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LÍNGUA PORTUGUESA
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS (LITERÁRIOS E NÃO
LITERÁRIOS).

Sabemos que a “matéria-prima” da literatura são as palavras. No entanto, é necessário fazer uma distinção entre
a linguagem literária e a linguagem não literária, isto é,
aquela que não caracteriza a literatura.
Embora um médico faça suas prescrições em determinado idioma, as palavras utilizadas por ele não podem
ser consideradas literárias porque se tratam de um vocabulário especializado e de um contexto de uso específico. Agora, quando analisamos a literatura, vemos que o
escritor dispensa um cuidado diferente com a linguagem
escrita, e que os leitores dispensam uma atenção diferenciada ao que foi produzido.
Outra diferença importante é com relação ao tratamento do conteúdo: ao passo que, nos textos não literários (jornalísticos, científicos, históricos, etc.) as palavras
servem para veicular uma série de informações, o texto
literário funciona de maneira a chamar a atenção para a
própria língua (FARACO & MOURA, 1999) no sentido de
explorar vários aspectos como a sonoridade, a estrutura
sintática e o sentido das palavras.
Veja abaixo alguns exemplos de expressões na linguagem não literária ou “corriqueira” e um exemplo de
uso da mesma expressão, porém, de acordo com alguns
escritores, na linguagem literária:
Linguagem não literária:
1- Anoitece.
2- Teus cabelos loiros brilham.
3- Uma nuvem cobriu parte do céu.

...

Linguagem literária:
1- A mão da noite embrulha os horizontes. (Alvarenga Peixoto)
2- Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz!
(Mário Quintana)
3- um sujo de nuvem emporcalhou o luar em sua
nascença. (José Cândido de Carvalho)
Como distinguir, na prática, a linguagem literária da
não literária?
- A linguagem literária é conotativa, utiliza figuras
(palavras de sentido figurado), em que as palavras adquirem sentidos mais amplos do que geralmente possuem.
- Na linguagem literária há uma preocupação com a
escolha e a disposição das palavras, que acabam dando
vida e beleza a um texto.
- Na linguagem literária é muito importante a maneira original de apresentar o tema escolhido.

- A linguagem não literária é objetiva, denotativa,
preocupa-se em transmitir o conteúdo, utiliza a palavra em
seu sentido próprio, utilitário, sem preocupação artística.
Geralmente, recorre à ordem direta (sujeito, verbo, complementos).
Leia com atenção os textos a seguir e compare as linguagens utilizadas neles.
Texto A
Amor (ô). [Do lat. amore.] S. m. 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem, ou de alguma
coisa: amor ao próximo; amor ao patrimônio artístico de
sua terra. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser
a outro ser ou a uma coisa; devoção, culto; adoração: amor
à Pátria; amor a uma causa. 3. Inclinação ditada por laços
de família: amor filial; amor conjugal. 4. Inclinação forte por
pessoa de outro sexo, geralmente de caráter sexual, mas
que apresenta grande variedade e comportamentos e reações.
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário
da Língua Portuguesa, Nova Fronteira.
Texto B
Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
é dor que desatina sem doer.
Luís de Camões. Lírica, Cultrix.
Você deve ter notado que os textos tratam do mesmo
assunto, porém os autores utilizam linguagens diferentes.
No texto A, o autor preocupou-se em definir “amor”,
usando uma linguagem objetiva, científica, sem preocupação artística.
No texto B, o autor trata do mesmo assunto, mas com
preocupação literária, artística. De fato, o poeta entra no
campo subjetivo, com sua maneira própria de se expressar, utiliza comparações (compara amor com fogo, ferida,
contentamento e dor) e serve-se ainda de contrastes que
acabam dando graça e força expressiva ao poema (contentamento descontente, dor sem doer, ferida que não se
sente, fogo que não se vê).
Questões
1-) Leia o trecho do poema abaixo.
O Poeta da Roça
Sou fio das mata, cantô da mão grosa
Trabaio na roça, de inverno e de estio
A minha chupana é tapada de barro
Só fumo cigarro de paia de mio.
Patativa do Assaré
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A respeito dele, é possível afirmar que
(A) não pode ser considerado literário, visto que a linguagem aí utilizada não está adequada à norma culta formal.
(B) não pode ser considerado literário, pois nele não
se percebe a preservação do patrimônio cultural brasileiro.
(C) não é um texto consagrado pela crítica literária.
(D) trata-se de um texto literário, porque, no processo
criativo da Literatura, o trabalho com a linguagem pode
aparecer de várias formas: cômica, lúdica, erótica, popular
etc
(E) a pobreza vocabular – palavras erradas – não permite que o consideremos um texto literário.
Leia os fragmentos abaixo para responder às questões
que seguem:
TEXTO I
O açúcar
O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.
Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,
dono da mercearia.
Este açúcar veio
de uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.
Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.
Em lugares distantes, onde não há hospital
nem escola,
homens que não sabem ler e morrem de fome
aos 27 anos
plantaram e colheram a cana
que viraria açúcar.
Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram este açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.
Fonte: “O açúcar” (Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1980, pp.227-228)
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TEXTO II
A cana-de-açúcar
Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no
Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a grande produtora de cana-de
-açúcar no Brasil é a Zona da Mata nordestina, onde os férteis
solos de massapé, além da menor distância em relação ao
mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse
cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de
-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, que em
parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a
cana serve também para a produção de álcool, importante
nos dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São
Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível.
2-) Para que um texto seja literário:
a) basta somente a correção gramatical; isto é, a expressão verbal segundo as leis lógicas ou naturais.
b) deve prescindir daquilo que não tenha correspondência na realidade palpável e externa.
c) deve fugir do inexato, daquilo que confunda a capacidade de compreensão do leitor.
d) deve assemelhar-se a uma ação de desnudamento. O
escritor revela, ao escrever, o mundo, e, em especial, revela o
Homem aos outros homens.
e) deve revelar diretamente as coisas do mundo: sentimentos, ideias, ações.
3-) Ainda com relação ao textos I e II, assinale a opção
incorreta
a) No texto I, em lugar de apenas informar sobre o real,
ou de produzi-lo, a expressão literária é utilizada principalmente como um meio de refletir e recriar a realidade.
b) No texto II, de expressão não literária, o autor informa
o leitor sobre a origem da cana-de-açúcar, os lugares onde é
produzida, como teve início seu cultivo no Brasil, etc.
c) O texto I parte de uma palavra do domínio comum
– açúcar – e vai ampliando seu potencial significativo, explorando recursos formais para estabelecer um paralelo entre o
açúcar – branco, doce, puro – e a vida do trabalhador que o
produz – dura, amarga, triste.
d) No texto I, a expressão literária desconstrói hábitos
de linguagem, baseando sua recriação no aproveitamento de
novas formas de dizer.
e) O texto II não é literário porque, diferentemente do literário, parte de um aspecto da realidade, e não da imaginação.
Gabarito
1-) D
2-) D – Esta alternativa está correta, pois ela remete ao
caráter reflexivo do autor de um texto literário, ao passo
em que ele revela às pessoas o “seu mundo” de maneira
peculiar.
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LÍNGUA ESPANHOLA

1. COMPREENSÃO GERAL DO SENTIDO E DO
PROPÓSITO DO TEXTO.
2. COMPREENSÃO DE IDEIAS ESPECÍFICAS
EXPRESSAS EM PARÁGRAFOS E FRASES E A
RELAÇÃO ENTRE PARÁGRAFOS E FRASES DO
TEXTO.
3. LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS EM UM OU MAIS
TRECHOS DO TEXTO.

É importante que você tome cuidado com os “falsos amigos” na prova de espanhol, ou seja, palavras que são parecidas em ambas as línguas mas possuem significados diferentes. Por isso, é importante revisar a gramática espanhola e
estar familiarizado com os significados das palavras que parecem iguais ao português.
Quando o texto é em uma língua diferente da nossa língua materna é preciso ter mais cautela ao lê-lo e interpretá-lo,
principalmente se o texto for em Espanhol, onde os falsos amigos às vezes nos pregam peças…
Não existe uma regra especifica para se interpretar textos. Cada pessoa tem o seu método: uns preferem ler o texto
todo e depois responder às questões. Outros preferem ir direto para as questões e depois voltar ao texto para encontrar
a resposta.
O importante é entender a ideia central do texto e escolher a melhor alternativa para as questões.
Atenção com as “Pegadinhas”
No espanhol, vocábulos, principalmente conectivos, muito comuns nos textos, são essenciais ao entendimento do
aluno, por exemplo, exemplos a palavra “mientras”, que significa “enquanto”, ou a expressão “sin embargo”, que significa
“entretanto”. Não conhecer expressões como essas pode ser crucial.
Segue algumas dicas para ajudá-los na hora da prova:
- Ler o texto e as questões com calma.
- Voltar ao texto, quando vezes for preciso, para escolher qual é a melhor alternativa. Marquem o parágrafo onde vocês
acham que está a resposta com uma chave ou um colchete.
- Ler com atenção o enunciado da questão; ver o que a questão pede. As bancas às vezes colocam pegadinhas nas perguntas. Atentar para as palavras: subrayada (sublinhada) / hueco (espaço) / con excepción de (com exceção de)/ en negrita
( em negrito) / señalado ( assinalado) / palabra destacada del texto / correcta / incorrecta.
- Atenção com os falsos amigos. Isso é importantíssimo!!! Não se deixem levar pelas aparências das palavras. Nem
tudo o que parece em espanhol é igual em português e vice-versa.
- Na dúvida entre duas alternativas, escolham a que parecer mais completa, mais condizente com o texto.
- Ao ler o texto, se fixem também nos advérbios, conjunções, preposições e as famosas expressões idiomáticas - isso
faz toda a diferença no contexto textual.
Mais algumas dicas:
Que tipo de questões os concursos podem cobrar nas provas com relação à interpretação de textos?
- Para não alterar o sentido do texto, você pode substituir essas palavras ___________ por...
- A expressão ... significa que...
- O texto permite concluir que...
- Segundo o texto / De acordo com o texto...
- (palavra extraída do texto) pode ser substituída por...
- Com base na leitura do texto, é CORRETO / INCORRETO afirmar que...
- En el texto, la palabra _____ se refiere a ?
- Dado el contexto del texto, se puede deducir que?
- La palabra ______ se puede traducir al portugués por ?.
- La causa del problema planteado, según el articulista, reside en?
- Indique lo que NO está de acuerdo con lo que dice el texto
- En el ___ párrafo el término .... podría sustituirse por?
- El objetivo del texto es?
- La palabra _____ es sinónimo de?
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- Es una idea presente en el texto que?
- De la lectura del texto se infiere que?
- La alternativa que presenta una idea NO expresada en el texto es?
- La expresión ______ (línea?.) puede ser reemplazada por?
- Es posible sustituir la expresión _____ en la frase _____ sin cambiar el sentido del texto por?
Nas questões gramaticais, fique atento:
- Ao uso dos tempos verbais
Os tempos (Los tiempos)
O tempo do verbo indica o momento em que se realiza a ação: presente, pretérito ou futuro. Em espanhol, os tempos
verbais classificam-se em:
simples: formados unicamente pelo verbo principal.
compuestos: formados pelo verbo auxiliar haber e o particípio do verbo principal.
perfectos: ressaltam a delimitação temporal. O termo perfecto tem o sentido de
completo, acabado.
imperfectos: indicam a continuidade da ação.

4. IDENTIFICAÇÃO DE MARCADORES
TEXTUAIS COMO CONJUNÇÕES, ADVÉRBIOS,
PREPOSIÇÕES ETC. E COMPREENSÃO DE SUA
FUNÇÃO ESSENCIAL NO TEXTO.
CONJUNÇÕES - CONJUNCIONES
As conjunções são palavras que unem dois termos de uma mesma oração ou duas orações. Estas orações podem
estabelecer uma relação de coordenação, ou seja, uma está relacionada à outra mas não há dependência entre elas, ou
estabelecem relação de subordinação, ou seja, uma depende da outra para ter sentido completo.
Adversativas
Unem termos ou orações que se contrapõem entre si:
Me gustaría ir, pero no tengo dinero. (= mas)
(Gostaria de ir, mas não tenho dinheiro.)
No quiero té sino café solo. (mas sim)
(Não quero chá, mas sim café preto.)
No les gustan comer frutas sino manzanas. (exceto)
(Não gostam de comer frutas, exceto maçãs.)
Esta chica no hace otra cosa sino llorar. (a não ser)
(Esta menina não faz outra coisa a não ser chorar.)
Saldré esta mañana aunque llueva.
(Sairé esta manhã mesmo que chova.)
Tenía muchos motivos para hacerlo hablar, sin embargo no lo hizo.
(Tinha muitos motivos para fazê-lo falar, no entanto não o fiz.)
Outras conjunções que designam ideias contrárias: excepto, no obstante, antes, antes bien, a pesar de, con todo, más
bien, fuera de.
Concesivas
Expressam concessão ou ainda uma oposição à ideia expressa pelo verbo da oração principal:
Aunque no lo merezcas, te ayudaré. (embora)
(Embora não mereças, te ajudarei.)
Outras conjunções que designam concessão: a pesar de que, y eso que, si bien, etc.
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO
PROTOCOLOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS DE ATENDIMENTO AO
PÚBLICO.

Quando se fala em comunicação interna organizacional, automaticamente relaciona ao profissional de Relações
Públicas, pois ele é o responsável pelo relacionamento da
empresa com os seus diversos públicos (internos, externos
e misto).
As organizações têm passado por diversas mudanças
buscando a modernização e a sobrevivência no mundo dos
negócios. Os maiores objetivos dessas transformações são:
tornar a empresa competitiva, flexível, capaz de responder
às exigências do mercado, reduzindo custos operacionais e
apresentando produtos competitivos e de qualidade.
A reestruturação das organizações gerou um público
interno de novo perfil. Hoje, os empregados são muito mais
conscientes, responsáveis, inseridos e atentos às cobranças
das empresas em todos os setores. Diante desse novo modelo organizacional, é que se propõe como atribuição do
profissional de Relações Públicas, a possibilidade de ele ser
o intermediador, o administrador dos relacionamentos institucionais e de negócios da empresa com os seus públicos.
Sendo assim, fica claro que esse profissional tem seu campo
de ação na política de relacionamento da organização.
A comunicação interna, portanto, deve ser entendida
como um feixe de propostas bem encadeadas, abrangentes, coisa significativamente maior que um simples programa de comunicação impressa. Para que se desenvolva em
toda sua plenitude, as empresas estão a exigir profissionais de comunicação sistêmicos, abertos, treinados, com
visões integradas e em permanente estado de alerta para
as ameaças e oportunidades ditadas pelo meio ambiente.
Percebe-se com isso, a multivariedade das funções dos
Relações Públicas: estratégica, política, institucional, mercadológica, social, comunitária, cultural, etc.; atuando sempre para cumprir os objetivos da organização e definir suas
políticas gerais de relacionamento.
Em vista do que foi dito sobre o profissional de Relações
Públicas, destaca-se como principal objetivo liderar o processo de comunicação total da empresa, tanto no nível do entendimento, como no nível de persuasão nos negócios.
Pronúncia correta das palavras
Proferir as palavras corretamente. Isso envolve:
- Usar os sons corretos para vocalizar as palavras;
- Enfatizar a sílaba certa;
- Dar a devida atenção aos sinais diacríticos
Por que é importante?
A pronúncia correta confere dignidade à mensagem
que pregamos. Permite que os ouvintes se concentrem no
teor da mensagem sem ser distraídos por erros de pronúncia.

Fatores a considerar.
Não há um conjunto de regras de pronúncia que se
aplique a todos os idiomas. Muitos idiomas utilizam um
alfabeto. Além do alfabeto latino, há também os alfabetos
árabe, cirílico, grego e hebraico. No idioma chinês, a escrita
não é feita por meio de um alfabeto, mas por meio de caracteres que podem ser compostos de vários elementos. Esses
caracteres geralmente representam uma palavra ou parte de
uma palavra. Embora os idiomas japonês e coreano usem caracteres chineses, estes podem ser pronunciados de maneiras bem diferentes e nem sempre ter o mesmo significado.
Nos idiomas alfabéticos, a pronúncia adequada exige
que se use o som correto para cada letra ou combinação
de letras. Quando o idioma segue regras coerentes, como é
o caso do espanhol, do grego e do zulu, a tarefa não é tão
difícil. Contudo, as palavras estrangeiras incorporadas ao
idioma às vezes mantêm uma pronúncia parecida à original. Assim, determinadas letras, ou combinações de letras,
podem ser pronunciadas de diversas maneiras ou, às vezes,
simplesmente não ser pronunciadas. Você talvez precise
memorizar as exceções e então usá-las regularmente ao
conversar. Em chinês, a pronúncia correta exige a memorização de milhares de caracteres. Em alguns idiomas, o significado de uma palavra muda de acordo com a entonação.
Se a pessoa não der a devida atenção a esse aspecto do
idioma, poderá transmitir ideias erradas.
Se as palavras de um idioma forem compostas de sílabas, é importante enfatizar a sílaba correta. Muitos idiomas
que usam esse tipo de estrutura têm regras bem definidas sobre a posição da sílaba tônica (aquela que soa mais
forte). As palavras que fogem a essas regras geralmente
recebem um acento gráfico, o que torna relativamente fácil
pronunciá-las de maneira correta. Contudo, se houver muitas exceções às regras, o problema fica mais complicado.
Nesse caso, exige bastante memorização para se pronunciar corretamente as palavras.
Em alguns idiomas, é fundamental prestar bastante
atenção aos sinais diacríticos que aparecem acima e abaixo
de determinadas letras, como: è, é, ô, ñ, ō, ŭ, ü, č, ç.
Na questão da pronúncia, é preciso evitar algumas armadilhas. A precisão exagerada pode dar a impressão de
afetação e até de esnobismo. O mesmo acontece com as
pronúncias em desuso. Tais coisas apenas chamam atenção
para o orador. Por outro lado, é bom evitar o outro extremo
e relaxar tanto no uso da linguagem quanto na pronúncia
das palavras. Algumas dessas questões já foram discutidas
no estudo “Articulação clara”.
Em alguns idiomas, a pronúncia aceitável pode diferir
de um país para outro — até mesmo de uma região para
outra no mesmo país. Um estrangeiro talvez fale o idioma
local com sotaque. Os dicionários às vezes admitem mais
de uma pronúncia para determinada palavra. Especialmente, se a pessoa não teve muito acesso à instrução escolar
ou se a sua língua materna for outra, nestes casos, ela se
beneficiará muito por ouvir com atenção os que falam bem
o idioma local e imitar sua pronúncia. Assim como Testemunhas de Jeová, queremos falar de uma maneira que dignifique a mensagem que pregamos e que seja prontamente entendida pelas pessoas da localidade.
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No dia-a-dia, é melhor usar palavras com as quais se
está bem familiarizado. Normalmente, a pronúncia não
constitui problema numa conversa, mas ao ler em voz alta
você poderá se deparar com palavras que não usa no cotidiano.
Maneiras de aprimorar.
Muitas pessoas que têm problemas de pronúncia não
se dão conta disso.
Em primeiro lugar, quando for designado a ler em público, consulte em um dicionário as palavras que não conhece. Se não tiver prática em usar o dicionário, procure
em suas páginas iniciais, ou finais, a explicação sobre as
abreviaturas, as siglas e os símbolos fonéticos usados ou,
se necessário, peça que alguém o ajude a entendê-los. Em
alguns casos, uma palavra pode ter pronúncias diferentes,
dependendo do contexto. Alguns dicionários indicam a
pronúncia de letras que têm sons variáveis bem como a
sílaba tônica. Antes de fechar o dicionário, repita a palavra
várias vezes em voz alta.
Uma segunda maneira de melhorar a pronúncia é ler
para alguém que pronuncia bem as palavras e pedir-lhe
que corrija seus erros.
Um terceiro modo de aprimorar a pronúncia é prestar
atenção aos bons oradores.
Pronúncia de números telefônicos
O número de telefone deve ser pronunciado algarismo
por algarismo.
Deve-se dar uma pausa maior após o prefixo.
Lê-se em caso de uma sequência de números de três
em três algarismos, com exceção de uma sequência de
quatro números juntos, onde damos uma pausa a cada
dois algarismos.
O número “6” deve ser pronunciado como “meia” e o
número “11”, que é outra exceção, deve ser pronunciado
como “onze”.
Veja abaixo os exemplos
011.264.1003 – zero, onze – dois, meia, quatro – um,
zero – zero, tres
021.271.3343 – zero, dois, um – dois, sete, um – tres,
tres – quatro, tres
031.386.1198 – zero, três, um – três, oito, meia – onze
– nove, oito
Exceções
110 - cento e dez
111 – cento e onze
211 – duzentos e onze
118 – cento e dezoito
511 – quinhentos e onze
0001 – mil ao contrário
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Atendimento telefônico
Na comunicação telefônica, é fundamental que o interlocutor se sinta acolhido e respeitado, sobretudo porque se
trata da utilização de um canal de comunicação a distância.
É preciso, portanto, que o processo de comunicação ocorra
da melhor maneira possível para ambas as partes (emissor
e receptor) e que as mensagens sejam sempre acolhidas e
contextualizadas, de modo que todos possam receber bom
atendimento ao telefone.
Alguns autores estabelecem as seguintes recomendações para o atendimento telefônico:
• não deixar o cliente esperando por um tempo muito
longo. É melhor explicar o motivo de não poder atendê-lo
e retornar a ligação em seguida;
• o cliente não deve ser interrompido, e o funcionário
tem de se empenhar em explicar corretamente produtos e
serviços;
• atender às necessidades do cliente; se ele desejar
algo que o atendente não possa fornecer, é importante
oferecer alternativas;
• agir com cortesia. Cumprimentar com um “bom-dia”
ou “boa-tarde”, dizer o nome e o nome da empresa ou instituição são atitudes que tornam a conversa mais pessoal.
Perguntar o nome do cliente e tratá-lo pelo nome transmitem a ideia de que ele é importante para a empresa ou
instituição. O atendente deve também esperar que o seu
interlocutor desligue o telefone. Isso garante que ele não
interrompa o usuário ou o cliente. Se ele quiser complementar alguma questão, terá tempo de retomar a conversa.
No atendimento telefônico, a linguagem é o fator principal para garantir a qualidade da comunicação. Portanto,
é preciso que o atendente saiba ouvir o interlocutor e responda a suas demandas de maneira cordial, simples, clara e
objetiva. O uso correto da língua portuguesa e a qualidade
da dicção também são fatores importantes para assegurar uma boa comunicação telefônica. É fundamental que o
atendente transmita a seu interlocutor segurança, compromisso e credibilidade.
Além das recomendações anteriores, são citados, a
seguir, procedimentos para a excelência no atendimento
telefônico:
- Identificar e utilizar o nome do interlocutor: ninguém
gosta de falar com um interlocutor desconhecido, por isso,
o atendente da chamada deve identificar-se assim que
atender ao telefone. Por outro lado, deve perguntar com
quem está falando e passar a tratar o interlocutor pelo
nome. Esse toque pessoal faz com que o interlocutor se
sinta importante;
- assumir a responsabilidade pela resposta: a pessoa
que atende ao telefone deve considerar o assunto como
seu, ou seja, comprometer-se e, assim, garantir ao interlocutor uma resposta rápida. Por exemplo: não deve dizer
“não sei”, mas “vou imediatamente saber” ou “daremos
uma resposta logo que seja possível”. Se não for mesmo
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
NOÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL
(AMBIENTES LINUX E WINDOWS 7, 8 E 10).
Linux
O Linux é um sistema operacional inicialmente baseado em comandos, mas que vem desenvolvendo ambientes
gráficos de estruturas e uso similares ao do Windows. Apesar desses ambientes gráficos serem cada vez mais adotados, os comandos do Linux ainda são largamente empregados, sendo importante seu conhecimento e estudo.
Outro termo muito usado quando tratamos do Linux é
o kernel, que é uma parte do sistema operacional que faz a
ligação entre software e máquina, é a camada de software
mais próxima do hardware, considerado o núcleo do sistema. O Linux teve início com o desenvolvimento de um
pequeno kernel, desenvolvido por Linus Torvalds, em 1991,
quando era apenas um estudante finlandês. Ao kernel que
Linus desenvolveu, deu o nome de Linux. Como o kernel é capaz de fazer gerenciamentos primários básicos e essenciais
para o funcionamento da máquina, foi necessário desenvolver módulos específicos para atender várias necessidades,
como por exemplo um módulo capaz de utilizar uma placa
de rede ou de vídeo lançada no mercado ou até uma interface gráfica como a que usamos no Windows.
Uma forma de atender a necessidade de comunicação
entre ker- nel e aplicativo é a chamada do sistema (System
Call), que é uma interface entre um aplicativo de espaço de
usuário e um serviço que o kernel fornece.
Como o serviço é fornecido no kernel, uma chamada direta não pode ser executada; em vez disso, você deve utilizar
um processo de cruzamento do limite de espaço do usuário/
kernel.
No Linux também existem diferentes run levels de operação. O run level de uma inicialização padrão é o de número 2.
Como o Linux também é conhecido por ser um sistema
operacional que ainda usa muitos comandos digitados, não
poderíamos deixar de falar sobre o Shell, que é justamente
o programa que permite ao usuário digitar comandos que
sejam inteligíveis pelo sistema operacional e executem funções.
No MS DOS, por exemplo, o Shell era o command.com,
através do qual podíamos usar comandos como o dir, cd
e outros. No Linux, o Shell mais usado é o Bash, que, para
usuários comuns, aparece com o símbolo $, e para o root,
aparece como símbolo #.
Temos também os termos usuário e superusuário. Enquanto ao usuário é dada a permissão de utilização de
comandos simples, ao superusuário é permitido configurar
quais comandos os usuários po- dem usar, se eles podem
apenas ver ou também alterar e gravar dire- tórios, ou seja,
ele atua como o administrador do sistema. O diretório padrão que contém os programas utilizados pelo superusuário
para o gerenciamento e a manutenção do sistema é o /sbin.
/bin - Comandos utilizados durante o boot e por usuários comuns.

/sbin - Como os comandos do /bin, só que não são
utilizados pelos usuários comuns.
Por esse motivo, o diretório sbin é chamado de superusuário, pois existem comandos que só podem ser utilizados
nesse diretório. É como se quem estivesse no diretório sbin
fosse o administrador do sistema, com permissões especiais
de inclusões, exclusões e alterações.
Comandos básicos
Iniciaremos agora o estudo sobre vários comandos que
podemos usar no Shell do Linux:
-addgroup - adiciona grupos
-adduser - adiciona usuários
-apropos - realiza pesquisa por palavra ou string
-cat - mostra o conteúdo de um arquivo binário ou texto
-cd - entra num diretório (exemplo: cd docs) ou retorna
para home
cd <pasta> – vai para a pasta especificada. exemplo: cd /usr/bin/
-chfn - altera informação relativa a um utilizador
-chmod - altera as permissões de arquivos ou diretórios.
É um comando para manipulação de arquivos e diretórios
que muda as permissões para acesso àqueles. por exemplo,
um diretório que poderia ser de escrita e leitura, pode passar a ser apenas leitura, impedindo que seu conteúdo seja
alterado.
-chown - altera a propriedade de arquivos e pastas
(dono)
-clear – limpa a tela do terminal
-cmd>>txt - adiciona o resultado do comando (cmd) ao
fim do arquivo (txt)
-cp - copia diretórios ‘cp -r’ copia recursivamente
-df - reporta o uso do espaço em disco do sistema de
arquivos
-dig - testa a configuração do servidor DNs
-dmesg - exibe as mensagens da inicialização (log)
-du - exibe estado de ocupação dos discos/partições
-du -msh - mostra o tamanho do diretório em megabytes
-env - mostra variáveis do sistema
-exit – sair do terminal ou de uma sessão de root.
-/etc – É o diretório onde ficam os arquivos de configuração do sistema
-/etc/skel – É o diretório onde fica o padrão de arquivos
para o diretório Home de novos usuários.
-fdisk -l – mostra a lista de partições.
-find - comando de busca ex: find ~/ -cmin -3
-find – busca arquivos no disco rígido.
-halt -p – desligar o computador.
-head - mostra as primeiras 10 linhas de um arquivo
-history – mostra o histórico de comandos dados no
terminal.
-ifconfig - mostra as interfaces de redes ativas e as informações relacionadas a cada uma delas
-iptraf - analisador de tráfego da rede com interface
gráfica baseada em diálogos
-kill - manda um sinal para um processo. Os sinais sIGTErm e sIGKILL encerram o processo.
-kill -9 xxx – mata o processo de número xxx.
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-killall - manda um sinal para todos os processos.
-less - mostra o conteúdo de um arquivo de texto com
controle
-ls - listar o conteúdo do diretório
-ls -alh - mostra o conteúdo detalhado do diretório
-ls –ltr - mostra os arquivos no formado longo (l) em ordem inversa (r) de data (t)
-man - mostra informações sobre um comando
-mkdir - cria um diretório. É um comando utilizado na raiz
do Linux para a criação de novos diretórios.
Na imagem a seguir, no prompt ftp, foi criado o diretório
chamado “myfolder”.

Figura 22: Prompt “ftp”
-mount – montar partições em algum lugar do sistema.
-mtr - mostra rota até determinado IP
-mv - move ou renomeia arquivos e diretórios
-nano – editor de textos básico.
-nfs - sistema de arquivos nativo do sistema operacional
Linux, para o compartilhamento de recursos pela rede
-netstat - exibe as portas e protocolos abertos no sistema.
-nmap - lista as portas de sistemas remotos/locais atrás
de portas abertas.
-nslookup - consultas a serviços DNs
-ntsysv - exibe e configura os processos de inicialização
-passwd - modifica senha (password) de usuários
-ps - mostra os processos correntes
-ps –aux - mostra todos os processos correntes no sistema
-ps -e – lista os processos abertos no sistema.
-pwd - exibe o local do diretório atual. o prompt padrão
do Linux exibe apenas o último nome do caminho do diretório
atual. para exibir o caminho completo do diretório atual digite
o comando pwd. Linux@fedora11 – é a versão do Linux que
está sendo usada. help pwd – é o comando que nos mostrará
o conteúdo da ajuda sobre o pwd. A informação do help nos
mostra-nos que pwd imprime o nome do diretório atual.
-reboot – reiniciar o computador.
-recode - recodifica um arquivo ex: recode iso-8859-15..
utf8 file_to_change.txt
-rm - remoção de arquivos (também remove diretórios)
-rm -rf - exclui um diretório e todo o seu conteúdo
-rmdir - exclui um diretório (se estiver vazio)
-route - mostra as informações referentes às rotas
-shutdown -r now – reiniciar o computador
-split - divide um arquivo
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-smbpasswd - No sistema operacional Linux, na versão samba, smbpasswd permite ao usuário alterar sua senha
criptografada smb que é armazenada no arquivo smbpasswd
(normalmente no diretório privado sob a hierarquia de diretórios do samba). os usuários comuns só podem executar o
comando sem opções. Ele os levará para que sua senha velha
smb seja digitada e, em seguida, pedir-lhes sua nova senha
duas vezes, para garantir que a senha foi digitada corretamente. Nenhuma senha será mostrada na tela enquanto está
sendo digitada.
-su - troca para o superusuário root (é exigida a senha)
-su user - troca para o usuário especificado em ‘user’ (é
exigida a senha)
-tac - semelhante ao cat, mas inverte a ordem
-tail - o comando tail mostra as últimas linhas de um arquivo texto, tendo como padrão as 10 últimas linhas. Sua sintaxe é: tail nome_do_arquivo. Ele pode ser acrescentado de alguns parâmetros como o -n que mostra o [numero] de linhas
do final do arquivo; o – c [numero] que mostra o [numero] de
bytes do final do arquivo e o – f que exibe continuamente os
dados do final do arquivo à medida que são acrescentados.
-tcpdump sniffer - sniffer é uma ferramenta que “ouve”
os pacotes
-top – mostra os processos do sistema e dados do processador.
-touch touch foo.txt - cria um arquivo foo.txt vazio; também altera data e hora de modificação para agora
-traceroute - traça uma rota do host local até o destino
mostrando os roteadores intermediários
-umount – desmontar partições.
-uname -a – informações sobre o sistema operacional
-userdel - remove usuários
-vi - editor de ficheiros de texto
-vim - versão melhorada do editor supracitado
-which - mostra qual arquivo binário está sendo chamado pelo shell quando chamado via linha de comando
-who - informa quem está logado no sistema
Não são só comandos digitados via teclado que podemos executar no Linux. Várias versões foram desenvolvidas
e o kernel evoluiu muito. Sobre ele rodam as mais diversas
interfaces gráficas, baseadas principalmente no servidor de
janelas XFree. Entre as mais de vinte interfaces gráficas criadas
para o Linux, vamos citar o KDE.

Figura 23: Menu K, na versão Suse – imagem obtida de
http://pt.wikibooks. org/wiki/Linux_para_iniciantes/A_interface_gr%C3%A1fica_KDE
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NOÇÕES DE QUÍMICA,FÍSICA, BIOLOGIA E BIOSSEGURANÇA
NOÇÕES DE QUÍMICA: SOLUÇÕES;
DENSIDADE; CONCENTRAÇÃO DAS
SOLUÇÕES; DILUIÇÃO DE SOLUÇÕES;
VOLUMETRIA.
As soluções são misturas homogêneas, ou seja, que
apresentam um aspecto visual uniforme com uma única fase
que podem se apresentar nos estados físicos sólido, líquido
ou gasoso, compostas por partículas menores que 1 nm e
que são compostas basicamente por soluto e solvente.
Devido às reduzidas dimensões das partículas que
compõe as soluções, não é possível realizar a separação da
mistura através dos processos tradicionais, como filtros por
exemplo.
• Soluto: O soluto é uma substância que está dispersa em um solvente, ou seja, é a substância que será dissolvida em um meio chamado solvente afim que formar
uma solução qualquer desejada. Os solutos são normalmente compostos iônicos, mas podem se apresentar também como compostos moleculares polares.
• Solvente: O solvente é uma substância onde o
soluto é disperso, ou seja, é a parte que se apresenta em
maior quantidade em uma solução e onde o soluto é dissolvido. O solvente mais utilizado é a água, que também é
conhecido como solvente universal.
As soluções podem ser classificadas de diferentes maneiras, pelo estado físico em que se encontram, com relação à natureza do soluto ou ainda pela quantidade de
soluto e solvente que compõe a solução.
Com relação ao estado físico de agregação em que se
encontram, podemos classificar as soluções em:
• Soluções sólidas: ouro 18 quilates, latão e outras ligas metálicas diversas.
• Soluções líquidas: soro fisiológico, álcool comercial e água com açúcar.
• Soluções gasosas: ar atmosférico entre outras
misturas gasosas de interesse comercial.
Em casos onde todos os componentes da solução se
encontram no mesmo estado físico, considera-se o soluto
o composto presente em menor quantidade e solvente o
composto presente em maior quantidade na mistura.
Com relação à natureza do soluto, classificamos as soluções em:
• Soluções iônicas: São compostas de solutos iônicos, por exemplo, NaCl em água.
• Soluções moleculares: São compostas por solutos de origem molecular, por exemplo, água com açúcar
(C12H22O11 + água).
• Há casos especiais onde há presença de compostos iônicos e moleculares compondo a solução, como o
caso do ácido acético em água, que possui moléculas CHCOOH e íons CH3COO- e H+.
3
Com relação entre a quantidade de soluto e solvente
que compõe a solução (saturação da solução), classificamos as mesmas em:

• Soluções insaturadas: Possuem menor quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente.
• Soluções saturadas: Possuem a máxima quantidade de soluto em determinada quantidade de solvente.
• Soluções supersaturadas: Possuem maior quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente.
As soluções podem ser concentradas ou diluídas, de
acordo com a necessidade e aplicação a qual se destinam.
Nas soluções concentradas, o volume total de solução diminui, porém, a concentração de soluto se mantém a mesma, já nas soluções diluídas, o volume total é aumentado,
contudo a concentração de soluto se mantém a mesma.
Para realizar diluições ou aumentar a concentração de soluções, utiliza-se a seguinte fórmula:
C(inicial) x V(l) (inicial) = C(final) x V(l) (final)
Onde:
• C = Concentração (inicial e final, respectivamente)
• V = Volume de solução em litros (inicial e final,
respectivamente).
Unidades de concentração
As diferentes relações entre a quantidade de soluto,
de solvente e de solução são denominadas genericamente
de concentrações.
Concentração comum (C)
Também chamada concentração em g/L (grama por litro), relaciona a massa do soluto em gramas com o volume
da solução em litros.
C = m/V
Concentração em quantidade de matéria (Cn)
Relaciona a quantidade de soluto (mols) com o volume
da solução, em litros. Sua unidade é mol/L:
Cn = n/V
Título (T)
Relaciona a massa de soluto (m) com a massa da solução (M) ou o volume do soluto (v) com o volume da solução (V).
T = m/M
T = v/V
O título não tem unidade, pois é uma divisão de dois
valores de massa ou volume.
Densidade da solução (d)
Relaciona a massa (m) e o volume da solução (V):
d = m/V
Geralmente as unidades usadas são g/mL ou g/cm3.
Cuidado: não confunda densidade com concentração
comum, pois as duas relacionam massa com volume. Lembre-se de que na concentração comum se relaciona a massa de soluto com o volume da solução e, na densidade, a
massa de solução com o volume da solução.
Fonte: https://www.infoescola.com/quimica/solucoes/
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NOÇÕES DE FÍSICA: ESTADO FÍSICO DA
MATÉRIA – SÓLIDO, LÍQUIDO, GASOSO;
SISTEMAS INTERNACIONAIS DE PESOS E
MEDIDAS.
A matéria pode ser encontrada em três estados: sólido, líquido e gasoso. O que determina o estado em que a
matéria se encontra é a proximidade das partículas que a
constitui. Essa característica obedece a fatores como:
Força de Coesão: faz com que as moléculas se aproximem umas das outras.
Força de Repulsão: faz com que as moléculas se afastem umas das outras.
Esses estados de agregação da matéria também são
chamados de estados físicos da matéria.
Importante: O volume, a densidade e a forma de um
composto, podem variar de acordo com a temperatura.
A matéria pode se encontrar nos estados:
Sólido: Nesse estado físico da matéria, as moléculas se
encontram muito próximas, sendo assim possuem forma
fixa, volume fixo e não sofrem compressão. As forças de
atração (coesão) predominam neste caso. Um exemplo é
um cubo de gelo, as moléculas estão muito próximas e não
se deslocam, ao menos que passe por um aquecimento.
Líquido: Aqui as moléculas estão mais afastadas do
que no estado sólido e as forças de repulsão são um pouco maiores. Os elementos que se encontram nesse estado, possuem forma variada, mas volume constante. Além
destas características, possui facilidade de escoamento e
adquirem a forma do recipiente que os contém.
Gasoso: O movimento das moléculas nesse estado é
bem maior que no estado líquido ou sólido. As forças de
repulsão predominam fazendo com que as substâncias
não tomem forma e nem volume constante. Se variarmos a
pressão exercida sobre um gás, podemos aumentar ou diminuir o volume dele, sendo assim, pode-se dizer que sofre
compressão e expansão facilmente. Os elementos gasosos
tomam a forma do recipiente que os contém.
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/estados-fisicos-materia.htm
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NOÇÕES DE BIOLOGIA: ANATOMIA E
FISIOLOGIA HUMANAS.
Anatomia: é a ciência que estuda e classifica e descreve as estruturas e órgãos do corpo humano. Etimologicamente, deriva do grego Ana, “repetir”, e tomos, “cortar”;
ou seja, da repetição de cortes na dissecação de cadáveres.
Fisiologia: (do grego physis = natureza, função ou
funcionamento; e logos = palavra ou estudo) é o ramo da
biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas
e bioquímicas nos seres vivos. De uma forma mais sintética,
a fisiologia estuda o funcionamento do organismo.
Quando você procura assistência médica, precisa usar
os termos anatômicos corretos para descrever a posição, a
direção e a localização da vítima. Primeiramente, veremos
os termos relativos à posição, direção e localização.
Termos relativos à posição:
Posição anatômica – o paciente está em pé, ereto, os
braços para baixo ao longo do corpo, as palmas voltadas
para frente. “Direita” e “esquerda” referem-se à direita e
esquerda da vítima.
Posição de decúbito dorsal – o acidentado está deitado de costas (com a barriga para cima).
Posição de decúbito ventral – o acidentado está deitado com a barriga para baixo (de bruços).
Posição de decúbito lateral – o paciente está deitado
de lado (direito ou esquerdo).
Termos relativos à direção e à localização:
- Superior – em direção à cabeça.
- Inferior – em direção aos pés.
- Anterior – em direção à frente.
- Posterior – em direção ao dorso.
- Medial – em direção à linha mediana ou centro do corpo.
- Lateral – para a esquerda ou direita da linha mediana.
- Proximal – próximo ao ponto usado como referência.
- Distal – longe do ponto usado como referência.
- Superficial – próximo à superfície.
- Profundo – distante da superfície.
Sistema Esquelético
O corpo humano é formado por um arcabouço de ossos unidos por ligamentos que conectam um osso a outro,
camadas de músculos e tendões que conectam os músculos aos ossos ou outras estruturas. O sistema esquelético
é responsável pela movimentação, apoio e proteção dos
órgãos vitais.
Os ossos são formados por células vivas circundadas
por depósitos densos de cálcio; todas as células ósseas são
ricamente supridas por vasos sanguíneos e nervos. O esqueleto do adulto tem 206 ossos que são classificados de
acordo com seu tamanho e formato.
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS.
1) Fundamentos da República
O título I da Constituição Federal trata dos princípios
fundamentais do Estado brasileiro e começa, em seu artigo 1º, trabalhando com os fundamentos da República Federativa brasileira, ou seja, com as bases estruturantes do
Estado nacional.
Neste sentido, disciplina:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição.
Vale estudar o significado e a abrangência de cada qual
destes fundamentos.
1.1) Soberania
Soberania significa o poder supremo que cada nação
possui de se autogovernar e se autodeterminar. Este conceito surgiu no Estado Moderno, com a ascensão do absolutismo, colocando o reina posição de soberano. Sendo
assim, poderia governar como bem entendesse, pois seu
poder era exclusivo, inabalável, ilimitado, atemporal e divino, ou seja, absoluto.
Neste sentido, Thomas Hobbes1, na obra Leviatã, defende que quando os homens abrem mão do estado natural, deixa de predominar a lei do mais forte, mas para a
consolidação deste tipo de sociedade é necessária a presença de uma autoridade à qual todos os membros devem
render o suficiente da sua liberdade natural, permitindo
que esta autoridade possa assegurar a paz interna e a defesa comum. Este soberano, que à época da escrita da obra
de Hobbes se consolidava no monarca, deveria ser o Leviatã, uma autoridade inquestionável.
No mesmo direcionamento se encontra a obra de Maquiavel2, que rejeitou a concepção de um soberano que
deveria ser justo e ético para com o seu povo, desde que
sempre tivesse em vista a finalidade primordial de manter
o Estado íntegro: “na conduta dos homens, especialmente
dos príncipes, contra a qual não há recurso, os fins justi1
MALMESBURY, Thomas Hobbes de. Leviatã. Tradução de
João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. [s.c]: [s.n.], 1861.
2
MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Tradução Pietro Nassetti.
São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 111.

ficam os meios. Portanto, se um príncipe pretende conquistar e manter o poder, os meios que empregue serão
sempre tidos como honrosos, e elogiados por todos, pois
o vulgo atenta sempre para as aparências e os resultados”.
A concepção de soberania inerente ao monarca se quebrou numa fase posterior, notadamente com a ascensão do
ideário iluminista. Com efeito, passou-se a enxergar a soberania como um poder que repousa no povo. Logo, a autoridade absoluta da qual emana o poder é o povo e a legitimidade do exercício do poder no Estado emana deste povo.
Com efeito, no Estado Democrático se garante a soberania popular, que pode ser conceituada como “a qualidade máxima do poder extraída da soma dos atributos
de cada membro da sociedade estatal, encarregado de
escolher os seus representantes no governo por meio do
sufrágio universal e do voto direto, secreto e igualitário”3.
Neste sentido, liga-se diretamente ao parágrafo único do artigo 1º, CF, que prevê que “todo o poder emana
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição”. O povo
é soberano em suas decisões e as autoridades eleitas que
decidem em nome dele, representando-o, devem estar
devidamente legitimadas para tanto, o que acontece pelo
exercício do sufrágio universal.
Por seu turno, a soberania nacional é princípio geral da
atividade econômica (artigo 170, I, CF), restando demonstrado que não somente é guia da atuação política do Estado,
mas também de sua atuação econômica. Neste sentido, deve-se preservar e incentivar a indústria e a economia nacionais.
1.2) Cidadania
Quando se afirma no caput do artigo 1º que a República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito, remete-se à ideia de que o Brasil adota a democracia
como regime político.
Historicamente, nota-se que por volta de 800 a.C. as
comunidades de aldeias começaram a ceder lugar para
unidades políticas maiores, surgindo as chamadas cidades-estado ou polis, como Tebas, Esparta e Atenas. Inicialmente eram monarquias, transformaram-se em oligarquias e,
por volta dos séculos V e VI a.C., tornaram-se democracias.
Com efeito, as origens da chamada democracia se encontram na Grécia antiga, sendo permitida a participação direta daqueles poucos que eram considerados cidadãos, por
meio da discussão na polis.
Democracia (do grego, demo+kratos) é um regime político em que o poder de tomar decisões políticas está com
os cidadãos, de forma direta (quando um cidadão se reúne
com os demais e, juntos, eles tomam a decisão política) ou
indireta (quando ao cidadão é dado o poder de eleger um
representante).
Portanto, o conceito de democracia está diretamente
ligado ao de cidadania, notadamente porque apenas quem
possui cidadania está apto a participar das decisões políticas a serem tomadas pelo Estado.
3
BULOS, Uadi Lammêngo. Constituição federal anotada. São
Paulo: Saraiva, 2000.
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Cidadão é o nacional, isto é, aquele que possui o vínculo político-jurídico da nacionalidade com o Estado, que
goza de direitos políticos, ou seja, que pode votar e ser
votado (sufrágio universal).
Destacam-se os seguintes conceitos correlatos:
a) Nacionalidade: é o vínculo jurídico-político que liga
um indivíduo a determinado Estado, fazendo com que ele
passe a integrar o povo daquele Estado, desfrutando assim
de direitos e obrigações.
b) Povo: conjunto de pessoas que compõem o Estado,
unidas pelo vínculo da nacionalidade.
c) População: conjunto de pessoas residentes no Estado, nacionais ou não.
Depreende-se que a cidadania é um atributo conferido
aos nacionais titulares de direitos políticos, permitindo a
consolidação do sistema democrático.
1.3) Dignidade da pessoa humana
A dignidade da pessoa humana é o valor-base de interpretação de qualquer sistema jurídico, internacional ou
nacional, que possa se considerar compatível com os valores éticos, notadamente da moral, da justiça e da democracia. Pensar em dignidade da pessoa humana significa, acima de tudo, colocar a pessoa humana como centro e norte
para qualquer processo de interpretação jurídico, seja na
elaboração da norma, seja na sua aplicação.
Sem pretender estabelecer uma definição fechada ou
plena, é possível conceituar dignidade da pessoa humana
como o principal valor do ordenamento ético e, por consequência, jurídico que pretende colocar a pessoa humana
como um sujeito pleno de direitos e obrigações na ordem internacional e nacional, cujo desrespeito acarreta a
própria exclusão de sua personalidade.
Aponta Barroso4: “o princípio da dignidade da pessoa
humana identifica um espaço de integridade moral a ser
assegurado a todas as pessoas por sua só existência no
mundo. É um respeito à criação, independente da crença
que se professe quanto à sua origem. A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como
com as condições materiais de subsistência”.
O Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, do
Tribunal Superior do Trabalho, trouxe interessante conceito
numa das decisões que relatou: “a dignidade consiste na
percepção intrínseca de cada ser humano a respeito dos
direitos e obrigações, de modo a assegurar, sob o foco de
condições existenciais mínimas, a participação saudável e
ativa nos destinos escolhidos, sem que isso importe destilação dos valores soberanos da democracia e das liberdades individuais. O processo de valorização do indivíduo
articula a promoção de escolhas, posturas e sonhos, sem
olvidar que o espectro de abrangência das liberdades individuais encontra limitação em outros direitos fundamentais, tais como a honra, a vida privada, a intimidade, a imagem. Sobreleva registrar que essas garantias, associadas ao
princípio da dignidade da pessoa humana, subsistem como
conquista da humanidade, razão pela qual auferiram proteção especial consistente em indenização por dano moral
decorrente de sua violação”5.
4
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 382.
5
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n.
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Para Reale6, a evolução histórica demonstra o domínio
de um valor sobre o outro, ou seja, a existência de uma
ordem gradativa entre os valores; mas existem os valores
fundamentais e os secundários, sendo que o valor fonte
é o da pessoa humana. Nesse sentido, são os dizeres de
Reale7: “partimos dessa ideia, a nosso ver básica, de que a
pessoa humana é o valor-fonte de todos os valores. O homem, como ser natural biopsíquico, é apenas um indivíduo
entre outros indivíduos, um ente animal entre os demais
da mesma espécie. O homem, considerado na sua objetividade espiritual, enquanto ser que só realiza no sentido
de seu dever ser, é o que chamamos de pessoa. Só o homem possui a dignidade originária de ser enquanto deve
ser, pondo-se essencialmente como razão determinante
do processo histórico”.
Quando a Constituição Federal assegura a dignidade
da pessoa humana como um dos fundamentos da República, faz emergir uma nova concepção de proteção de cada
membro do seu povo. Tal ideologia de forte fulcro humanista guia a afirmação de todos os direitos fundamentais
e confere a eles posição hierárquica superior às normas
organizacionais do Estado, de modo que é o Estado que
está para o povo, devendo garantir a dignidade de seus
membros, e não o inverso.
1.4) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
Quando o constituinte coloca os valores sociais do trabalho em paridade com a livre iniciativa fica clara a percepção de necessário equilíbrio entre estas duas concepções.
De um lado, é necessário garantir direitos aos trabalhadores, notadamente consolidados nos direitos sociais enumerados no artigo 7º da Constituição; por outro lado, estes
direitos não devem ser óbice ao exercício da livre iniciativa,
mas sim vetores que reforcem o exercício desta liberdade
dentro dos limites da justiça social, evitando o predomínio
do mais forte sobre o mais fraco.
Por livre iniciativa entenda-se a liberdade de iniciar a
exploração de atividades econômicas no território brasileiro, coibindo-se práticas de truste (ex.: monopólio). O
constituinte não tem a intenção de impedir a livre iniciativa,
até mesmo porque o Estado nacional necessita dela para
crescer economicamente e adequar sua estrutura ao atendimento crescente das necessidades de todos os que nele
vivem. Sem crescimento econômico, nem ao menos é possível garantir os direitos econômicos, sociais e culturais afirmados na Constituição Federal como direitos fundamentais.
No entanto, a exploração da livre iniciativa deve se dar
de maneira racional, tendo em vista os direitos inerentes
aos trabalhadores, no que se consolida a expressão “valores sociais do trabalho”. A pessoa que trabalha para aquele que explora a livre iniciativa deve ter a sua dignidade
respeitada em todas as suas dimensões, não somente no
que tange aos direitos sociais, mas em relação a todos os
direitos fundamentais afirmados pelo constituinte.
259300-59.2007.5.02.0202. Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira. Brasília, 05 de setembro de 2012j1. Disponível em: www.tst.
gov.br. Acesso em: 17 nov. 2012.
6
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 228.
7
Ibid., p. 220.
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL BRASILEIRA
O Estado se manifesta por seus órgãos que são:
a) supremos (constitucionais) – a estes incumbe o exercício do poder político. Formam o governo ou os órgãos
governamentais. São estudados pelo Direito Constitucional.
b) dependentes (administrativos) – formam a Administração Pública. São estudados pelo Direito Administrativo.
Principais Conceitos
  
Administração Pública
“É o conjunto de meios institucionais, materiais, financeiros e humanos preordenados à execução das decisões
políticas”.
Conclui-se assim que:
ela é subordinada ao poder político
é meio (e não fim)
é conjunto de órgãos a serviço do poder político e das
atividades administrativas.
Organização Administrativa
É imputada a diversas entidades governamentais autônomas, daí porque temos:
A Adm. Pública Federal (da União)
A Adm. Públìca Estadual (de cada Estado)
A Adm. Pública municipal ou local (do DF e de cada
Município).
Cada uma delas pode descentralizar-se formando:
a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA (centralizada) conjunto
de órgãos subordinados diretamente ao respectivo poder
executivo;
b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (descentralizada)
com órgãos integrados nas muitas entidades personalizadas de prestação de serviços ou exploração de atividades
econômicas. Formam a Adm. indireta:
autarquias
empresas públicas (e suas subsidiárias)
sociedades de economia mista (e suas subsidiárias)
fundações públicas (fundações instituídas ou mantidas
pelo poder público)
As autarquias são alongamentos do Estado. Possuem
personalidade de direito público e só realizam serviços típicos, próprios do Estado. A lei 7032/82 autoriza o Poder
Executivo a transformar autarquia em empresa pública.
As empresas públicas e sociedades de economia
mista são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por
lei (vide art. 37, XIX e XX, CF). O que as diferencia é a formação e a administração do capital. Na empresa pública

este capital é 100% público. Na sociedade de economia
mista há participação do Poder Público e de particulares
na formação do capital e na sua administração. O controle
acionário é sempre público (a maioria das ações com direito a voto deve pertencer ao poder público). Tanto uma
como outra explora atividades econômicas ou presta serviços de interesse coletivo, outorgado ou delegado pelo
Estado (vide art. 173, § 1o, CF). Elas estão sujeitas a regime
jurídico próprio das empresas privadas (inclusive quanto às
obrigações trabalhistas e tributárias) e não podem gozar
de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado (vide
art. 173, § 2o, CF).
As fundações públicas, pessoas jurídicas de direito
privado, são universalidades de bens, personalizada, em
atenção a fins não lucrativos e de interesse da coletividade
(educação, cultura, pesquisa científica etc.). Ex.: Funai, Fundação Getúlio Vargas, Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo, Febem etc. A instituição de fundações
públicas também depende de lei (vide art. 37, XIX, CF).1
Estudo acerca da formação do Estado, sua Administração Pública e a concretização do interesse público por
meio dos instrumentos legais e institucionais disponíveis.
Desenvolvimento
O estudo da Administração Pública tem como ponto
de partida o conceito de Estado. A partir daí é que se vislumbram as considerações a respeito das competências de
prestação de serviços públicos aos seus cidadãos.
Estado de Direito
Predominantemente vive-se hoje em Estados de Direito, ou seja, em Estados juridicamente organizados que
obedecem às suas próprias leis.
Administração Pública
É necessário que se compreenda o significado de administração pública para o bom entendimento a respeito
do que se pretende estudar neste momento.
De Plácido e Silva define Administração Pública, lato
sensu, como uma das manifestações do poder público na
gestão ou execução de atos ou de negócios políticos. A
Administração Pública se confundiria, assim, com a própria
função política do poder público, expressando um sentido
de governo que se entrelaçaria com o da administração e
lembrando-se que a política pode ser compreendida como
a ciência de bem governar um povo constituído sob a forma de um Estado.
Administração pública seria, então, simples direção ou
gestão de negócios ou serviços públicos, realizados por
suas entidades ou órgãos especializados, para promover o
interesse público.
A administração pública federal cuida dos interesses da
União, a Estadual dos Estados, a municipal dos interesses
dos municípios e a distrital dos mesmos assuntos do governo do Distrito Federal, sede da Capital Federal.
Governo e Administração
O próprio Hely Lopes Meirelles tinha dificuldades em
distinguir governo e de administração. Todavia, demonstrava que o governo significava a totalidade de órgãos
representativos da soberania e a administração pública,
1
Texto de Prof. Raul de Mello Franco Júnior
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subordinada diretamente ao poder executivo, alcançava o
complexo de funções que esse órgão exercitava no desempenho de atividades, que interessam ao Estado e ao
seu povo”.
Organização do Estado
A organização do Estado é matéria constitucional. São
tratados sob este tema a divisão política do território nacional, a estruturação dos Poderes, a forma de Governo,
a investidura dos governantes e os direitos e as garantias
dos governados. Realizada a organização política do Estado soberano, nasce por meio de legislação complementar
e ordinária, a organização administrativa das entidades estatais, das autarquias e empresas estatais que realizarão de
forma desconcentrada e descentralizada os serviços públicos e as demais atividades de interesse coletivo.
O Estado Federal brasileiro compreende a União, os
Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios. Estas
são, assim, as entidades estatais brasileiras que possuem
autonomia para fazer as suas próprias leis (autonomia política), para ter e escolher governo próprio (autonomia administrativa) e auferir e administrar a sua renda própria (autonomia financeira). As demais pessoas jurídicas instituídas
ou autorizadas a se constituírem por lei ou se constituem
de autarquias, ou de fundações, empresas públicas, ou entidades paraestatais. Ou seja, estas últimas são as componentes da Administração centralizada e descentralizada.
A organização da Administração ocorre em um momento posterior à do Estado. No Brasil, após a definição
dos três Poderes que integram o Governo, é realizada a
organização da Administração, ou seja, são estruturados
legalmente as entidades e os órgãos que realizarão as funções, por meio de pessoas físicas chamadas de agentes
públicos. Tal organização se dá comumente por lei. Ela somente se dará por meio de decreto ou de normas inferiores
quando não implicar na criação de cargos ou aumento da
despesa pública.
O direito administrativo estabelece as regras jurídicas que
organizam e fazem funcionar os órgãos do complexo estatal.
Medauar indica que a Administração Pública é o objeto
precípuo do direito administrativo e se encontra inserida
no Poder Executivo. Dois são os ângulos em que a mesma
pode ser considerada, funcional ou organizacional.
No sentido funcional, Administração Pública representa uma série de atividades que trabalham como auxiliares
das instituições políticas mais importantes no exercício de
funções de governo. Aqui são organizadas as prestações
de serviços públicos, bens e utilidades para a população.
Em face da dificuldade de se caracterizar objetivamente a
Administração Pública, autores distintos fazem sua identificação de modo residual, ou seja, as atividades administrativas seriam aquelas que não são nem legislativas, nem
judiciárias.
Já sob o aspecto organizacional, por Administração
Pública pode-se entender o conjunto de órgãos e entes
estatais responsáveis pelo atendimento das necessidades
de interesse público. Aqui a Administração Pública é vista
como ministérios, secretarias, etc.
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José Cretella Jr utiliza o critério residual para definir a
Administração Pública por aquilo que ela não é. A Administração Pública seria toda a atividade do Estado que não
seja legislar ou julgar.
Já pelo critério subjetivo, formal ou orgânico a Administração seria o conjunto de órgãos responsáveis pelas
funções administrativas. Administração seria uma rede que
fornece serviços públicos, aparelhamento administrativo,
sede produtora de serviço.
O critério objetivo ou material considera a Administração uma atividade concreta desempenhada pelos órgãos
públicos e destinada à realização das necessidades coletivas, direta e imediatamente.
O mesmo autor, em seu livro Direito Administrativo
Brasileiro, utiliza a opinião de Laband e relembra não se
poder esquecer que Administração, no campo do direito
público, tem o significado perfeito de “gerenciamento de
serviços públicos”.
Elementos do Estado
Os três elementos do Estado são o povo, o território e
o governo soberano. O povo pode ser entendido como o
componente humano de cada Estado. Já o território pode
ser concebido como a base física sobre a qual se estabelece o próprio Estado.
Governo soberano, por sua vez, é o elemento condutor
do Estado. Ele detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanado do povo.
A chamada vontade estatal se apresenta e se manifesta
por meio dos Poderes de Estado.
Poderes
Poderes de Estado são os três conhecidos como Legislativo, Executivo e Judiciário. A sua ação deve ser harmônica e independente. Eles são imanentes e estruturais
ao próprio Estado. Cada um dos mesmos realiza de forma
precípua uma função.
O Poder Legislativo realiza a função normativa daquele
Estado. O Executivo administra, ou seja, realiza a função administrativa de converter a lei em ato individual e concreto.
O Poder Judiciário realiza a função judicial.
Entretanto, é de se ressaltar que todos os poderes praticam atos administrativos, ainda que restritos à sua organização e funcionamento.
O Poder estatal é uno e indivisível. O que há, na verdade é a distribuição das três funções estatais precípuas entre
órgãos independentes e harmônicos.
Charles Louis de Secondat, o barão de Montesquieu,
ao escrever, em 1748, “O Espírito das Leis” previu o equilíbrio entre os Poderes e não a separação ou divisão dos
mesmos.
O governo é a resultante da interação dos três Poderes
de Estado.
Para Brandão Cavalcanti:
“A administração pública compreende, em seu sentido
mais restrito, o conjunto dos órgãos destinados à execução
direta dos serviços públicos e das leis e órgãos permanentes do Estado e por ele mantidos, em seu sentido mais lato,
o conjunto de organismos afetados à execução dos serviços
públicos, direta ou indiretamente, isto é, também dos serviços delegados ou concedidos”.
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE.
LEI PENAL NO TEMPO E NO ESPAÇO.
TEMPO E LUGAR DO CRIME. LEI
PENAL EXCEPCIONAL, ESPECIAL E
TEMPORÁRIA. TERRITORIALIDADE E
EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL.
CONTAGEM DE PRAZO. INTERPRETAÇÃO DA
LEI PENAL. ANALOGIA. IRRETROATIVIDADE
DA LEI PENAL.

INTRODUÇÃO AO DIREITO PENAL
Conceito
O Direito Penal pode ser considerado como um “conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a determinação de infrações de natureza penal e suas sanções
correspondentes (penas e medidas de segurança)” (BITENCOURT, 2010, p. 32).
Welzel conceitua o Direito Penal como uma parte do
ordenamento jurídico que fixa as características da ação
delitiva, vinculando-lhe penas e medidas de segurança
(WELZEL, 1987, p. 11). Mezger, por sua vez, considera o
Direito Penal como “um conjunto de normas jurídicas que
regulam o exercício do poder punitivo do Estado, associando ao delito, como pressuposto, a pena como consequência” (MEZGER, 1946, p. 27-28).
Franz Von Liszt define o Direito Penal como sendo um
conjundo das prescrições emanadas pelo poder estatal
que ligam a conduta criminosa (crime) a pena, como mera
consequência (LISZT, 1927, p.1).
Assim, além de ser considerado um conjunto de normas estabelecidas por lei, que descrevem comportamentos socialmente graves ou intoleráveis com suas respectivas penas, pode-se dizer que o Direito Penal é um instrumento utilizado pelos detentores do Poder, que o aplicam
seletivamente, de modo preferencial àqueles que os contrariam (BUSATO, 2015, p. 4).
Luiz Flávio Gomes (2007, p. 24) divide o conceito de
Direito Penal em duas vertentes, sendo eles:
a) conceito dinâmico e social: sendo um instrumento
do controle social formal efetuado pelo Estado, mediante
normas penais, que buscam punir com sacões de particular gravidade condutas desviadas, visando assegurar a disciplina social e a convivência humana. Considera-se dinâmico porque está vinculado a cada momento social, com
base na cultura, alterando-se com as mudanças sociais.
b) conceito estático e formal: Pode-se afirmar que o
Direito Penal se basta em um conjunto de normas jurídicas
que definem condutas como infrações penais, associando a essas penas, medidas de segurança ou outras consequências jurídicas, como indenização civil.

Raúl E. Zaffaroni aponta que o Direito Penal “designa-se – conjuntamente ou separadamente – duas coisas
distintas: 1) O conjunto de leis penais, isto é, a legislação
penal; ou 2) o sistema de interpretação dessa legislação,
ou seja, o saber do Direito Penal (ZAFFARONI, 1991, p. 41).
Princípios básicos do Direito Penal
a) Princípio da legalidade: Condiciona a atuação estatal no processo criminal, um limite formal, ou seja, deve-se
aplicar a lei.
b) Princípio da irretroatividade da lei penal: A norma
penal não deve retroagir, ou seja, um fato praticado hoje
não será alcançado por uma norma incriminadora criada
daqui 2 anos, por exemplo. A exceção se mostra quando
a nova norma não for incriminadora, mas sim desincriminadora, ou seja, aceita-se a retroatividade da lei penal nos
casos em que ela favoreça o acusado.
Exemplo 1: Fato (não criminoso) praticado em 2018 –
Lei criada em 2019 passa a incriminar o fato praticado em
2018 – não se aplica essa nova lei (2019) no caso (2018),
com base no princípio da irretroatividade.
Exemplo 2: Fato (criminoso por lei) praticado em 2018em 2019 esse fato deixa de ser crime por conta de uma
nova lei – como exceção a irretroatividade, deve-se retroagir, já que a nova lei é mais benéfica ao acusado.

#FicaDica
A retroatividade da lei penal é possível quando
a nova lei for mais favorável ao acusado.

Lei penal no tempo
A Lei Penal encontra sua eficácia entre a entrada em
vigor e a cessação de sua vigência, não alcançando os fatos
ocorridos antes ou depois dos limites, ou seja, não retroage e
nem tem ultra-atividade. Este é o princípio tempus regit actum.
a) O princípio da irretroatividade tem sua vigência somente na lei mais severa, sendo que em caso de lei mais
benéfica é possível a retroatividade.
b) É possível a aplicação de uma lei não obstante cessada a sua vigência, desde que mais benéfica em face de
outra, posterior. Essa qualidade da lei, pela qual tem eficácia
mesmo depois de cessada a sua vigência, recebe o nome de
ultra-atividade (JESUS, 2014, p. 25).
c) Quanto a Lei mais benéfica, tem-se que esta prevalece
sobre a mais severa, prolongando-se além do instante de sua
revogação ou retroagindo ao tempo em que não tinha vigência. É ultra-ativa e retroativa. Ou seja, ela prevalece tanto
em caso da antiga lei, quanto em caso de nova lei, sempre
em favor do acusado.
d) Em caso de Lei mais severa, jamais haverá a retroatividade (princípio da irretroatividade), nem a eficácia além
do momento de sua revogação (ultra-atividade).
A Lei posterior é aquela promulgada em último lugar.
Determina-se a anterioridade e a posterioridade pela data
da publicação e não pela data da entrada em vigor (JESUS,
2014, p. 27).
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Formas de choques entre leis
a) Abolitio criminis: Quando uma nova lei deixa de considerar crime fato anteriormente considerado crime.
b) Novatio legis incriminadora: Quando a nova lei passa
a considerar crime algo que não era antes, esta não poderá
retroagir a fatos passados, anteriores a sua vigência, já que
não há crime sem lei anterior que o defina (nullum crimen
sine praevia lege).
c) Novatio legis in pejus: A lei que de alguma forma pode
agravar a situação do acusado não retroagirá. (Art. 5º, XL da
CF). Em caso de conflito de duas leis, a anterior, mais benigna, e a posterior, mais severa, aplicar-se-á a mais benigna.
(BITENCOURT, 2010, p. 187).
d) Novatio legis in mellius: Quando uma lei nova, mesmo sem descriminalizar o fato, prevê novo tratamento mais
favorável ao acusado, deve-se prevalecer esta, mesmo que
o processo se encontre em fase de execução. Não se fere o
princípio da coisa julgada.
Lei penal no espaço
A Lei Penal tem vigência em todo território nacional,
com base no princípio da territorialidade, nacionalidade,
defesa, justiça penal universal e representação.
a) Territorialidade: Consiste no entendimento o qual a
lei penal só tem aplicação no território do Estado que a
determinou. (Como nos casos de delegação por Lei Complementar) (JESUS, 2014, p. 38). Em caso de Lei penal brasileira, tem-se a aplicação em todo território nacional, independente da nacionalidade do agente, vítima ou do bem
jurídico lesado. (BITENCOURT, 2010, p. 198).
b) Nacionalidade ou personalidade: Aplica-se a lei penal da nacionalidade do criminoso, não importando o lugar
que o fato ilícito foi praticado. O Estado tem o direito de
exigir que o seu nacional no país estrangeiro tenha determinado comportamento.

#FicaDica
Esse princípio apresenta duas formas:
1) personalidade ativa: Casos em que considera
apenas a nacionalidade do autor do delito,
independente da nacionalidade do sujeito
passivo do delito;
2) personalidade passiva: nesta hipótese
importa somente se a vítima do delito é
nacional, ou seja, o bem jurídico deve ser do
próprio Estado, vítima ou do cocidadão.
c) Defesa, real ou proteção: Leva em consideração a
nacionalidade do bem jurídico lesado pelo crime, independente do local de sua prática ou da nacionalidade do criminoso (JESUS, 2014, p. 38).
d) Justiça Penal Universal, universalidade ou cosmopolita: Qualquer Estado pode punir qualquer crime, seja qual
for à nacionalidade do criminoso ou da vítima, não importando o local de sua prática. Para a imposição da pena, basta o criminoso estar dentro do território nacional (JESUS,
2014, p. 38).
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e) Representação ou bandeira: Ocorre quando a Lei Penal de determinado país também é aplicável aos delitos
cometidos em aeronaves e embarcações privadas, quando
realizados no estrangeiro e alí não venham a ser julgados
(JESUS, 2014, p. 38).
O Brasil adota o princípio da Territorialidade como regra (artigo 5º do Código Penal), possibilitando como exceção os princípios da defesa/proteção (art. 7º, I e § 3º); da
nacionalidade ativa (art. 7º, II, b); da Justiça Universal (art.
7º, II, a); e da representação (artigo 7º, II, c).
Entende-se por território nacional a soma do espaço
físico (ou geográfico) com o espaço jurídico (espaço físico por ficção, por equiparação, por extensão ou território
flutuante).
Por território físico entende-se o espaço terrestre, marítimo ou aéreo, sujeito à soberania do Estado (solo, rios,
lagos, mares interiores, baías, faixa do mar exterior ao longo da costa – 12 milhas marítimas de largura, medidas a
partir da linha de baixa-mar do litoral continente e insular
– e espaço aéreo correspondente).
Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do
território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras,
de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde
quer que se encontrem, bem como as embarcações e as aeronaves brasileiras (matriculadas no Brasil), mercantes ou de
propriedade privada, que se achem, respectivamente, em alto-mar ou no espaço aéreo correspondente (art. 5°, § 1°, CP).
É também aplicável a lei brasileira aos crimes cometidos a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em
pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo
correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil (art. 5º, § 2°, CP) (CUNHA, 2018).
Tempo e Lugar do crime
Tempo do crime: O Código Penal adota a teoria da atividade, considerando praticado o crime no momento da
ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.
Como título de complementação, relembra-se que há
outras teorias, além da teoria da atividade. São elas: i) a
Teoria do Resultado, que considera momento do crime
quando a produção do resultado; ii) Teoria Mista, que considera o tempo do delito o momento da ação ou do resultado, sendo indiferente sua definição.
Lugar do crime: Serve para definir a competência, a territorialidade. Divide-se em 8 Teorias.
a) Teoria da ação ou da atividade: Lugar do delito é
aquele em que se realizou a conduta típica.
b) Teoria do resultado ou do evento: Lugar do delito é onde ocorreu o evento ou o resultado, onde o crime
se consumou, pouco importando a ação ou intenção do
agente.
c) Teoria da intenção: Lugar do crime é onde deveria
ocorrer o resultado.
d) Teoria do efeito intermédio ou do efeito mais próximo: Lugar do delito é aquele em que a energia movimentada pela atuação do agente alcança a vítima ou o bem
jurídico.
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Inquérito Policial
O Inquérito Policial é o procedimento administrativo
persecutório, informativo, prévio e preparatório da Ação
Penal. É um conjunto de atos concatenados, com unidade
e fim de perseguir a materialidade e indícios de autoria de
um crime. O inquérito Policial averígua determinado crime
e precede a ação penal, sendo considerado, portanto como
pré-processual.
Composto de provas de autoria e materialidade de crime, que, comumente são produzidas por Investigadores de
Polícia e Peritos Criminais, o inquérito policial é organizado
e numerado pelo Escrivão de Polícia, e presidido pelo Delegado de Polícia.
Importante esclarecer que não há litígio no Inquérito
Policial, uma vez que inexistem autor e réu. Apenas figura a
presença do investigado ou acusado.
Do mesmo modo, há a ausência do contraditório e da
ampla defesa, em função de sua natureza inquisitória e em
razão d a polícia exercer mera função administrativa e não
jurisdicional.
Sob a égide da constituição federal, Aury Lopes Jr. define:
“Inquérito é o ato ou efeito de inquirir, isto é, procurar
informações sobre algo, colher informações acerca de um
fato, perquirir”. (2008, p. 241).
Em outras palavras, o inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar, de caráter inquisitivo,
presidido pela autoridade policial, que visa reunir elementos informativos com objetivo de contribuir para a formação da “opinio delicti” do titular da ação penal.
A Polícia ostensiva ou de segurança (Polícia Militar)
tem por função evitar a ocorrência de crimes. Já a Polícia
Judiciária (Civil e Federal) se incumbe se investigar a ocorrência de infrações penais. Desta forma, a Polícia Judiciária,
na forma de seus delegados é responsável por presidir o
Inquérito Policial.
Entretanto, conforme o artigo 4º do Código de Processo Penal Brasileiro, em seu parágrafo único, outras autoridades também poderão presidir o inquérito, como nos
casos de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s),

Inquéritos Policiais Militares (IPM’s) e investigadores particulares. Este último exemplo é aceito pela jurisprudência,
desde que respeite as garantias constitucionais e não utilize provas ilícitas.
A atribuição para presidir o inquérito se dá em função
da competência ratione loci, ou seja, em razão do lugar
onde se consumou o crime. Desta forma, ocorrerá a investigação onde ocorreu o crime. A atribuição do delegado
será definida pela sua circunscrição policial, com exceção
das delegacias especializadas, como a delegacia da mulher
e de tóxicos, dentre outras.
Os destinatários do IP são os autores da Ação Penal,
ou seja, o Ministério Público ( no caso de ação Penal de
Iniciativa Pública) ou o querelante (no caso de Ação Penal
de Iniciativa Privada). Excepcionalmente o juiz poderá ser
destinatário do Inquérito, quando este estiver diante de
cláusula de reserva de jurisdição.
O inquérito policial não é indispensável para a propositura da ação penal. Este será dispensável quando já se tiver
a materialidade e indícios de autoria do crime. Entretanto,
se não se tiver tais elementos, o IP será indispensável, conforme disposição do artigo 39, § 5º do Código de Processo
Penal.
A sentença condenatória será nula, quando fundamentada exclusivamente nas provas produzidas no inquérito
policial. Conforme o artigo 155 do CPP, o Inquérito serve
apenas como reforço de prova.
O inquérito deve ser escrito, sigiloso, unilateral e inquisitivo. A competência de instauração poderá ser de ofício
(Quando se tratar de ação penal pública incondicionada),
por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério
Público, a pedido da vítima ou de seu representante legal
ou mediante requisição do Ministro da Justiça.
O Inquérito Policial se inicia com a notitia criminis, ou
seja, com a notícia do crime. O Boletim de Ocorrência (BO)
não é uma forma técnica de iniciar o Inquérito, mas este se
destina às mãos do delegado e é utilizado para realizar a
Representação, se o crime for de Ação de Iniciativa Penal
Pública condicionada à Representação, ou para o requerimento, se o crime for de Ação Penal da Iniciativa Privada.
No que concerne à delacio criminis inautêntica, ou seja,
a delação ou denúncia anônima, apesar de a Constituição
Federal vedar o anonimato, o Supremo Tribunal de Justiça
se manifestou a favor de sua validade, desde que utilizada
com cautela.
As peças inaugurais do inquérito policial são a Portaria
(Ato de ofício do delegado, onde ele irá instaurar o inquérito), o Auto de prisão em flagrante (Ato pelo qual o delegado formaliza a prisão em flagrante), o Requerimento do
ofendido ou de seu representante legal (Quando a vítima
ou outra pessoa do povo requer, no caso de Ação Penal
de Iniciativa Privada), a Requisição do Ministério Público
ou do Juiz.
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No IP a decretação de incomunicabilidade (máximo
de três dias) é exclusiva do juiz, a autoridade policial não
poderá determiná-la de ofício. Entretanto, o advogado poderá comunicar-se com o preso, conforme dispõe o artigo
21 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo único.
Concluídas as investigações, a autoridade policial encaminha o ofício ao juiz, desta forma, depois de saneado o
juiz o envia ao promotor, que por sua vez oferece a denúncia ou pede arquivamento.
O prazo para a conclusão do inquérito, conforme o artigo 10 caput e § 3º do Código de Processo Penal, será de
dez dias se o réu estiver preso, e de trinta dias se estiver
solto. Entretanto, se o réu estiver solto, o prazo poderá ser
prorrogado se o delegado encaminhar seu pedido ao juiz,
e este para o Ministério Público.
Na Polícia Federal, o prazo é de quinze dias se o indiciado estiver preso (prorrogável por mais quinze). Nos
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes o prazo é de trinta
dias se o réu estiver preso e noventa dias se estiver solto,
esse prazo é prorrogável por igual período, conforme disposição da Lei 11.343 de 2006.
O arquivamento do inquérito consiste da paralisação
das investigações pela ausência de justa causa (materialidade e indícios de autoria), por atipicidade ou pela extinção da punibilidade. Este deverá ser realizado pelo Ministério Público. O juiz não poderá determinar de ofício, o
arquivamento do inquérito, sem a manifestação do Ministério Público
O desarquivamento consiste na retomada das investigações paralisadas, pelo surgimento de uma nova prova.
Procedimento inquisitivo:
Todas as funções estão concentradas na mão de única
pessoa, o delegado de polícia.
Recordando sobre sistemas processuais, suas modalidades são: inquisitivo, acusatório e misto. O inquisitivo possui funções concentradas nas mãos de uma pessoa. O juiz
exerce todas as funções dentro do processo. No acusatório
puro, as funções são muito bem definidas. O juiz não busca
provas. O Brasil adota o sistema acusatório não-ortodoxo.
No sistema misto: existe uma fase investigatória, presidida
por autoridade policial e uma fase judicial, presidida pelo
juiz inquisidor.
Discricionariedade:
Existe uma margem de atuação do delegado que atuará de acordo com sua conveniência e oportunidade. A materialização dessa discricionariedade se dá, por exemplo,
no indeferimento de requerimentos. O art. 6º do Código
de Processo Penal, apesar de trazer diligências, não retira
a discricionariedade do delegado. Diante da situação apresentada, poderia o delegado indeferir quaisquer diligências? A resposta é não, pois há exceção. Não cabe ao delegado de polícia indeferir a realização do exame de corpo
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de delito, uma vez que o ordenamento jurídico veda tal
prática. Caso o delegado opte por indeferir o exame, duas
serão as possíveis saídas: a primeira, requisitar ao Ministério Público. A segunda, segundo Tourinho Filho, recorrer
ao Chefe de Polícia (analogia ao art. 5º, §2º, CPP). Outra
importante observação: O fato de o MP e juiz realizarem
requisição de diligências mitigaria a discricionariedade do
delegado? Não, pois a requisição no processo penal é tratada como ordem, ou seja, uma imposição legal. O delegado responderia pelo crime de prevaricação (art. 319 do
Código Penal), segundo a doutrina majoritária.
Procedimento sigiloso:
O inquérito policial tem o sigilo natural como característica em razão de duas finalidades: 1) Eficiência das investigações; 2) Resguardar imagem do investigado. O sigilo é
intrínseco ao IP, diferente da ação penal, uma vez que não
é necessária a declaração de sigilo no inquérito. Apesar de
sigiloso, deve-se considerar a relativização do mesmo, uma
vez que alguns profissionais possuem acesso ao mesmo,
como é o exemplo do juiz, do promotor de justiça e do
advogado do ofendido, vide Estatuto da OAB, lei 8.906/94,
art. 7º, XIX. O advogado tem o direito de consultar os autos
dos IP, ainda que sem procuração para tal.
Nesse sentido, a súmula vinculante nº 14, do STF: “É
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” Em observação mais detalhada,
conclui-se que o que está em andamento não é de direito do advogado, mas somente o que já fora devidamente
documentado. Diante disso, faz-se necessária a seguinte
reflexão: Qual o real motivo da súmula? O Conselho federal da OAB, - indignado pelo não cumprimento do que
disposto no Estatuto da OAB - decidiu provocar o STF para
edição da súmula vinculante visando garantir ao advogado
acesso aos autos. Como precedentes da súmula: HC 87827
e 88190 – STF; HC 120.132 – STJ.
Importante ressaltar que quanto ao sigilo, a súmula nº
14 não garante ao advogado o direito de participar nas
diligências. O sigilo é dividido em interno e externo. Sigilo
interno: possui duas vertentes, sendo uma positiva e outra negativa. A positiva versa sobre a possibilidade do juiz/
MP acessarem o IP. A negativa, sobre a não possibilidade
de acesso aos autos pelo advogado e investigado (em algumas diligências). E na eventualidade do delegado negar
vista ao advogado? Habeas corpus preventivo (profilático);
mandado de segurança (analisado pelo juiz criminal).
Procedimento escrito:
Os elementos informativos produzidos oralmente devem ser reduzidos a termo. O termo “eventualmente datilografado” deve ser considerado, através de uma interpretação analógica, como “digitado”. A partir de 2009, a lei
11.900/09 passou a autorizar a documentação e captação
de elementos informativos produzidos através de som e
imagem (através de dispositivos de armazenamento).
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Preâmbulo
O preâmbulo é um elemento comum em textos constitucionais. Em relação ao preâmbulo constitucional, Jorge Miranda1 define: “[...] proclamação mais ou menos solene, mais ou menos significante, anteposta ao articulado
constitucional, não é componente necessário de qualquer
Constituição, mas tão somente um elemento natural de
Constituições feitas em momentos de ruptura histórica ou
de grande transformação político-social”. Do conceito do
autor é possível extrair elementos para definir o que representam os preâmbulos em documentos internacionais:
proclamação dotada de certa solenidade e significância
que antecede o texto do documento internacional e, embora não seja um elemento necessário a ele, merece ser
considerada porque reflete o contexto de ruptura histórica
e de transformação político-social que levou à elaboração
do documento como um todo. No caso da Declaração de
1948 ficam evidentes os antecedentes históricos inerentes
às Guerras Mundiais.
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da
justiça e da paz no mundo,
O princípio da dignidade da pessoa humana, pelo qual
todos os seres humanos são dotados da mesma dignidade
e para que ela seja preservada é preciso que os direitos
inerentes à pessoa humana sejam garantidos, já aparece no
preâmbulo constitucional, sendo guia de todo documento.
Denota-se, ainda, a característica da inalienabilidade
dos direitos humanos, pela qual os direitos humanos não
possuem conteúdo econômico patrimonial, logo, são intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis, estando fora do
comércio, o que evidencia uma limitação do princípio da
autonomia privada.
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um
mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra,
de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da
necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do
homem comum,
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A humanidade nunca irá esquecer das imagens vistas
quando da abertura dos campos de concentração nazistas, nos quais os cadáveres esqueléticos do que não eram
considerados seres humanos perante aquele regime político se amontoavam. Aquelas pessoas não eram consideradas iguais às demais por possuírem alguma característica, crença ou aparência que o Estado não apoiava. Daí a
importância de se atentar para os antecedentes históricos
e compreender a igualdade de todos os homens, independentemente de qualquer fator.
Considerando essencial que os direitos humanos sejam
protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não
seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a opressão,
Por todo o mundo se espalharam, notadamente durante a Segunda Guerra Mundial, regimes totalitários altamente opressivos, não só por parte das Potências do Eixo
(Alemanha, Itália, Japão), mas também no lado dos Aliados
(Rússia e o regime de Stálin).
Considerando essencial promover o desenvolvimento de
relações amistosas entre as nações,
Depois de duas grandes guerras a humanidade conseguiu perceber o quanto era prejudicial não manter relações
amistosas entre as nações, de forma que o ideal de paz
ganhou uma nova força.
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de
vida em uma liberdade mais ampla,
Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o
respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades,
Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno
cumprimento desse compromisso,
Todos os países que fazem parte da Organização das
Nações Unidas, tanto os 51 membros fundadores quanto
os que ingressaram posteriormente (basicamente, todos
demais países do mundo), totalizando 193, assumiram o
compromisso de cumprir a Carta da ONU, documento que
a fundou e que traz os princípios condutores da ação da
organização.
A Assembleia Geral proclama
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos
e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo
e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta
Declaração, se esforce, através do ensino e da educação,
por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e,
pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional
e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a
sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos
dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos
territórios sob sua jurisdição.
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LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
A Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo das
Nações Unidas, no qual há representatividade de todos os
membros e por onde passam inúmeros tratados internacionais.
Artigo I
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade
e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir
em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
O primeiro artigo da Declaração é altamente representativo, trazendo diversos conceitos chaves de todo o documento:
a) Princípios da universalidade, presente na palavra
todos, que se repete no documento inteiro, pelo qual os
direitos humanos pertencem a todos e por isso se encontram ligados a um sistema global (ONU), o que impede o
retrocesso.
Na primeira parte do artigo estatui-se que não basta a
igualdade formal perante a lei, mas é preciso realizar esta
igualdade de forma a ser possível que todo homem atinja
um grau satisfatório de dignidade. Neste sentido, as discriminações legais asseguram a verdadeira igualdade, por
exemplo, com as ações afirmativas, a proteção especial ao
trabalho da mulher e do menor, as garantias aos portadores de deficiência, entre outras medidas que atribuam
a pessoas com diferentes condições, iguais possibilidades,
protegendo e respeitando suas diferenças.2
b) Princípio da dignidade da pessoa humana: a dignidade é um atributo da pessoa humana, segundo o qual
ela merece todo o respeito por parte dos Estados e dos
demais indivíduos, independentemente de qualquer fator
como aparência, religião, sexualidade, condição financeira.
Todo ser humano é digno e, por isso, possui direitos que
visam garantir tal dignidade.
c) Dimensões de direitos humanos: tradicionalmente,
os direitos humanos dividem-se em três dimensões, cada
qual representativa de um momento histórico no qual se
evidenciou a necessidade de garantir direitos de certa categoria. A primeira dimensão, presente na expressão livres,
refere-se aos direitos civis e políticos, os quais garantem a
liberdade do homem no sentido de não ingerência estatal e de participação nas decisões políticas, evidenciados
historicamente com as Revoluções Americana e Francesa.
A segunda dimensão, presente na expressão iguais, refere-se aos direitos econômicos, sociais e culturais, os quais
garantem a igualdade material entre os cidadãos exigindo
prestações positivas estatais nesta direção, por exemplo,
assegurando direitos trabalhistas e de saúde, possuindo
como antecedente histórico a Revolução Industrial. A terceira dimensão, presente na expressão fraternidade, refere-se ao necessário olhar sobre o mundo como um lugar
de todos, no qual cada qual deve reconhecer no outro seu
semelhante, digno de direitos, olhar este que também se
lança para as gerações futuras, por exemplo, com a preservação do meio ambiente e a garantia da paz social, sendo
o marco histórico justamente as Guerras Mundiais.3 AsBALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração
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sim, desde logo a Declaração estabelece seus parâmetros
fundamentais, com esteio na Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789 e na Constituição Francesa
de 1791, quais sejam igualdade, liberdade e fraternidade.
Embora os direitos de 1ª, 2ª e 3ª dimensão, que se baseiam
nesta tríade, tenham surgido de forma paulatina, devem
ser considerados em conjunto proporcionando a plena
realização do homem4.
Na primeira parte do artigo estatui-se que não basta a
igualdade formal perante a lei, mas é preciso realizar esta
igualdade de forma a ser possível que todo homem atinja
um grau satisfatório de dignidade.
Neste sentido, as discriminações legais asseguram a
verdadeira igualdade, por exemplo, com as ações afirmativas, a proteção especial ao trabalho da mulher e do menor,
as garantias aos portadores de deficiência, entre outras
medidas que atribuam a pessoas com diferentes condições, iguais possibilidades, protegendo e respeitando suas
diferenças.
Artigo II
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção
de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional
ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.
Reforça-se o princípio da igualdade, bem como o da
dignidade da pessoa humana, de forma que todos seres
humanos são iguais independentemente de qualquer condição, possuindo os mesmos direitos visando a preservação de sua dignidade.
O dispositivo traz um aspecto da igualdade que impede a distinção entre pessoas pela condição do país ou território a que pertença, o que é importante sob o aspecto de
proteção dos refugiados, prisioneiros de guerra, pessoas
perseguidas politicamente, nacionais de Estados que não
cumpram os preceitos das Nações Unidas. Não obstante, a
discriminação não é proibida apenas quanto a indivíduos,
mas também quanto a grupos humanos, sejam formados
por classe social, etnia ou opinião em comum5.
“A Declaração reconhece a capacidade de gozo indistinto dos direitos e liberdades assegurados a todos os
homens, e não apenas a alguns setores ou atores sociais.
Garantir a capacidade de gozo, no entanto, não é suficiente para que este realmente se efetive. É fundamental
aos ordenamentos jurídicos próprios dos Estados viabilizar os meios idôneos a proporcionar tal gozo, a fim de
que se perfectibilize, faticamente, esta garantia. Isto se dá
não somente com a igualdade material diante da lei, mas
também, e principalmente, através do reconhecimento e
respeito das desigualdades naturais entre os homens, as
quais devem ser resguardadas pela ordem jurídica, pois é
somente assim que será possível propiciar a aludida capacidade de gozo a todos”6.
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