
Correção Discursiva para a PRF
Por que escolher a LS ?

Otimização do tempo – Oferecemos um material de apoio teórico enxuto pois o foco é a elaboração 
de textos, é o aprimoramento da organização e estruturação de ideias, e isso só ocorre com a práti-
ca. Não é necessário fazer um curso extenso de dezenas de horas, nem de questões comentadas de 
gramática. Na verdade não é recomendável, ainda mais no pós-edital. 

Valor de mercado – Nosso serviço é oferecido por um valor abaixo da média do mercado. Aqui 
seguimos a receita da consultoria, sucesso há quase 10 anos: Qualidade aliada a um preço acessível.

Excelência na correção -  Contamos com professores gabaritados, renomados e que prestam um 
serviço de excelência, reconhecido por dezenas de clientes. Copiamos abaixo alguns comentários 
de alunos da correção de discursivas.

Não deixe o treino de discursivas para o final do planejamento e 
não corra o risco de termos o esgotamento das vagas, faça já 
sua inscrição na sala da PRF, no link abaixo:

https://bit.ly/2EcPaDc 

Alex de Paula (1º colocado geral pra AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO do TCM BA):
"A professora corrigiu a minha redação e citou todos os meus pontos fortes, fazendo 
inúmeros elogios. Ela elevou minha moral aos confins do universo. O serviço de correção 
de discursivas da LS, portanto, foi fundamental para eu manter a 1ª colocação." 

Rodrigo Paulo Rodrigues da Silva (2º colocado na prova discursiva pra AUDITOR DE 
CONTROLE EXTERNO do TCM BA):
"Eu gostei da correção, especialmente. Achei ela bem completa e o feedback é muito 
completo."

Aluna Thalita:
"Poxa, gostaria de dizer que a professora é excelente. Bem detalhista na análise
da redação e passa muita confiança. Gostei de tudo o que ela disse
e me senti super motivada!"

Aluna Eduarda Vasconcelos:
"As correções e observações serão 
muito úteis, pois alguns aspectos
da avaliação eu desconhecia ….”

https://bit.ly/2EcPaDc 
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TAREFAS DE ESTUDO
 
 
Português
 
Tarefa - assunto: Fonologia e Acentuação Gráfica
 
  
Livro - A Gramática para Concursos Públicos - Editora Método - 2017 - Fernando
Pestana
 
 
Tarefa: 
Iniciaremos o estudo de uma das mais importantes disciplinas para Concurso Público. Portanto,
faz-se necessário dominar o conteúdo para estar bem preparado para enfrentar as provas de
Concursos.  
 
Utilizaremos em nossas tarefas de estudo o livro "A Gramática para Concursos Públicos, 3ª
Edição" - Fernando Pestana - Editora Método (2017). Caso você possua outra edição do livro,
basta seguir o estudo se guinado pelos assuntos e subassuntos abordados. 
 
Uma dúvida que pode surgir é: qual o critério de escolha desse material? 
O livro do Professor Fernando Pestana é excelente, inclusive é recomendado por diversos
autores renomados (como Evanildo Bechara), apresentando excelente didática, além de incluir
muitas questões de concursos anteriores. Em sua obra, ainda há, ao final de cada capítulo,
diversas dicas de assuntos mais recorrentes nas provas. O estudo do citado material também
permite que o conteúdo estudado seja aplicável a quaisquer concursos e bancas, pois a
preparação será completa e com a profundidade necessária. Apesar de o livro ser grande (total
de páginas: 1.095), ele flui bem nos estudos. 
 
Desta forma, vamos à primeira tarefa de Português. 
Assuntos: 
Fonologia (Capítulo 01) = a) Fonema; b) Letra; c) Dígrafo e Dífono; d) Classificação dos

Sugestão de Ordenação Tempo gasto nos exercícios Tempo gasto na tarefa

1) Português

2) Matemática

3) Direito Constitucional

4) Direito Administrativo

5) Português

6) Direito Constitucional

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino
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Fonemas; e) Sílaba; f) Encontros Vocálicos; g) Encontros Consonantais; h) Separação Silábica;
i) Ortoepia e Prosódia. 
Acentuação Gráfica (Capítulo 02) = a) Sinais Diacríticos; b) Monossílabas Tônicas; c)
Proparoxítonas; d) Paroxítonas; e) Oxítonas; f) Hiatos Tônicos (I e U); g) Ditongos Abertos; h)
Hiatos "EEM" e "OO"; i) Trema; j) Acentos Diferenciais; k) Formas Variantes na Grafia e na
Pronúncia. 
 
1- Estude toda a teoria do capítulo 01 (págs. 03 a 15 - antes do item "Questões de Concursos"). 
2- Faça todos os exercícios (1 a 35) das páginas 16 a 21 (tempo ideal máximo para resolução:
60 minutos). Primeiramente, faça os exercícios. Depois, confira o gabarito (não esqueça de
marcar os exercícios que errou ou ficou em dúvida para uma revisão futura). Em seguida, leia os
comentários do professor.. 
OBS: A teoria do capítulo 1 é bem tranquila. Caso você esteja confortável com assunto, pule a
teoria e vá direto para os exercícios. 
 
3- Estude toda a teoria do capítulo 02 (pág 23 até pág. 36 - antes do item "Questões de
Concursos"). 
4- Faça todos os exercícios (1 a 36) das páginas 36 a 41. (tempo ideal máximo para resolução:
60 minutos). Primeiramente, faça os exercícios. Depois, confira o gabarito (não esqueça de
marcar os exercícios que errou ou ficou em dúvida para uma revisão futura). Em seguida, leia os
comentários do professor.. 
 
Dicas e Conteúdo: 
Capítulo 01: 
1) Leia com bastante atenção os quadros "Cuidado!" (páginas 05, 07, 09, 10 e 12), pois são
dicas importantes. 
2) Apesar do assunto não ser muito cobrado em provas de Bancas mais renomadas, é
importante dar atenção a este assunto, pois é simples e pode garantir pontos preciosos na
prova. 
3) Dê mais atenção aos tópicos "Encontros Vocálicos" e "Separação Silábica". 
4) Fonologia - não é um assunto que cai muito em provas de concursos, principalmente em
concursos de alto nível. Portanto, não é necessário grandes preocupações com ela. 
 
Capítulo 02: 
1) Leia com atenção o quadro "Cuidado!" da página 27, pois trata de regras para acentuação de
paroxítonas, tema recorrente em provas. 
2) Atenção às páginas 28 e 29, com as regras de acentuação para Hiatos, pois houve
mudanças importantes com o novo acordo ortográfico (atentar para o quadro "Cuidado" da pág.
28). 
3) Ler com atenção as novas regras de acentuação para os Ditongos Abertos. 
4) Os acentos diferenciais (páginas 29 e 30) são importantes de saber, pois é tema comum em
provas. 
5) Ao longo do capítulo, prestar atenção às regras de acentuação relativas aos verbos "VIR" e
"TER". 
6) Acentuação Gráfica - é um assunto que costuma cair mais e merece uma maior atenção. É
importate que as regras sejam decoradas. A decoreba deverá ser melhor fixada nas tarefas
futuras de revisão. 
 

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino
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Consideração final: para toda tarefa de estudo da teoria, é interessante que faça um resumo
do que foi estudado. Releia os tipos de resumos das Orientações Iniciais de Estudo e escolha a
que melhor se adeque ao seu perfil. Em caso de dúvida, peça ajuda ao seu consultor. 
 
 
 
Matemática
 
Tarefa - assunto: Aspectos Gerais
 
  
MATEMÁTICA P/ PRF - POLICIAL - 2017/2018 (COM VIDEOAULAS) - Estratégia
Concursos - 2018 - Arthur Lima e Hugo Lima
 
 
Tarefa: 
Orientações Técnicas 
 
No último concurso da Polícia Federal, a matéria de Raciocínio Lógico representou 5,3% do
conteúdo exigido, correspondendo a 9 questões de um total de 170 questões exigidas na prova.
São pontos que podem acabar decidindo sua aprovação. Por isso precisamos estudar a matéria
com muita atenção. 
Para nos prepararmos nesta disciplina utilizaremos o curso MATEMÁTICA P/ PRF - POLICIAL -
2017/2018 (COM VIDEOAULAS) – Profs. Arthur Lima e Hugo Lima – Estratégia Concursos 
(https://goo.gl/2iM3Dq), no qual os professores apresentam, a teoria com uma didática
interessante, seguida de resoluções de exercícios de concursos. 
Mãos à obra! 
 
Tarefa 1: Leia a aula 00 (aula demonstrativa). Faça os exercícios 1 a 10. 
 
Dicas e Conteúdo: 

O professor faz uma análise dos conteúdos exigidos no último edital, organizado pela banca
CESPE, de Policial Rodoviário Federal;
Leia as questões e tente resolvê-las. Observe as questões comentadas pelo professor,
relembrando os diversos conceitos;
O professor cita vários conceitos a fim de demonstrar as questões. Preste atenção na
didática do professor e a forma como é comentada cada questão; e
Cada assunto será analisado de forma pormenorizada ao longo do planejamento.
Aproveite para fazer uma auto avaliação e verificar o quanto você precisará (ou não) se
dedicar a essa disciplina.

 
 
 
 
 
Direito Constitucional
 
Tarefa - assunto: Conceito de Constituição; Estrutura das Constituições; Aplicabilidade das normas
constitucionais; Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil (Regras e Princípios;

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino
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Princípios Fundamentais: Fundamentos da República Federativa do Brasil; Forma de Estado; Forma
de Governo; Regime Político; Harmonia e Independência entre os Poderes; Objetivos Fundamentais
da República Federativa do Brasil; Princípios das Relações Internacionais).
 
  
Noções de Direito Constitucional p/ PRF - POLICIAL- 2017/2018 - Com videoaulas -
Estratégia Concursos - 2018 - Nádia Carolina e Ricardo Vale
 
 
Tarefa: 
Esclarecimentos Iniciais 
 
Este roteiro se destina ao estudo detalhado da disciplina Direito Constitucional para concursos
públicos de Policial Rodoviário Federal, onde estudaremos todo o conteúdo programático
cobrado nos últimos editais, serão propostas resoluções de centenas de questões, além da
confecção de resumos e muitas revisões. 
A disciplina DIREITO CONSTITUCIONAL, em regra, é cobrada na forma de questões objetivas
e na forma de questões discursivas. Tanto para a resolução das questões objetivas e,
principalmente, das questões discursivas, é importante o estudo e compreensão do material
teórico indicado para estudo (neste caso o “Noções de Direito Constitucional p/ PRF -
POLICIAL- 2017/2018 - Com videoaulas - Profº Nádia Carolina e Ricardo Vale - Estratégia
Concursos”). Ressaltamos que este material está atualizado (2018). O estudo deste curso torna
compreensível o conteúdo programático desta matéria de uma forma mais objetiva e eficiente,
além de facilitar a memorização da legislação correlata, uma vez que, quando compreendemos
plenamente um dispositivo normativo, naturalmente temos mais facilidade de fixá-lo em nossa
memória. 
 
O referido material de estudo pode ser adquirido diretamente no site:
 https://www.estrategiaconcursos.com.br/ 
 
ATENÇÃO: Caso o aluno queira utilizar outro material de estudo que já possua, sem problemas.
Verifique se o mesmo está atualizado. Depois, caso tenha insegurança, pergunte ao seu
consultor se o seu material é realmente de boa qualidade. Ressaltamos que nas tarefas de
estudo dessa disciplina indicaremos sempre em detalhe quais os assuntos que serão tratados
no estudo da parte teórica do Direito Constitucional. Quando se tratar da leitura do texto
constitucional, disponibilizaremos a indicação precisa dos artigos abordados. Dessa forma, o
aluno poderá fazer facilmente a correlação entre as tarefas de estudo e o seu próprio material. 
 
Orientações Técnicas 
 
O curso “Noções de Direito Constitucional p/ PRF - POLICIAL- 2017/2018 - Com videoaulas -
Profº Nádia Carolina e Ricardo Vale - Estratégia Concursos” se apresenta tanto na forma escrita
(PDF) quanto em vídeoaulas. Em ambas as formas, temos a teoria completa e a resolução de
centenas de questões. 
Como o estudo por meio de vídeoaulas requer muito tempo do aluno, nossas tarefas de estudo
estarão pautadas apenas no material em PDF (material plenamente suficiente para a completa
absorção do conteúdo da disciplina). Entretanto, caso o aluno sinta real necessidade, pode, de
forma complementar, assistir a respectiva vídeoaula, de forma mais pontual. 
 

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino
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Antes de iniciar o estudo desta matéria, deixe ao seu lado, para fins de consulta: Constituição
Federal de 1988 atualizada. A mesma pode ser acessada gratuitamente e atualizada no site:
http://www4.planalto.gov.br/legislacao 
 
Os estudos serão dirigidos da seguinte forma: 
 
1) O aluno vai ler a teoria do material indicado e montar um bom caderno de resumos. Quanto
mais sucinto e preciso ficar o resumo, mais rapidamente serão realizadas as revisões futuras.
Procure elaborar os resumos utilizando uma das formas indicadas no arquivo “Orientações
Iniciais de Estudo” que você recebeu antes de sua primeira meta de estudos. Este resumo será
muito importante para as futuras tarefas de revisão e para o estudo após a publicação do
próximo edital. 
 
2) A metodologia das aulas contempla, em cada tópico, a exposição da teoria seguida da
resolução e comentário de questões de prova sobre o assunto. Nos comentários, pode haver
explicações novas. Assim, teoria e questões se complementam. 
 
3) Leia os artigos da Constituição Federal no momento em que forem citados no material, de
forma que haja uma melhor compreensão do tema, associando-se sempre teoria e legislação.
Também anote em seu resumo os artigos citados durante a leitura do material, para que
futuramente você os releia diversas vezes para fins de memorização natural. 
 
4) O aluno vai fazer as questões de concursos públicos indicadas em algumas tarefas para ver
se o estudo teórico foi satisfatório. Salvo pegadinhas e erros por falta de atenção, se o índice de
acertos for baixo, dê uma relida na respectiva parte teórica. Lembre-se de melhorar o resumo
quando necessário e anotar as questões que errou e teve dúvida para fins de revisões futuras. 
 
5) Nas tarefas de revisão, o aluno vai ler o caderno resumo e vai refazer as questões que tinha
anotado quando da primeira resolução (questões que errou e que acertou, porém com dúvidas).  
 
TAREFA: 
 
AULA 00: Estudar todo o conteúdo teórico da Aula (assuntos listados abaixo). Não resolva as
questões da Aula nesta tarefa, contidas nos tópicos “Questões Comentadas” ou “Lista de
Questões” (as mesmas serão resolvidas em tarefa futura). Faça um resumo bastante sucinto
dos assuntos estudados nesta tarefa para futuras revisões que serão oportunamente indicadas. 
 
ASSUNTOS: Conceito de Constituição; Estrutura das Constituições; Aplicabilidade das normas
constitucionais; Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil (Regras e
Princípios; Princípios Fundamentais: Fundamentos da República Federativa do Brasil; Forma de
Estado; Forma de Governo; Regime Político; Harmonia e Independência entre os Poderes;
Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil; Princípios das Relações
Internacionais). 
  
 
Dicas e Conteúdo: 
Atenção: O estudo desta disciplina pelo material em PDF já é suficiente para seu total
aprendizado e bom desempenho nas provas. Não há necessidade de assistir os vídeos

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino
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1.

1.

2.

3.

1.
2.

2.
3.
4.

disponibilizados no curso ora indicado. Porém, se vc sentir uma real dificuldade de
compreensão em determinados tópicos, pode recorrer aos respectivos vídeos. Mas somente se
sentir necessidade, pois estudo por meio de vídeo aulas consome muito tempo de estudo. 
 
ATENÇÃO: Caso o aluno queira utilizar outro material de estudo que já possua, sem problemas.
Verifique se o mesmo está atualizado. Depois, caso tenha insegurança, pergunte ao seu
consultor se o seu material é realmente de boa qualidade. Ressaltamos que nas tarefas de
estudo dessa disciplina indicaremos sempre em detalhe quais os assuntos que serão estudados
e exercitados. Dessa forma, o aluno poderá fazer facilmente a correlação entre as tarefas de
estudo e o seu próprio material. 
 
Leia os artigos da Constituição Federal no momento em que forem citados no material, de forma
que haja uma melhor compreensão do tema, associando-se sempre teoria e legislação.
Também anote em seu resumo os artigos citados durante a leitura do material, para que
futuramente você os releia diversas vezes para fins de memorização natural. 
 
Com relação aos tópicos “Conceito de Constituição; Estrutura das Constituições, faça uma
leitura bem atenta, procurando entender bem os conceitos. Mas não se preocupe muito com
eles, nem invista muito tempo nessa parte, pois são relativamente menos cobrados em provas
de concursos. 
 
Já os tópicos “Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil (Regras e Princípios;
Princípios Fundamentais: Fundamentos da República Federativa do Brasil; Forma de Estado;
Forma de Governo; Regime Político; Harmonia e Independência entre os Poderes; Objetivos
Fundamentais da República Federativa do Brasil; Princípios das Relações Internacionais)” são
mais recorrentes em provas de concursos. Assim, tenha muita atenção aos mesmos. 
 
Atenção: alguns conceitos apresentados a seguir não estão presentes na aula, mas os
inserimos para contextualizar e complementar seu entendimento. 
 
Vamos aqui ressaltar alguns pontos fundamentais: 

Classificação das normas constitucionais segundo José Afonso da Silva (mais conhecida e
recorrente em provas): 

Normas de eficácia plena: autoaplicáveis,  não-restringíveis, aplicabilidade direta
imediata e integral.
Normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva: autoaplicáveis,
restringíveis, aplicabilidade direta imediata e possivelmente não-integral.
Normas constitucionais de eficácia limitada: não-autoaplicáveis, aplicabilidade
indireta, mediata e reduzida. Entretanto, possuem eficácia mínima desde a
promulgação da Constituição: efeito negativo e efeito vinculativo. 

normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos
normas declaratórias de princípios programáticos

Poder Constituinte é aquele que cria a Constituição.
Poderes constituídos são aqueles estabelecidos pela Constituição.
A titularidade do Poder Constituinte é do povo. Não é da Nação. Não é dos representantes
do povo.

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino
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5.
1.

1.
2.

2.
6.

1.

2.
7.

1.
2.

8.
1.

2.

3.

9.

10.
11.

12.
1.
2.

13.
14.
15.
16.

17.

Forma do exercício do poder constituinte: 
democrática ou por convenção (quando se dá pelo povo): 

diretamente;
indiretamente.

autocrática ou por outorga (quando se dá pela ação de usurpadores do poder).
O poder constituinte pode ser de dois tipos: 

originário: político, inicial, incondicionado, permanente, ilimitado juridicamente e
autônomo.
derivado: jurídico, derivado, limitado (ou subordinado) e condicionado.

O Poder Constituinte Derivado subdivide-se em dois: 
Poder Constituinte Reformador;
Poder Constituinte Decorrente.

São três os efeitos da entrada em vigor de uma nova Constituição: 
A Constituição anterior é integralmente revogada (no Brasil, enfatizamos mais uma
vez, não se adotou a tese da desconstitucionalização);
As normas infraconstitucionais editadas na vigência da Constituição pretérita que
forem materialmente compatíveis com a nova Constituição são por estas
recepcionadas (a compatibilidade formal não é necessária).
As normas infraconstitucionais editadas na vigência da Constituição pretérita que
forem materialmente incompatíveis com a nova Constituição são por ela revogadas
(no Brasil não se reconhece a inconstitucionalidade superveniente.).

Repristinação só é admitida excepcionalmente e quando há disposição expressa nesse
sentido.

O princípio da recepção também se aplica no caso de emenda constitucional.
Recepção somente se aplica às normas que estejam em vigor no momento da
promulgação da Constituição. Lei vacante, no momento da promulgação da Constituição,
não será recepcionada pela nova ordem constitucional.
As normas constitucionais se dividem em dois tipos: 

regras: mais concretas, definem condutas.
princípios: mais abstratos, não definem condutas, mas sim diretrizes.

Os princípios constitucionais não possuem caráter absoluto.
Os art. 1º - art. 4º da CF/88 evidenciam, todos eles, espécies de princípios fundamentais.
STF: o Preâmbulo não dispõe de força normativa, não tendo caráter vinculante
STF: a dignidade da pessoa humana é princípio supremo, “significativo vetor
interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento
constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos
fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática
consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.” Esse princípio tem elevada
densidade normativa e pode ser usado, por si só e independentemente de
regulamentação, como fundamento de decisão judicial. Esse princípio coloca o ser
humano como a preocupação central do Estado. Assim, não há que se falar em
“prevalência do interesse coletivo em detrimento do direito individual”.
STF: é legítima a união homoafetiva como entidade familiar.

"Para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo"
Equipe de consultores - LS Sistema de Ensino
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

STF: não ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana a pesquisa com
células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização “in
vitro” e não utilizados neste procedimento.
STF: não é possível a submissão compulsória do pai ao exame de DNA na ação de
investigação de paternidade.
STF: a crítica jornalística é um direito cujo suporte legitimador é o pluralismo político; o
exercício desse direito deve, assim, ser preservado contra ensaios autoritários de
repressão penal.
Procure entender bem as funções típicas e atípicas de cada Poder (Legislativo;
Executivo; e Judiciário), bem como o sistema de freios e contrapesos.
STF: Os mecanismos de freios e contrapesos estão previstos na Constituição Federal,
sendo vedado à Constituição Estadual criar outras formas de interferência de um Poder
sobre o outro. (ADI 3046)
STF: É inconstitucional, por ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os
Poderes, norma que subordina acordos, convênios, contratos e atos de Secretários de
Estado à aprovação da Assembleia Legislativa. (ADI 476)
Leia diversas vezes, ao longo de toda a sua preparação, os arts. 1º a 4º da CF/88. 

 
 
 
 
 
Direito Administrativo
 
Tarefa - assunto: Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes, natureza,
fins e princípios.
 
  
Direito administrativo p/ concursos de tribunais de contas - curso regular (nível
superior) - 2018 - Estratégia Concursos - 2018 - Erick Alves
 
 
Tarefa: 
Estudaremos teoria aliada a exercícios, por meio do material Direito administrativo p/
concursos de tribunais de contas - curso regular (nível superior) - 2018 do Curso:
Estratégia Concursos, professor Erick Alves (Link: https://goo.gl/jacorT). 
 
Procuraremos focar também na banca CESPE, procurando fazer exercícios pelo site
tecconcursos. 
 
Visando a preparação para o concurso, apresento abaixo os assuntos e percentuais nos últimos
anos da banca Cebraspe/CESPE. 
Assunto e percentual: 
1 Estado, Governo e Administração Pública. 1.1 Conceitos. 1.2 Elementos. 2 Direito
administrativo. 2.1 Conceito. 2.2 Objeto. 2.3 Fontes. (1.81%) 
6 Regime jurídicoadministrativo. 6.1 Conceito. 6.2 Princípios expressos e implícitos da
administração pública. (4.75%) 
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9 Organização Administrativa (5.95%) 
5 Poderes da administração pública. (5.18%) 
4 Agentes públicos. (14.15%) 
3 Ato administrativo. (6.99%) 
11 Processo administrativo. 11.1 Lei n.º 9.784/1999. (3.11%) 
12 Licitações e contratos administrativos. (8.37%) 
8 Serviços públicos. (3.88%) 
7 Responsabilidade civil do Estado.(4.23%) 
10 Controle da administração pública. (4.75%) 
 
Assuntos:  Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes,
natureza, fins e princípios.  
 
Na sequência: 
1) Aula 00 -  Estudar teoria até a pág. 39 (antes do item Objeto do Direito Administrativo). Não
leia ainda as questões comentadas ao longo desse trecho da aula. 
2) Aula 00 -  Fazer as primeiras 22 questões da aula, corrigindo e lendo os comentários do
professor, que estão ao longo da aula até a pág. 34. Separe as questões que errar ou ficar em
dúvida para futura revisões. Não esqueça de atualizar sua planilha de desempenho. 
 
 
 
  
 
Dicas e Conteúdo: 
Atenção: alguns conceitos apresentados não estão presentes na aula, mas inserimos
para contextualizar e complementar seu entendimento 
  
- Pessoa Jurídica: Entidades a quem a ordem jurídica confere personalidade jurídica,
possibilitando-lhes a atuação como sujeitos de direitos e obrigações. 
  
- Pessoas Jurídicas de Direito Privado (art. 44 do Código Civil): a) as associações; b) as
sociedades; c) as fundações (privadas); d) as organizações religiosas; e) os partidos políticos; e
f) as empresas individuais de responsabilidade limitada. 
  
- Pessoas Jurídicas de Direito Público Externo (art. 42 do Código Civil): Estados estrangeiros e
todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. 
  
- Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno (art. 41 do Código Civil): a) a União; b) os Estados
(federados); c) o Distrito Federal; d) os territórios; e) os municípios; f) as autarquias (inclusive as
associações públicas); e g) as demais entidades de caráter público, criadas por lei (p.ex.:
fundações públicas). 
  
- Conceito de Estado: O Estado é a pessoa jurídica de direito público externo constituída por
três elementos indissociáveis: povo, território e governo soberano. O povo é o elemento
humano; o território é a base física; governo soberano é aquele que não se submete a nenhum
outro governo, que exerce o poder (emanado do povo) de autodeterminação e auto-
organização. 
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- Classificação Quanto à Organização Política do Estado: 
a)  Estado unitário: é aquele em que há um único poder político central, sendo marcado,
portanto, pela centralização política. 
b)  Estado federado: é aquele em que há uma descentralização política, coexistindo diversos
poderes políticos distintos. O Estado brasileiro é organizado sob a forma federativa, conforme
previsto na Constituição Federal. A nossa federação é composta pelas pessoas políticas da
União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios; todas, pessoas jurídicas de
direito público interno. Assim, temos a coexistência no território nacional de um poder político
central (União), de poderes regionais (Estados-membros) e de poderes locais (municípios). Há,
ainda, a situação sui generis do Distrito Federal, que, em razão de não ser dividido em
municípios, acumula poderes regionais e locais (CF, art. 32, § 1.º). 
  
- Governo x Administração: As expressões Governo e Administração são frequentemente
confundidas, apesar de significarem coisas absolutamente distintas. O Governo tem natureza
política, tendo a atribuição de formular as políticas públicas, enquanto a Administração é
responsável pela execução de tais decisões (caráter instrumental). 
  
- Sistemas de Governo (Presidencialismo e Parlamentarismo): O sistema de governo diz
respeito à forma como se relacionam o Poder Legislativo e o Poder Executivo no desempenho
das funções governamentais. No presidencialismo a chefia do Poder Executivo é exercida pelo
Presidente, que acumula as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo. O Presidente
cumpre mandato fixo, e não depende da confiança do parlamento para manutenção do seu
cargo. Por sua vez, os membros do Poder Legislativo são eleitos para mandatos fixos, e o órgão
legislativo não está sujeito a dissolução. Diferentemente, no parlamentarismo o Poder Executivo
tem suas atribuições de cúpula divididas: a Chefia de Estado, exercida pelo Monarca ou pelo
Presidente; e a Chefia de Governo, que pode ser titularizada pelo Primeiro-Ministro ou pelo
Presidente do Conselho de Ministros. O Primeiro-Ministro é, em regra, indicado ou nomeado
pelo Chefe de Estado, mas sua investidura definitiva, bem como a sua permanência no cargo,
depende da confiança do Parlamento (Órgão Legislativo), o que significa que, se o Parlamento
retirar a confiança no governo, ele cairá, dando lugar à formação de um novo governo, já que
sua investidura é de confiança, e não por tempo certo. Por outro lado, se o governo entender
que o parlamento não possui mais a confiança do povo, pode optar por dissolvê-lo, convocando
eleições extraordinárias para formação de um novo parlamento que possa lhe dar sustentação.
O Brasil adota o sistema presidencialista de governo. 
  
- Formas de Governo (República e Monarquia): As duas formas clássicas de governo são: a
monarquia e a república. A república é a forma de governo caracterizada pela elegibilidade dos
representantes do povo, pela temporariedade dos mandatos dos governantes e pelo dever de
prestar contas (responsabilidade dos governantes). Por sua vez, a monarquia se caracteriza
pela investidura na chefia de Estado de um monarca; a partir daí a transmissão do poder se
dará de forma hereditária e vitalícia (ou até a abdicação), inexistindo, segundo a regra clássica,
dever de prestar contas (irresponsabilidade do monarca). O Brasil adota, atualmente, a
república como forma de governo. 
  
- Administração Pública em sentido estrito: Em sentido estrito, sob o aspecto subjetivo, a
Administração Pública abrange apenas os órgãos administrativos subordinados. Sob o enfoque
objetivo, o termo administração pública refere-se exclusivamente a atividades de execução dos
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planos governamentais. 
  
- Administração Pública (sentido subjetivo): Em sentido subjetivo (também denominado formal
ou orgânico), a expressão “Administração Pública” designa os entes que exercem as funções
administrativas, compreendendo as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos
dessas funções. 
  
- Administração Pública (sentido objetivo): Em sentido objetivo (ou material), temos a
Administração Pública como uma atividade concreta, uma vez que consiste na transformação
das previsões abstratas e gerais da lei em realidades palpáveis no mundo dos fatos; é vinculada
à consecução direta (atividades-fim) ou indireta (atividades-meio) do interesse público porque
toda e qualquer ação estatal somente se legitima se destinada ao bem comum do seu povo; o
seu regime jurídico é predominantemente de direito público, mas também pode ser de direito
privado, derrogado parcialmente por regras de direito público. Se no sentido subjetivo da
expressão importava quem exercia a atividade, no sentido objetivo o que interessa é a atividade
realizada (o que é exercido). 
  
- Administração Pública em sentido amplo: Em sentido amplo, a Administração Pública,
considerada sob o ponto de vista subjetivo, compreende tanto os órgãos constitucionais de
governo, responsáveis pelas formulações de políticas públicas e por dirigir e comandar a
Administração, quanto os órgãos administrativos subordinados, responsáveis por executar os
planos governamentais. Em sentido amplo, sob o aspecto objetivo, o termo administração
pública envolve a atividade de formulação das políticas públicas (função de governo), além da
função de execução dessas políticas. 
  
- Direito Privado x Direito Público: O Direito Privado disciplina as relações jurídicas em que
prevalece o interesse dos particulares, o Direito Público regula as relações jurídicas em que
predomina o interesse público. Como decorrências naturais da predominância de interesses
particulares nas relações de direito privado, têm-se os princípios basilares deste ramo de direito,
quais sejam: a) a igualdade entre as partes; b) a disponibilidade de interesses (salvo aqueles
legalmente considerados indisponíveis, pois a preponderância de interesses privados não exclui
a existência de disposições cogentes relativas à ordem pública); e c) a liberdade contratual
(autonomia da vontade). Diferentemente, em razão da predominância de interesses da
coletividade, o direito público se caracteriza pelos princípios da: a) supremacia do interesse
público sobre o interesse privado; b) indisponibilidade do interesse público; e c) legalidade. Em
primeiro lugar, no direito privado a tônica é a igualdade entre as partes, de forma que as
relações jurídicas são horizontalizadas. No direito público há a supremacia do interesse público
sobre o privado, de maneira que as relações jurídicas são verticalizadas, gozando o Estado de
prerrogativas que lhe colocam em posição privilegiada perante os particulares. Desde já,
podemos afirmar que Direito Administrativo possui natureza de Direito Público, uma vez que se
destina a regular relações jurídicas em que predomina o interesse público, tal como se dá com a
desapropriação, com o exercício do poder de polícia etc. 
  
- Conceito de Direito Administrativo: É o conjunto de normas e princípios que, norteados pela
busca da consecução do interesse público, estabelecem a disciplina jurídica do exercício da
função administrativa pelos agentes, órgãos e entidades do Estado ou de quem lhe faça as
vezes. 
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Português
 
Tarefa - assunto: Ortografia
 
  
Livro - A Gramática para Concursos Públicos - Editora Método - 2017 - Fernando
Pestana
 
 
Tarefa: 
Assuntos: 
Ortografia = a) Alfabeto; b) Emprego das letras E, I, O, U, C, Ç, G, J, H, S, SS, SC, CH, X, Z; c)
Verbos terminados em "EAR" e "IAR"; d) Dupla Grafia; e) Iniciais Maiúsculas ou Minúsculas; f)
Abreviaturas. 
 
1- Estude toda a teoria do capítulo 03 (pág. 43 até pág.63 - antes do item "Questões de
Concursos"). 
2- Faça todos os exercícios (1 a 39) das págs. 63 a 71 (tempo ideal máximo para resolução: 70
minutos). Não esqueça de marcar os exercícios que errou ou ficou em dúvida para uma revisão
futura. 
 
Dicas e Conteúdo: 
Capítulo 03: Ortografia 
1) Na leitura das páginas 43 até 56 você deve estar mais atento às "Obs.:", que aprecem em
azul. 
2) Atenção ao quadro "Cuidado!!!", na página 57. 
3) Na leitura das páginas 59 até 63 você deve estar mais atento às "Obs.:", que aprecem em
azul. 
4) Leia com bastante atenção o tópico "O Que Cai Mais na prova?", pois são passadas dicas
importantes sobre os itens mais recorrentes em prova e quais bancas mais cobram este
assunto. 
5) Esse assunto não é tão explorado pelas bancas nas provas de alto nível. Porém, é preciso
dominar o assunto, principlamente no momento de fazer uma boa escrita numa prova
discursiva. 
 
Não esqueça de fazer um resumo. 
 
 
 
Direito Constitucional
 
Tarefa - assunto: Conceito de Constituição; Estrutura das Constituições; Aplicabilidade das normas
constitucionais; Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil (Regras e Princípios;
Princípios Fundamentais: Fundamentos da República Federativa do Brasil; Forma de Estado; Forma
de Governo; Regime Político; Harmonia e Independência entre os Poderes; Objetivos Fundamentais
da República Federativa do Brasil; Princípios das Relações Internacionais).
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Noções de Direito Constitucional p/ PRF - POLICIAL- 2017/2018 - Com videoaulas -
Estratégia Concursos - 2018 - Nádia Carolina e Ricardo Vale
 
 
Tarefa: 
AULA 00: Faça uma rápida revisão da Aula pelo seu resumo (30 minutos no máximo). Resolver
todas as questões da Aula, contidas no tópico “Lista de Questões” (questões 01 a 66). 
 
ASSUNTOS: Conceito de Constituição; Estrutura das Constituições; Aplicabilidade das normas
constitucionais; Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil (Regras e
Princípios; Princípios Fundamentais: Fundamentos da República Federativa do Brasil; Forma de
Estado; Forma de Governo; Regime Político; Harmonia e Independência entre os Poderes;
Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil; Princípios das Relações
Internacionais). 
  
 
Dicas e Conteúdo: 
Caro aluno, muita atenção às orientações abaixo para o aproveitamento máximo da tarefa. 
Faça uma rápida revisão da Aula por meio de seu resumo. Não invista mais de 30 minutos
nessa revisão. 
Depois, acesse diretamente a “Lista de Questões” localizada no final da Aula. 
Busque um lugar isolado, evitando qualquer interferência de telefone, pessoas, etc. 
Concentre-se para buscar na memória a teoria exigida. 
Tempo médio para resolução das questões: 1,5 minuto por questão. 
Ao longo da resolução das questões, selecione aquelas que gerarem dúvidas, ou seja, aquelas
que você não tenha certeza absoluta da resposta (mas resolva todas elas, mesmo essas que
geraram dúvidas). 
Quando terminar todas as questões, confira o gabarito. 
Com relação às questões que errar e que acertar com dúvidas, verifique os respectivos
comentários do professor (que estão no tópico “Questões Comentadas”). 
Caso os comentários do professor não sejam suficientes, recorra à teoria respectiva. 
Adicione aos seus resumos informações doutrinárias ou jurisprudenciais referentes às questões
que errou e que acertou com dúvidas. 
Deixe essas questões que errou e que acertou com dúvidas selecionadas para serem refeitas
futuramente. 
 
ATENÇÃO: Caso o aluno queira utilizar outro material de estudo que já possua, sem problemas.
Verifique se o mesmo está atualizado. Depois, caso tenha insegurança, pergunte ao seu
consultor se o seu material é realmente de boa qualidade. Ressaltamos que nas tarefas de
estudo dessa disciplina indicaremos sempre em detalhe quais os assuntos que serão revisados
e exercitados. Dessa forma, o aluno poderá fazer facilmente a correlação entre as tarefas de
estudo e o seu próprio material. 
 
ATENÇÃO: O aluno também pode utilizar, alternativamente, o site de resolução de questões
“tecconcursos” ( https://www.tecconcursos.com.br/ ). Para tanto, o aluno deve ter uma conta
ativa para que possa gerar cadernos de questões sobre os assuntos abordados nesta tarefa de
estudo, focando mais na banca provável do concurso, se for o caso. Exclua as questões
anuladas, desatualizadas e sem comentários. Dê preferência a questões mais recentes (2014,
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2015, 2016, 2017, 2018). 
 
 
 
Atenção! Caso você não tenha o material indicado, não há qualquer prejuízo para seu estudo
desde que siga os assuntos e tópicos expressamente citados e consulte seu consultor em caso
de dúvida sobre o que estudar. O consultor dirá se o material que você pretende utilizar está
adequado (mesmo não sendo o expresso na tarefa) e irá orientá-lo da mesma forma. A LS
entende que o mercado de materiais didáticos para concursos é amplo e o aluno pode encontrar
algum material não indicado na meta que seja apropriado ao seu estudo. Nesse caso, como as
dicas são segregadas por assuntos, as mesmas são integralmente ajustáveis a quaisquer
materiais de excelência do mercado. Lembrete importante! Caso o material indicado esteja
disponível para venda, procure comprá-lo diretamente no site de venda para não gerar qualquer
atraso ou óbice no cumprimento da meta.
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