pública envolve apenas a função administrativa em si.
Os princípios que regem a atividade da Administração
Pública são vastos, podendo estar explícitos em norma positivada, ou até mesmo implícitos, porém denotados segundo a interpretação das normas jurídicas. Além disso, os

princípios administrativos podem ser constitucionais, ou
infraconstitucionais. São os princípios previstos no Texto
Constitucional, mais especificamente no caput do artigo.
37. Segundo o dispositivo: “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:”.
Assim, esquematicamente, temos os princípios constitucionais da:
Legalidade: fruto da própria noção de Estado de Direito, as atividades do gestor público estão submissas a forma da lei. A legalidade promove maior segurança jurídica
para os administrados, na medida em que proíbe que a
Administração Pública pratique atos abusivos. Ao contrário
dos particulares, que podem fazer tudo aquilo que a lei
não proíbe, a Administração só pode realizar o que lhe é
expressamente autorizado por lei.
Impessoalidade: a atividade da Administração Pública
deve ser imparcial, de modo que é vedado haver qualquer
forma de tratamento diferenciado entre os administrados.
Há uma forte relação entre a impessoalidade e a finalidade
pública, pois quem age por interesse próprio não condiz
com a finalidade do interesse público.
C) Moralidade: a Administração impõe a seus agentes
o dever de zelar por uma “boa-administração”, buscando
atuar com base nos valores da moral comum, isso é, pela
ética, decoro, boa-fé, e lealdade. A moralidade não é somente um princípio, mas também requisito de validade
dos atos administrativos.
Publicidade: a publicação dos atos da Administração
promove maior transparência e garante eficácia erga omnes. Além disso, também diz respeito ao direito fundamental que toda pessoa tem de obter acesso a informações
de seu interesse pelos órgãos estatais, salvo as hipóteses
em que esse direito ponha em risco a vida dos particulares
ou o próprio Estado, ou ainda que ponha em risco a vida
íntima dos envolvidos.
Eficiência: Implementado pela reforma administrativa
promovida pela Emenda Constitucional nº 19 de 1988, a
eficiência se traduz na tarefa da Administração de alcançar
os seus resultados de uma forma célere, promovendo melhor produtividade e rendimento, evitando gastos desnecessários no exercício de suas funções. A eficiência fez com
que a Administração brasileira adquirisse caráter gerencial,
tendo maior preocupação na execução de serviços com
perfeição ao invés de se preocupar com procedimentos
e outras burocracias. A adoção da eficiência, todavia, não
permite à Administração agir fora da lei, não se sobrepõe
ao princípio da legalidade.
Os princípios administrativos não se esgotam no âmbito constitucional. Existem outros princípios cuja previsão
não está disposta na Carta Magna, e sim na legislação infraconstitucional. Convém, então, detalhar esses princípios
de origem legal.
O princípio da autotutela diz respeito ao controle interno que a Administração Pública exerce sobre os seus
próprios atos. Isso significa que, havendo algum ato administrativo ilícito ou que seja inconveniente e contrário ao
interesse público, não é necessária a intervenção judicial

razoabilidade (ou falta dela) é mais aparente quando tenta coibir o excesso pelo exercício do poder disciplinar ou
poder de polícia. Poder disciplinar traduz-se na prática de
atos de controle exercidos contra seus próprios agentes,
isso é, de destinação interna. Poder de polícia é o conjunto
de atos praticados pelo Estado que tem por escopo limitar
e condicionar o exercício de direitos individuais e o direito
à propriedade privada.
O princípio da proporcionalidade tem similitudes
com o princípio da razoabilidade. Há muitos autores, inclusive, que preferem unir os dois princípios em uma nomenclatura só. De fato, a Administração Pública deve atentar-se
a exageros no exercício de suas funções. A proporcionalidade é um aspecto da razoabilidade voltado a controlar
a justa medida na prática de atos administrativos. Busca
evitar extremos, exageros, pois podem ferir o interesse público. Segundo o art. 2º, par. único, VI, da Lei nº 9.784/1999,
deve o Administrador agir com “adequação entre meios e
fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias
ao atendimento do interesse público”. Na prática, a proporcionalidade também encontra sua aplicação no exercício do poder disciplinar e do poder de polícia.
Esses não são os únicos princípios que regem as relações da Administração Pública. Porém, escolhemos trazer
com mais detalhes os princípios que julgamos ser mais
característicos da Administração. Isso não quer dizer que
outros princípios não possam ser estudados ou aplicados a
esse ramo jurídico. A Administração também está submissa
ao princípio da responsabilidade, ao princípio da segurança jurídica, ao princípio do contraditório e ampla defesa, ao
princípio da isonomia, entre outros.
Em relação à organização administrativa, a Administração Pública apresenta uma divisão especial, e seus entes
podem compor a Administração Direta, isso é, são os entes
federativos e seus órgãos e agentes (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), ou podem integrar o que denominamos de Administração Indireta, que são os entes com
personalidade jurídica própria, podendo ser de direito público ou privado, e que apresentam certa autonomia, embora
possam sofrer controle pelos membros da Administração
Direta. Tal fenômeno denomina-se tutela. São entes da Administração Indireta: as autarquias, as fundações públicas, as
agências reguladores, as empresas públicas, as sociedades
de economia mista, e seus demais órgãos e agentes.

EXERCÍCIO COMENTADO
1. (PC-SP – DELEGADO DE POLÍCIA – VUNESP – 2018) O
conceito de Administração Pública possui vários sentidos,
sendo correto afirmar que:
a) sob o sentido formal, a Administração Pública deve ser
entendida como o conjunto de funções administrativas
exercidas pelo Estado.
b) sob o sentido objetivo, entende-se como Administração Pública a estrutura orgânica do Estado, definidora
do conjunto de estruturas de competências legalmente
definidas.
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para que a própria Administração anule ou revogue esses
atos. Não havendo necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, quis o legislador que a Administração possa, dessa
forma, promover maior celeridade na recomposição da ordem jurídica afetada pelo ato ilícito, e garantir maior proteção ao interesse público contra os atos inconvenientes. A
Administração pode revogar os atos inconvenientes, mas
tem o dever de anular os atos ilegais.
O princípio da supremacia do interesse público advém da própria autotutela administrativa. Diz respeito a
atuação estatal que, quando age em vista de algum interesse imediato, o seu fim último deve ser sempre almejar
o interesse público, que é a vontade de toda população
brasileira, no seu coletivo. Para atingir os seus objetivos, a
supremacia do interesse público garante diversas prerrogativas à Administração, de modo a facilitar a sua atuação,
sobrepondo-se ao interesse dos particulares. O interesse
privado, por mais que seja protegido e tenha garantias jurídicas (sobretudo os direitos fundamentais individuais, dispostos nos incisos do art. 5º da CF/1988), deve se submeter
ao interesse coletivo.
O princípio da motivação também pode constar em
outras obras como “princípio da obrigatória motivação”.
Trata-se de uma técnica de controle dos atos administrativos, o qual impõe à Administração o dever de indicar os
pressupostos de fato e de direito que justificam a prática
daquele ato. A fundamentação da prática dos atos administrativos será sempre por escrito. Possui previsão no art.
50 da Lei nº 9.784/1999: “Os atos administrativos deverão
ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando (...)”; e também no art. 2º, par. único, VII,
da mesma Lei: “Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: VII - indicação dos
pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão”. A motivação é uma decorrência natural do princípio da legalidade, pois a prática de um ato administrativo
fundamentado, mas que não esteja previsto em lei, seria
algo ilógico.
Quanto ao princípio da finalidade, sua previsão encontra-se no art. 2º, par. único, II, da Lei nº 9.784/1999.
“Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de: II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou
competências, salvo autorização em lei”. O princípio da finalidade muito se assemelha ao da primazia do interesse
público. O primeiro impõe que o Administrador sempre aja
em prol de uma finalidade específica, prevista em lei. Já o
princípio da supremacia do interesse público diz respeito
à sobreposição do interesse da coletividade em relação ao
interesse privado. A finalidade disposta em lei pode, por
exemplo, ser justamente a proteção ao interesse público.
Agir segundo o princípio da razoabilidade é decorrência da própria noção de competência. Todo poder tem
suas correspondentes limitações. O Estado deve realizar
suas funções com coerência, equilíbrio e bom senso. Não
basta apenas atender à finalidade prevista na lei, mas é de
igual importância o como ela será atingida. É uma decorrência lógica do princípio da legalidade. Dessa forma, os
atos imoderados, abusivos, irracionais e incoerentes, são
incompatíveis com o interesse público, podendo ser anulados pelo Poder Judiciário ou pela própria entidade administrativa que praticou tal medida. Em termos práticos, a
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c) sob o sentido empreendedor, a Administração Pública
é o conjunto de funções administrativas exercidas pelo
Estado de forma empreendedora, visando o atingimento
das suas finalidades.
d) sob o sentido material, a Administração Pública deve ser
entendida como a atividade administrativa exercida pelo
Estado.
e) sob o sentido material, entende-se como Administração
Pública o conjunto de órgãos do Estado, isto é, a estrutura estatal.
Resposta: Letra D. Sob o sentido formal ou subjetivo, a
Administração Pública deve ser entendida como o conjunto de órgãos e agentes estatais que exercem a função
administrativa. O enfoque está na pessoa (por isso subjetivo), que deve ser integrante do Estado para o exercício de suas funções. Já o sentido material ou objetivo é
aquele que enfatiza com maior veemência a atividade,
ou a função administrativa em si. Tal acepção admite
que outras pessoas, que não integram o Estado, podem
compor a administração (com letras minúsculas).

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO
ESTADO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA.
Centralização, descentralização, concentração e
desconcentração
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Em linhas gerais, descentralização significa transferir a
execução de um serviço público para terceiros que não
se confundem com a Administração direta; centralização
significa situar na Administração direta atividades que,
em tese, poderiam ser exercidas por entidades de fora
dela; desconcentração significa transferir a execução de
um serviço público de um órgão para o outro dentro da
própria Administração; concentração significa manter a
execução central ao chefe do Executivo em vez de atribui-la a outra autoridade da Administração direta.
Passemos a esmiuçar estes conceitos:
Desconcentração implica no exercício, pelo chefe do
Executivo, do poder de delegar certas atribuições que
são de sua competência privativa. Neste sentido, o previsto na CF:
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Artigo 84, parágrafo único, CF. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas
nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros
de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao
Advogado-Geral da União, que observarão os limites
traçados nas respectivas delegações.
Neste sentido:
Artigo 84, VI, CF. dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Artigo 84, XII, CF. conceder indulto e comutar penas,
com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei;
Artigo 84, XXV, CF. prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; (apenas o provimento é
delegável, não a extinção)
Com efeito, o chefe do Poder Executivo federal tem
opções de delegar parte de suas atribuições privativas
para os Ministros de Estado, o Procurador-Geral da República ou o Advogado-Geral da União. O Presidente irá
delegar com relação de hierarquia cada uma destas essencialidades dentro da estrutura organizada do Estado.
Reforça-se, desconcentrar significa delegar com hierarquia, pois há uma relação de subordinação dentro de
uma estrutura centralizada, isto é, os Ministros de Estado,
o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da
União respondem diretamente ao Presidente da República e, por isso, não possuem plena discricionariedade
na prática dos atos administrativos que lhe foram delegados.
Concentrar, ao inverso, significa exercer atribuições
privativas da Administração pública direta no âmbito
mais central possível, isto é, diretamente pelo chefe do
Poder Executivo, seja porque não são atribuições delegáveis, seja porque se optou por não delegar.
Artigo 84, CF. Compete privativamente ao Presidente
da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a
direção superior da administração federal;
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
X - decretar e executar a intervenção federal;
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as
providências que julgar necessárias;
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e
nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

ÍNDICE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Noções de administração Pública: Princípios fundamentais que regem a Administração Federal: enumeração e descrição.
Administração Federal: administração direta e indireta, estruturação, características e descrição dos órgãos e entidades
públicos...............................................................................................................................................................................................................................

Os Ministérios e respectivas áreas de competência...........................................................................................................................................
Os poderes e deveres do administrador público. Organização: Conceito e tipos de estrutura organizacional. Noções
de arquivamento e procedimentos administrativos...........................................................................................................................................
Relações humanas, desempenho profissional, desenvolvimento de equipes de trabalho. Orçamento Público: Princípios
orçamentários. Noções de administração financeira........................................................................................................................................

01
05
14
15
26

A estrutura do Estado Brasileiro é uma República, ou
seja, o Chefe de Estado é eleito pelo povo, Republica essa
formada pela União, Estados e Municípios, onde o exercício do poder é atribuído a Poderes distintos, independentes e harmônicos entre si, sendo esses poderes o Legislativo (responsável pela elaboração das leis), Executivo
(execução dos programas de governo) e Judiciário (solucionador dos conflitos entre cidadãos, entidades e Estado).
Além dessas características a Estrutura apresenta um
sistema político pluripartidário, ou seja, é cabível o surgimento e a regularização de vários partidos políticos, sendo esses, a associação livre e voluntaria de pessoas que
comungam dos mesmos objetivos, interesses e ideais.
A Administração Pública é a atividade do Estado exercida pelos seus órgãos encarregados do desempenho das
atribuições públicas, em outras palavras é o conjunto de órgãos e funções instituídos e necessários para a obtenção
dos objetivos do governo.
A atividade administrativa, em qualquer dos poderes ou
esferas, obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, como impõe a norma fundamental do artigo 37 da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, que assim dispõe em seu caput: “Art. 37. 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”.
Antes de falarmos dos princípios que regem a Administração Federal em específico, vamos discorrer sobre os
princípios básicos da Administração Publica.
Para auxiliar no processo de memorização de vocês,
vamos fazer uso do mnemônico: L I M P E
L (legalidade);
I (impessoalidade);
M (moralidade);
P (publicidade); e
E (eficiência).
Esses princípios têm natureza meramente exemplificativa, posto que representam apenas o mínimo que a Administração Pública deve perseguir quando do desempenho
de suas atividades. Exemplos de outros princípios: razoabilidade, motivação, segurança das relações jurídicas.
Os princípios da Administração Pública são regras que
surgem como parâmetros para a interpretação das demais
normas jurídicas. Têm a função de oferecer coerência e harmonia para o ordenamento jurídico. Quando houver mais
de uma norma, deve-se seguir aquela que mais se compatibiliza com a Constituição Federal, ou seja, deve ser feita uma
interpretação conforme a Constituição.
Os princípios da Administração abrangem a Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
(art. 37 da CF/88).

Legalidade
É o princípio básico de todo o Direito Público.
Toda ação do administrador público deve ser estritamente dentro do que a lei determina.
Enquanto na iniciativa privada, tudo o que não for
proibido é permitido, na Administração Pública tudo o
que não for permitido é proibido.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5.º, II, da CF). O
princípio da legalidade representa uma garantia para os
administrados, pois qualquer ato da Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei. Representa um limite para a atuação do Estado, visando à proteção do administrado em relação ao abuso de poder.
O princípio em estudo apresenta um perfil diverso no campo do Direito Público e no campo do Direito Privado. No Direito
Privado, tendo em vista o interesse privado, as partes poderão
fazer tudo o que a lei não proíbe; no Direito Público, diferentemente, existe uma relação de subordinação perante a lei, ou
seja, só se pode fazer o que a lei expressamente autorizar.
Nesse caso, faz-se necessário o entendimento a respeito
do ato vinculado e do ato discricionário, posto que no ato
vinculado o administrador está estritamente vinculado ao
que diz a lei e no ato discricionário o administrador possui
uma certa margem de discricionariedade. Vejamos:
a) No ato vinculado, o administrador não tem liberdade para decidir quanto à atuação. A lei previamente
estabelece um único comportamento possível a ser
tomado pelo administrador no fato concreto; não podendo haver juízo de valores, o administrador não poderá analisar a conveniência e a oportunidade do ato.
b)O ato discricionário é aquele que, editado debaixo
da lei, confere ao administrador a liberdade para
fazer um juízo de conveniência e oportunidade.
A diferença entre o ato vinculado e o ato discricionário está no grau de liberdade conferido ao administrador.
Tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário só
poderão ser reapreciados pelo Judiciário no tocante à
sua legalidade, pois o judiciário não poderá intervir no
juízo de valor e oportunidade da Administração Pública.
Importante também destacar que o princípio da legalidade, no Direito Administrativo, apresenta algumas
exceções: Exemplo:
a) Medidas provisórias: são atos com força de lei que só
podem ser editados em matéria de relevância e urgência. Dessa forma, o administrado só se submeterá ao
previsto em medida provisória se elas forem editadas
dentro dos parâmetros constitucionais, ou seja, se presentes os requisitos da relevância e da urgência;
b) Estado de sítio e estado de defesa: são momentos de
anormalidade institucional. Representam restrições
ao princípio da legalidade porque são instituídos por
um decreto presidencial que poderá obrigar a fazer ou
deixar de fazer mesmo não sendo lei.
Impessoalidade
Toda a ação da Administração Pública deve ser praticada
tendo em vista o interesse público, ou seja, o administrador
sempre agirá e decidirá através de critérios objetivos, e
nunca por opiniões pessoais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS QUE REGEM A
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL: ENUMERAÇÃO
E DESCRIÇÃO.
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Se não visar o bem público ficará sujeita à invalidação.
Significa que a Administração Pública não poderá
atuar discriminando pessoas de forma gratuita, a Administração Pública deve permanecer numa posição de
neutralidade em relação às pessoas privadas. A atividade
administrativa deve ser destinada a todos os administrados, sem discriminação nem favoritismo, constituindo
assim um desdobramento do princípio geral da igualdade, art. 5.º, caput, CF.
Ex.: Quando da contratação de serviços por meio de
licitação, a Administração Pública deve estar estritamente vinculada ao edital, as regras devem ser iguais para
todos que queiram participar da licitação.
Moralidade
Em sua atuação o administrador público deve atender
aos ditames da conduta ética, honesta, exigindo a observância de padrões éticos, de boa-fé, de lealdade, de
regras que assegurem a boa administração e a disciplina
interna na Administração Pública (MARINELLA, 2005, p.
37)
A atividade da Administração Pública deve obedecer
não só à lei, mas também à moral.
A Lei n. 8.429/92, no seu art. 9.º, apresentou, em caráter exemplificativo, as hipóteses de atos de improbidade
administrativa; esse artigo dispõe que todo aquele que
objetivar algum tipo de vantagem patrimonial indevida,
em razão de cargo, mandato, emprego ou função que
exerce, estará praticando ato de improbidade administrativa. São exemplos:
1) Usar bens e equipamentos públicos com finalidade
particular;
2) Intermediar liberação de verbas;
3) Estabelecer contratação direta quando a lei manda
licitar;
4) Vender bem público abaixo do valor de mercado;
5) Adquirir bens acima do valor de mercado (superfaturamento).
Os atos de improbidade podem ser combatidos através de instrumentos postos à disposição dos administrados, são eles;
1) Ação Popular, art. 5.º, LXXIII, da CF; e
2) Ação Civil Pública, Lei n. 7347/85, art. 1.º.
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Publicidade
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É dever do administrador público levar ao conhecimento de todos os seus atos, contratos ou instrumentos jurídicos. Isso dá transparência e confere a possibilidade de qualquer pessoa questionar e controlar toda a
atividade administrativa.
É o dever atribuído à Administração, de dar total
transparência a todos os atos que praticar, ou seja, como
regra geral, nenhum ato administrativo pode ser sigiloso.
A regra do princípio que veda o sigilo comporta algumas exceções, como quando os atos e atividades estiverem relacionados com a segurança nacional ou quando o
conteúdo da informação for resguardado por sigilo (art.
37, § 3.º, II, da CF/88).

A publicidade, entretanto, só será admitida se tiver
fim educativo, informativo ou de orientação social, proibindo-se a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos por meio de aparecimento de nomes,
símbolos e imagens. Exemplo: É proibido placas de inauguração de praças com o nome do prefeito.
Eficiência
Exige resultados positivos para o serviço público e
satisfatório atendimento das necessidades dos administrados (público). Eficiência é a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios.
A Emenda Constitucional nº 19 trouxe para o texto
constitucional o princípio da eficiência, que obrigou a
Administração Pública a aperfeiçoar os serviços e as atividades que presta, buscando otimização de resultados e
visando atender o interesse público com maior eficiência.
Para uma pessoa ingressar no serviço público, deve
haver concurso público. A Constituição Federal de 1988
dispõe quais os títulos e provas hábeis para o serviço público, a natureza e a complexidade do cargo.
Para adquirir estabilidade, é necessária a eficiência
(nomeação por concurso, estágio probatório etc.). E para
perder a condição de servidor, é necessária sentença
judicial transitada em julgado, processo administrativo
com ampla defesa e insuficiência de desempenho.

Outros princípios da Administração Pública
Supremacia do interesse público
Os interesses públicos têm supremacia sobre os interesses individuais; é a essência do regime jurídico administrativo.
Presunção de Legitimidade
Os atos da Administração presumem-se legítimos, até
prova em contrário (presunção relativa ou juris tantum
– ou seja, pode ser destruída por prova contrária.)
Finalidade
Toda atuação do administrador se destina a atender o
interesse público e garantir a observância das finalidades
institucionais por parte das entidades da Administração
Indireta.
Autotutela
A Administração Pública guarda para si a possibilidade de rever seus próprios atos. “Pela autotutela o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade
de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao judiciário.”
Continuidade dos Serviços Públicos
Consiste na proibição da interrupção total do desempenho de atividades do serviço público prestadas a população e seus usuários. Entende-se que, o serviço públi-

Razoabilidade
Os poderes concedidos à Administração devem ser
exercidos na medida necessária ao atendimento do interesse coletivo, sem exageros.
Esse princípio é um método utilizado no Direito
Constitucional Brasileiro para resolver a colisão de princípios jurídicos, sendo estes entendidos como valores,
bens, interesses. Exige proporcionalidade entre os meios
de que se utilize a Administração e os fins que ela tem
que alcançar. Agir com lógica, razão, ponderação. Atos
discricionários.
Princípio da Motivação
É o princípio mais importante, visto que sem a motivação não há o devido processo legal.
No entanto, motivação, neste caso, nada tem haver
com aquele estado de ânimo. Motivar significa mencionar o dispositivo legal aplicável ao caso concreto, relacionar os fatos que concretamente levaram à aplicação
daquele dispositivo legal.
Todos os atos administrativos devem ser motivados
para que o Judiciário possa controlar o mérito do ato administrativo quanto à sua legalidade. Para efetuar esse
controle, devem-se observar os motivos dos atos administrativos.
Hely Lopes Meirelles entende que o ato discricionário,
editado sob a lei, confere ao administrador uma margem
de liberdade para fazer um juízo de conveniência e oportunidade, não sendo necessária a motivação, porém, se
houver tal motivação, o ato deverá condicionar-se à referida motivação. O entendimento majoritário, no entanto,
é de que, mesmo no ato discricionário, é necessária a
motivação para que se saiba qual o caminho adotado.
Princípios que regem a Administração Federal:
São os princípios aos quais toda a Administração
Federal deve obediência, instituídos pelo decreto-lei nº
200/1967. Portanto, tais princípios não são, em tese, de
observância obrigatória por Estados e Municípios, vez
que aquela não é uma lei de efeitos nacionais, embora
os entes federativos adotem, via de regra, os mesmos
princípios.
1. PLANEJAMENTO
Visa promover o desenvolvimento econômico-social
do país e a segurança nacional, norteando-se segundo
planos e programas tais como o “plano geral de governo; programas gerais, setoriais e regionais, de duração
plurianual; orçamento-programa anual; programação financeira de desembolso”.

Tais instrumentos de planejamento, dispostos por
aquele decreto-lei que organizou a Administração Pública federal, acabaram por ser incorporados à Constituição
Federal, sendo obrigatórios os atuais planos plurianuais
– PPAs, para a União, Estados e Municípios, segundo os
quais devem ser elaborados previamente os orçamentos e a programação financeira para os próximos quatro
exercícios.
Esse PPA é estabelecido em lei a partir do projeto de
lei encaminhado pelo Poder Executivo, o qual estima,
para cada exercício, a receita do governo e fixa a despesa
no mesmo valor, ou seja, o Poder Executivo faz uma previsão para cada um dos próximos quatro anos de quanto
será a sua receita com a arrecadação de tributos e outros
e, a partir daí, elabora o plano de despesas para o mesmo ano, totalizando-se aquele mesmo valor. Durante o
decorrer do ano serão feitos, pelo Poder Executivo, os
ajustes àquele plano, seja porque a arrecadação pode se
verificar de fato maior ou menor do que a que foi prevista, o que deverá alterar para mais ou para menos as
despesas, seja porque o Poder Executivo tem liberdade,
discricionariedade para aumentar ou diminuir os gastos
em determinadas áreas, salvo aquelas de aplicação mínima obrigatória determinada pelo texto constitucional,
tais como saúde e educação.
O projeto de lei do PPA é encaminhado ao Legislativo
no decorrer do primeiro ano de governo, para vigorar a
partir do próximo, com isso, existe o inconveniente de
que, no primeiro ano de cada governo, as despesas serão
baseadas no plano elaborado pelo governo anterior.
2. COORDENAÇÃO
Visa evitar que a Administração Pública aja de forma
desordenada, sem integração e coordenação entre seus
órgãos.
Para isso, os assuntos deverão ter sido previamente
coordenados com todos os setores neles interessados,
inclusive no que diz respeito aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos,
de modo a sempre compreenderem soluções integradas
e que se harmonizem com a política geral e setorial do
Governo. Além disso, preocupou-se o decreto-lei, já em
1967, com a coordenação de esforços com governos estaduais e municipais com o intuito de atuação conjunta
em áreas afins, nos seguintes termos:
“Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênio com os órgãos estaduais e municipais que exerçam atividades idênticas, os órgãos federais
buscarão com eles coordenar-se, para evitar dispersão de
esforços e de investimentos na mesma área geográfica.”
3. DESCENTRALIZAÇÃO
O decreto-lei dispõe que a execução das atividades da
Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada, citando como uma de suas formas “aquela que se
dará dentro dos quadros da própria Administração Federal”,
permitindo-nos aqui verificar a confusão feita pelo legislador quanto ao significado do termo, vez que esse fenômeno não é de descentralização, mas de desconcentração.
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co consiste na forma pelo qual o Poder Público executa
suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados. Diante disso, entende-se que o serviço público,
como atividade de interesse coletivo, visando a sua aplicação diretamente a população, não pode parar, deve
ele ser sempre continuo, pois sua paralisação total, ou
até mesmo parcial, poderá acarretar prejuízos aos seus
usuários.
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Continuando, o texto legal prevê que a descentralização se dará também “no plano da Administração Federal
para a órbita privada, mediante contratos ou concessões”,
rematando que “para melhor desincumbir-se das tarefas
de planejamento, coordenação, supervisão e controle e
com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado
da máquina administrativa, a Administração procurará
desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa
privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução”. Trata a norma, portanto, da descentralização por colaboração, da delegação
de serviços a empresas privadas, com o objetivo de não
aumentar a quantidade de servidores públicos.
Infelizmente não é citada, no capítulo relativo à descentralização, a que se dá pela criação de entidades da Administração Indireta, sendo essa falha apenas de organização do texto, vez que foi o próprio decreto-lei nº 200/1967
que criou essas modalidades de entidades.
Resumindo, podemos afirmar que o princípio da descentralização, criado por aquele decreto-lei e obrigatório
para a Administração Pública Federal, engloba as modalidades de descentralização por serviços e por colaboração,
além da desconcentração (apesar da falha terminológica).
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4. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

4

Tem como objetivo assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos,
pessoas ou problemas a atender.
É decorrência natural da desconcentração administrativa, uma vez que de nada adiantaria criar órgãos diversos
com o objetivo de melhorar o desempenho da atividade
administrativa, criando órgãos específicos para cuidar de
cada matéria e ainda desconcentrar esses órgãos criando
outros geograficamente mais próximos ao administrado,
se as autoridades responsáveis por esses órgãos menores
não possuíssem competência para agir em determinadas
situações.
As leis criadoras dos Ministérios já determinam suas
atribuições e as competências dos respectivos Ministros,
entretanto, a prática administrativa vem demonstrar, posteriormente, caso a caso, várias atividades de competência
do Presidente da República que melhor seriam desempenhadas pelos chefes de cada Ministério, ensejando assim
a delegação de competência daquele para esses, por ato
unilateral, discricionário e revogável a qualquer momento,
ou seja, ato do Presidente da República delega determinada competência em função da conveniência, a seu juízo,
podendo da mesma forma essa delegação ser retirada por
esse a qualquer momento.
Nesse sentido dispõe o decreto-lei nº 200/1967 que “é
facultado ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e, em geral, às autoridades da Administração Federal
delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento.
O ato de delegação indicará com precisão a autoridade
delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto
de delegação”.
A delegação de competência, portanto, é a regra na
Administração, sendo a exceção a impossibilidade de delegação, que ocorre quanto às competências exclusivas.

Tem-se aqui um importante conceito dado pela doutrina: matéria de competência privativa de determinado
agente é aquela que compete a este, embora possa ser delegada a outrem caso seja conveniente, enquanto matéria
de competência exclusiva de determinado agente é a que
lhe compete não podendo ser delegada.
Competência privativa → delegável
Competência exclusiva → indelegável
Essa distinção é pacífica na doutrina, embora os legisladores não costumem se importar com as terminologias
próprias e adequadas, usando cada termo indistintamente,
como ocorre costumeiramente na Constituição Federal:
Art. 84.
Compete privativamente ao Presidente da República:
I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;
...
IV– sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução;
...
VI– dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
...
XII – conceder indulto e comutar penas, com audiência,
se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
...
XXV – prover e extinguir os cargos públicos federais, na
forma da lei;
...
Parágrafo único.
O Presidente da República poderá delegar as atribuições
mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou
ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações”.
Verifica-se, nesse e em outros artigos da Constituição Federal, a falha terminológica do legislador, uma vez que, de
fato, competem privativamente ao Presidente da República apenas as “atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e
XXV, primeira parte”, as quais podem ser por ele delegadas,
enquanto as demais atribuições competem ao Presidente de
forma exclusiva, ou seja, indelegável. Assim, por exemplo,
a expedição de decretos não pode ser delegada a Ministro
de Estado, salvo os previstos no inciso VI, conhecidos como
decretos autônomos.
Como já sabemos, devemos responder às questões de
concurso preferencialmente de acordo com a lei, só respondendo com base em doutrina ou jurisprudência, em regra, quando a questão assim exigir. Dessa forma, devemos
responder afirmativamente à questão “compete privativamente ao Presidente da República expedir decretos regulamentares?”, vez que a Constituição Federal assim dispõe
literalmente.

