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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.

SUMÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Ortografia oficial.................................................................................................................................................................................................

01

Pontuação.............................................................................................................................................................................................................

72

Acentuação gráfica............................................................................................................................................................................................

Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas................................................................................................................................
Tipologia Textual................................................................................................................................................................................................

Coesão e coerência............................................................................................................................................................................................
Formação, classe e emprego de palavras..................................................................................................................................................
Significação de palavras...................................................................................................................................................................................

Coordenação e Subordinação.......................................................................................................................................................................
Concordância nominal e verbal.....................................................................................................................................................................
Emprego do sinal indicativo de crase.........................................................................................................................................................
Regência Nominal e Verbal............................................................................................................................................................................

04

86
86
86
22
90
63
08
19
14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções sobre segurança pública: definição e componentes. Forças armadas e forças auxiliares. Diferenças e
atribuições. Competência municipal.......................................................................................................................................................

180

O município e a sua segurança patrimonial. O município e sua divisão administrativa. Competência privativa,
comum e complementar..............................................................................................................................................................................

209

Noções sobre segurança patrimonial: definições. Atribuições das empresas que realizam segurança patrimonial.

Conceito de administração pública..........................................................................................................................................................
Fundamentos da ética na administração pública...............................................................................................................................
Legislação de trânsito: Código de trânsito brasileiro.......................................................................................................................

193

01
04
05

Procedimento em caso de assalto (antes e depois)..........................................................................................................................

212

Normas de segurança: conceito de proteção e equipamentos de proteção.........................................................................

86

Noções de Segurança do Trabalho: acidentes do trabalho - conceito, causas e prevenção............................................

Estatuto da Criança e do Adolescente.....................................................................................................................................................

83
87

Estatuto do Idoso.............................................................................................................................................................................................

144

Ética, moral e cidadania;................................................................................................................................................................................

175

Relações humanas no trabalho..................................................................................................................................................................

Lei Federal nº 13.022/2014...........................................................................................................................................................................

163
178

ÍNDICE
LÍNGUA PORTUGUESA
Ortograﬁa. .................................................................................................................................................................................................................................01
Acentuação gráﬁca. ...............................................................................................................................................................................................................04
Flexão nominal e verbal. ......................................................................................................................................................................................................06
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. .....................................................................................................................................22
Emprego de tempos, modos e aspectos verbais. ......................................................................................................................................................22
Vozes do verbo. .......................................................................................................................................................................................................................22
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção: emprego e
sentido que imprimem às relações que estabelecem. .............................................................................................................................................22
Concordância nominal e verbal. .......................................................................................................................................................................................08
Regência nominal e verbal. .................................................................................................................................................................................................14
Ocorrência de crase. ..............................................................................................................................................................................................................19
Sintaxe: coordenação e subordinação............................................................................................................................................................................63
Pontuação. .................................................................................................................................................................................................................................72
Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas). ........................................................................................................75
Compreensão de texto. ........................................................................................................................................................................................................86
Signiﬁcação das Palavras .....................................................................................................................................................................................................90

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).
1. Regras ortográﬁcas
A) O fonema S
São escritas com S e não C/Ç
 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.
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
 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.
B) O fonema z
São escritos com S e não Z
 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.
C) O fonema j
São escritas com G e não J
 Palavras de origem grega ou árabe: tigela, girafa,
gesso.
 Estrangeirismo, cuja letra G é originária: sargento,
gim.
 Terminações: agem, igem, ugem, ege, oge (com
poucas exceções): imagem, vertigem, penugem,
bege, foge.
Exceção: pajem.
 Terminações: ágio, égio, ígio, ógio, ugio: sortilégio,
litígio, relógio, refúgio.
 Verbos terminados em ger/gir: emergir, eleger, fugir, mugir.
 Depois da letra “r” com poucas exceções: emergir,
surgir.
 Depois da letra “a”, desde que não seja radical terminado com j: ágil, agente.
São escritas com J e não G

Palavras de origem latinas: jeito, majestade, hoje.

Palavras de origem árabe, africana ou exótica:
jiboia, manjerona.

Palavras terminadas com aje: ultraje.
D) O fonema ch
São escritas com X e não CH
 Palavras de origem tupi, africana ou exótica: abacaxi, xucro.
 Palavras de origem inglesa e espanhola: xampu,
lagartixa.
 Depois de ditongo: frouxo, feixe.
 Depois de “en”: enxurrada, enxada, enxoval.
Exceção: quando a palavra de origem não derive de
outra iniciada com ch - Cheio - (enchente)
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São escritas com CH e não X
 Palavras de origem estrangeira: chave, chumbo,
chassi, mochila, espadachim, chope, sanduíche, salsicha.
E) As letras “e” e “i”
 Ditongos nasais são escritos com “e”: mãe, põem.
Com “i”, só o ditongo interno cãibra.
 Verbos que apresentam inﬁnitivo em -oar, -uar
são escritos com “e”: caçoe, perdoe, tumultue. Escrevemos com “i”, os verbos com inﬁnitivo em -air,
-oer e -uir: trai, dói, possui, contribui.

FIQUE ATENTO!

ALGUNS USOS ORTOGRÁFICOS ESPECIAIS
1. Por que / por quê / porquê / porque
POR QUE (separado e sem acento)
É usado em:
1. interrogações diretas (longe do ponto de interrogação) = Por que você não veio ontem?
2. interrogações indiretas, nas quais o “que” equivale
a “qual razão” ou “qual motivo” = Perguntei-lhe por
que faltara à aula ontem.
3. equivalências a “pelo(a) qual” / “pelos(as) quais” =
Ignoro o motivo por que ele se demitiu.

Há palavras que mudam de sentido quando substituímos a graﬁa “e” pela graﬁa “i”:
área (superfície), ária (melodia) / delatar
(denunciar), dilatar (expandir) / emergir
(vir à tona), imergir (mergulhar) / peão (de
estância, que anda a pé), pião (brinquedo).

POR QUÊ (separado e com acento)

#FicaDica

PORQUE (uma só palavra, sem acento gráﬁco)

Se o dicionário ainda deixar dúvida quanto
à ortograﬁa de uma palavra, há a possibilidade de consultar o Vocabulário Ortográﬁco da Língua Portuguesa (VOLP), elaborado
pela Academia Brasileira de Letras. É uma
obra de referência até mesmo para a criação
de dicionários, pois traz a graﬁa atualizada
das palavras (sem o signiﬁcado). Na Internet,
o endereço é www.academia.org.br.

Usos:
1. como conjunção coordenativa explicativa (equivale
a “pois”, “porquanto”), precedida de pausa na escrita (pode ser vírgula, ponto-e-vírgula e até ponto
ﬁnal) = Compre agora, porque há poucas peças.
2. como conjunção subordinativa causal, substituível
por “pela causa”, “razão de que” = Você perdeu porque se antecipou.

Usos:
1. como pronome interrogativo, quando colocado no
ﬁm da frase (perto do ponto de interrogação) =
Você faltou. Por quê?
2. quando isolado, em uma frase interrogativa = Por
quê?

PORQUÊ (uma só palavra, com acento gráﬁco)
2. Informações importantes
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Formas variantes são as que admitem graﬁas ou pronúncias diferentes para palavras com a mesma signiﬁcação: aluguel/aluguer, assobiar/assoviar, catorze/quatorze,
dependurar/pendurar, ﬂecha/frecha, germe/gérmen, infarto/enfarte, louro/loiro, percentagem/porcentagem, relampejar/relampear/relampar/relampadar.
Os símbolos das unidades de medida são escritos
sem ponto, com letra minúscula e sem “s” para indicar
plural, sem espaço entre o algarismo e o símbolo: 2kg,
20km, 120km/h.
Exceção para litro (L): 2 L, 150 L.
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Na indicação de horas, minutos e segundos, não
deve haver espaço entre o algarismo e o símbolo: 14h,
22h30min, 14h23’34’’(= quatorze horas, vinte e três minutos e trinta e quatro segundos).
O símbolo do real antecede o número sem espaço:
R$1.000,00. No cifrão deve ser utilizada apenas uma barra vertical ($).

Usos:
1. como substantivo, com o sentido de “causa”, “razão” ou “motivo”, admitindo pluralização (porquês). Geralmente é precedido por artigo = Não sei o porquê da
discussão. É uma pessoa cheia de porquês.
2. ONDE / AONDE
Onde = empregado com verbos que não expressam
a ideia de movimento = Onde você está?
Aonde = equivale a “para onde”. É usado com verbos
que expressam movimento = Aonde você vai?
3. MAU / MAL
Mau = é um adjetivo, antônimo de “bom”. Usa-se
como qualiﬁcação = O mau tempo passou. / Ele é um
mau elemento.
Mal = pode ser usado como
1. conjunção temporal, equivalente a “assim que”,
“logo que”, “quando” = Mal se levantou, já saiu.
2. advérbio de modo (antônimo de “bem”) = Você foi
mal na prova?

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática completa
Sacconi. 30.ª ed. Rev. São Paulo: Nova Geração, 2010.
Português linguagens: volume 1 / Wiliam Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhães. – 7.ª ed. Reform. – São
Paulo: Saraiva, 2010.
Português: novas palavras: literatura, gramática, redação / Emília Amaral... [et al.]. – São Paulo: FTD, 2000.
CAMPEDELLI, Samira Yousseﬀ. Português – Literatura,
Produção de Textos & Gramática. Volume único / Samira
Yousseﬀ, Jésus Barbosa Souza. – 3.ª edição – São Paulo:
Saraiva, 2002.
SITE
http://www.pciconcursos.com.br/aulas/portugues/ortograﬁa
4. Hífen
O hífen é um sinal diacrítico (que distingue) usado para
ligar os elementos de palavras compostas (como ex-presidente, por exemplo) e para unir pronomes átonos a verbos
(ofereceram-me; vê-lo-ei). Serve igualmente para fazer a
translineação de palavras, isto é, no ﬁm de uma linha, separar uma palavra em duas partes (ca-/sa; compa-/nheiro).
A) Uso do hífen que continua depois da Reforma
Ortográﬁca:
1. Em palavras compostas por justaposição que formam uma unidade semântica, ou seja, nos termos
que se unem para formam um novo signiﬁcado:
tio-avô, porto-alegrense, luso-brasileiro, tenente-coronel, segunda-feira, conta-gotas, guarda-chuva, arco-íris, primeiro-ministro, azul-escuro.
2. Em palavras compostas por espécies botânicas e
zoológicas: couve-ﬂor, bem-te-vi, bem-me-quer, abóbora-menina, erva-doce, feijão-verde.
3. Nos compostos com elementos além, aquém, recém e sem: além-mar, recém-nascido, sem-número,
recém-casado.
4. No geral, as locuções não possuem hífen, mas algumas
exceções continuam por já estarem consagradas pelo
uso: cor-de-rosa, arco-da-velha, mais-que-perfeito, pé-de-meia, água-de-colônia, queima-roupa, deus-dará.
5. Nos encadeamentos de vocábulos, como: ponte Rio-Niterói, percurso Lisboa-Coimbra-Porto e nas combinações históricas ou ocasionais: Áustria-Hungria,
Angola-Brasil, etc.
6. Nas formações com os preﬁxos hiper-, inter- e super- quando associados com outro termo que é iniciado por “r”: hiper-resistente, inter-racial, super-racional, etc.
7. Nas formações com os preﬁxos ex-, vice-: ex-diretor,
ex-presidente, vice-governador, vice-prefeito.
8. Nas formações com os preﬁxos pós-, pré- e pró-: pré-natal, pré-escolar, pró-europeu, pós-graduação, etc.
9. Na ênclise e mesóclise: amá-lo, deixá-lo, dá-se, abraça-o, lança-o e amá-lo-ei, falar-lhe-ei, etc.

10. Nas formações em que o preﬁxo tem como segundo termo uma palavra iniciada por “h”: sub-hepático,
geo-história, neo-helênico, extra-humano, semi-hospitalar, super-homem.
11. Nas formações em que o preﬁxo ou pseudopreﬁxo
termina com a mesma vogal do segundo elemento:
micro-ondas, eletro-ótica, semi-interno, auto-observação, etc.
O hífen é suprimido quando para formar outros termos:
reaver, inábil, desumano, lobisomem, reabilitar.

#FicaDica
Lembrete da Zê!
Ao separar palavras na translineação (mudança de linha), caso a última palavra a ser
escrita seja formada por hífen, repita-o na
próxima linha. Exemplo: escreverei anti-inﬂamatório e, ao ﬁnal, coube apenas “anti-”.
Na próxima linha escreverei: “-inﬂamatório”
(hífen em ambas as linhas). Devido à diagramação, pode ser que a repetição do hífen na
translineação não ocorra em meus conteúdos, mas saiba que a regra é esta!
B) Não se emprega o hífen:
1. Nas formações em que o preﬁxo ou falso preﬁxo termina em vogal e o segundo termo inicia-se em “r” ou
“s”. Nesse caso, passa-se a duplicar estas consoantes:
antirreligioso, contrarregra, infrassom, microssistema,
minissaia, microrradiograﬁa, etc.
2. Nas constituições em que o preﬁxo ou pseudopreﬁxo termina em vogal e o segundo termo inicia-se
com vogal diferente: antiaéreo, extraescolar, coeducação, autoestrada, autoaprendizagem, hidroelétrico,
plurianual, autoescola, infraestrutura, etc.
3. Nas formações, em geral, que contêm os preﬁxos
“dês” e “in” e o segundo elemento perdeu o “h” inicial: desumano, inábil, desabilitar, etc.
4. Nas formações com o preﬁxo “co”, mesmo quando
o segundo elemento começar com “o”: cooperação,
coobrigação, coordenar, coocupante, coautor, coedição, coexistir, etc.
5. Em certas palavras que, com o uso, adquiriram noção
de composição: pontapé, girassol, paraquedas, paraquedista, etc.
6. Em alguns compostos com o advérbio “bem”: benfeito, benquerer, benquerido, etc.
Os preﬁxos pós, pré e pró, em suas formas correspondentes átonas, aglutinam-se com o elemento seguinte,
não havendo hífen: pospor, predeterminar, predeterminado,
pressuposto, propor.
Escreveremos com hífen: anti-horário, anti-infeccioso,
auto-observação, contra-ataque, semi-interno, sobre-humano, super-realista, alto-mar.
Escreveremos sem hífen: pôr do sol, antirreforma, antisséptico, antissocial, contrarreforma, minirrestaurante, ultrassom, antiaderente, anteprojeto, anticaspa, antivírus, autoajuda, autoelogio, autoestima, radiotáxi.
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3. substantivo, podendo estar precedido de artigo ou
pronome = Há males que vêm pra bem! / O mal
não compensa.
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EXERCÍCIOS COMENTADOS
1. (Polícia Federal – Escrivão de Polícia Federal – Cespe – 2013 – adaptada)
A ﬁm de solucionar o litígio, atos sucessivos e concatenados são praticados pelo escrivão. Entre eles, estão os atos
de comunicação, os quais são indispensáveis para que
os sujeitos do processo tomem conhecimento dos atos
acontecidos no correr do procedimento e se habilitem a
exercer os direitos que lhes cabem e a suportar os ônus
que a lei lhes impõe.
Disponível em: <http://jus.com.br> (com adaptações).
No que se refere ao texto acima, julgue os itens seguintes.
Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto
nem para seu sentido caso o trecho “A ﬁm de solucionar
o litígio” fosse substituído por Aﬁm de dar solução à demanda e o trecho “tomem conhecimento dos atos acontecidos no correr do procedimento” fosse, por sua vez,
substituído por conheçam os atos havidos no transcurso
do acontecimento.
( ) CERTO

( ) ERRADO

Resposta: Errado. “A ﬁm” tem o sentido de “com a
intenção de”; já “aﬁm”, “semelhança, aﬁnidade”. Se a
primeira substituição fosse feita, o trecho estaria incorreto gramatical e coerentemente. Portanto, nem há
a necessidade de avaliar a segunda substituição.

ACENTUAÇÃO GRÁFICA.
Acentuação.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quanto à acentuação, observamos que algumas palavras têm acento gráﬁco e outras não; na pronúncia, ora
se dá maior intensidade sonora a uma sílaba, ora a outra.
Por isso, vamos às regras!
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1. Regras básicas
A acentuação tônica está relacionada à intensidade com que são pronunciadas as sílabas das palavras.
Aquela que se dá de forma mais acentuada, conceitua-se
como sílaba tônica. As demais, como são pronunciadas
com menos intensidade, são denominadas de átonas.

De acordo com a tonicidade, as palavras são classiﬁcadas como:
Oxítonas – São aquelas cuja sílaba tônica recai sobre
a última sílaba: café – coração – Belém – atum – caju –
papel
Paroxítonas – a sílaba tônica recai na penúltima sílaba: útil – tórax – táxi – leque – sapato – passível
Proparoxítonas - a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba: lâmpada – câmara – tímpano – médico – ônibus
Há vocábulos que possuem uma sílaba somente: são
os chamados monossílabos. Estes são acentuados quando
tônicos e terminados em “a”, “e” ou “o”: vá – fé – pó - ré.
2 Os acentos
A) acento agudo (´) – Colocado sobre as letras “a”
e “i”, “u” e “e” do grupo “em” - indica que estas letras
representam as vogais tônicas de palavras como pá, caí,
público. Sobre as letras “e” e “o” indica, além da tonicidade, timbre aberto: herói – céu (ditongos abertos).
B) acento circunﬂexo – (^) Colocado sobre as letras
“a”, “e” e “o” indica, além da tonicidade, timbre fechado:
tâmara – Atlântico – pêsames – supôs.
C) acento grave – (`) Indica a fusão da preposição “a”
com artigos e pronomes: à – às – àquelas – àqueles
D) trema (¨) – De acordo com a nova regra, foi totalmente abolido das palavras. Há uma exceção: é utilizado
em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros:
mülleriano (de Müller)
E) til – (~) Indica que as letras “a” e “o” representam
vogais nasais: oração – melão – órgão – ímã
2.1 Regras fundamentais
A) Palavras oxítonas: acentuam-se todas as oxítonas
terminadas em: “a”, “e”, “o”, “em”, seguidas ou não do plural(s): Pará – café(s) – cipó(s) – Belém.
Esta regra também é aplicada aos seguintes casos:
Monossílabos tônicos terminados em “a”, “e”, “o”, seguidos ou não de “s”: pá – pé – dó – há
Formas verbais terminadas em “a”, “e”, “o” tônicos,
seguidas de lo, la, los, las: respeitá-lo, recebê-lo, compô-lo
B) Paroxítonas: acentuam-se as palavras paroxítonas
terminadas em:
i, is: táxi – lápis – júri
us, um, uns: vírus – álbuns – fórum
l, n, r, x, ps: automóvel – elétron - cadáver – tórax –
fórceps
ã, ãs, ão, ãos: ímã – ímãs – órfão – órgãos
ditongo oral, crescente ou decrescente, seguido ou
não de “s”: água – pônei – mágoa – memória

#FicaDica
Memorize a palavra LINURXÃO. Repare que
esta palavra apresenta as terminações das
paroxítonas que são acentuadas: L, I N, U
(aqui inclua UM = fórum), R, X, Ã, ÃO. Assim
ﬁcará mais fácil a memorização!
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CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Administração Pública é uma expressão que pode
comportar pelo menos dois sentidos: na sua acepção
subjetiva 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.

EXERCÍCIO COMENTADO
1. (CÂMARA DE BELO HORIZONTE-MG – CONSULTOR LEGISLATIVO – CONSULPLAN – 2018)
Quanto aos fundamentos do direito administrativo, assinale a afirmativa correta.
a) Dentre as prerrogativas advindas do regime jurídico-administrativo, destaca-se o dever de prestar contas
ao cidadão.
b) As prerrogativas públicas decorrem do princípio da
indisponibilidade, enquanto as sujeições decorrem da
supremacia do interesse público.
c) Dentre as sujeições advindas do regime jurídico-administrativo, destacam-se o poder de polícia e a intervenção do estado na propriedade.
d) O regime jurídico-administrativo sustenta-se nos pilares da supremacia do interesse público e da indisponibilidade dos interesses e bens públicos.
Resposta: Letra D. A supremacia do interesse público e a indisponibilidade dos bens públicos são muitas vezes denominadas “pedras de toque” do Direito
Administrativo pelos doutrinadores, pois são basilares
para fundamentá-lo. A supremacia do interesse público gera as prerrogativas públicas, enquanto a indisponibilidade gera as sujeições. Lembre-se que o poder de
polícia e a intervenção do Estado na propriedade são
prerrogativas da Administração Pública, e não sujeições.

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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.

1. Princípios constitucionais
São os princípios previstos no Texto Constitucional,
mais especificamente no caput do artigo. 37. Segundo o
dispositivo:
“A administração pública (observe que o texto legal
não fez questão de colocar a expressão em letras
maiúsculas, embora esteja claramente dissertando
sobre a entidade que exerce a função administrativa)
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 [...]”
Assim, esquematicamente, temos os princípios constitucionais da:
a) 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.
b) 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.
d) 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.
e) 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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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2. Princípios infraconstitucionais
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. É o caso do disposto no caput do artigo
2º da Lei nº 9.784/1999: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência”.
Convém, então, detalhar esses princípios de origem
legal.
2.1 Princípio da autotutela
Alguns concursos utilizam também o nome “princípio da sindicabilidade” para designar a autotutela, que 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 para que a própria Administração anule ou revogue esses atos.

#FicaDica

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Anulação é o procedimento que tem por
objetivo retirar um ato ilícito, por ser considerado uma afronta a lei. A anulação possui
efeito retroativo, ataca a validade do ato até
o momento da sua concepção (eficácia ex
tunc). A revogação, por sua vez, é a forma
de desfazer um ato válido, perfeito e legítimo, mas que por trazer certa inconveniência, não é mais útil ou oportuno. Não tem
efeito retroativo, não podendo atingir as
situações advindas antes da revogação (eficácia ex nunc).
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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.
Segundo o disposto no art. 53 da Lei nº 9.784/1999:
“A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos”. A distinção feita pelo legislador é
bastante oportuna: ele enfatiza a natureza vinculada do
ato anulatório, e a discricionariedade do ato revogatório.
A Administração pode revogar os atos inconvenientes,
mas tem o dever de anular os atos ilegais.
A autotutela também tem previsão em duas súmulas
do Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade de
seus próprios atos”.

Súmula nº 473:
“A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial”.
A utilização do verbo “poder” nas duas súmulas está
incorreta: o certo seria dizer que a Administração deve
anular os seus próprios atos.
2.2 Princípio da supremacia do interesse público
Esse princípio 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. Exemplificando: por mais que o direito à propriedade privada
(interesse privado) deva ser protegido e amparado pela
legislação, isso não impede que o Poder Público possa
proibir a construção projetada em terreno onde se situa
um prédio tombado. A preservação daquele local, como
patrimônio histórico, é de interesse público.
2.3 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.
Convém estabelecer a diferença entre motivo e motivação. Motivo é o ato que autoriza a prática da medida
administrativa, portanto, antecede o ato administrativo. A
motivação, por sua vez, é o fundamento escrito, de fato ou
de direito, que justifica a prática da referida medida. Exemplo: na hipótese de alguém sofrer uma multa por ultrapassar limite de velocidade, a infração é o motivo (ultrapassagem do limite máximo de velocidade); já o documento de
notificação da multa é a motivação. A multa seria, então, o
ato administrativo em questão.

2.4 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.
Com isso, fica bastante clara a ideia de que todo ato,
além de ser devidamente motivado, possui um fim específico, com a devida previsão legal. O desvio de finalidade,
ou desvio de poder, são defeitos que tornam nulo o ato
praticado pelo Poder Público.
2.5 Princípio da razoabilidade
Agir com 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 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.
2.6 Princípio da proporcionalidade
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 e/ou 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.

EXERCÍCIO COMENTADO
2. (PC-PI – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – NUCEPE
– 2018)
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.
Aponte a alternativa incorreta.
a) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
indeterminado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público.
b) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.
c) É garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.
d) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
e) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os
critérios de sua admissão.
Resposta: Letra A. O erro encontra-se na palavra “indeterminado”: se a necessidade excepcional é temporária, então o correto seria dizer que a contratação é
por tempo determinado. O candidato deve estar bastante atento e fazer uma leitura minuciosa de cada
alternativa para não cair nesse tipo de “pegadinha”
muito comum em questões de múltipla escolha.
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Quanto ao momento correto para sua apresentação,
entende-se que a motivação pode ocorrer simultaneamente, ou em um instante posterior a prática do ato (em
respeito ao princípio da eficiência). A motivação intempestiva, isso é, aquela dada em um momento demasiadamente posterior, é causa de nulidade do ato administrativo.
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FUNDAMENTOS DA ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
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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.
Para que ética? Os padrões são necessários para
manter o mínimo de coesão e estabilidade na comunidade. No caso especifico do serviço publico, o padrão

