
Lei Complementar n. 37/2004: A Polícia 

A anulação produz efeitos ex tunc, ou seja, 

Para as questões de interpretação de Lei n. 4.898/1965: Todos os crimes de 

Para esse concurso da Polícia Civil, nada 

A lei excepcional ou temporária, embora 

A autoridade policial não poderá man-

O sexto presídio federal será constru-

O rol de órgãos da segurança pública 

Atente-se às variações do conectivo 

Legislação Estadual – Eduardo Galante

Noções de Direito Administrativo – Rodrigo 
Cardoso

Interpretação de Texto – Tereza Cavalcanti  Legislação Especial – Eduardo Galante

Noções de Informática – Maurício Franceschini

Noções de Direito Penal – Wallace França

Noções de Direito Processual Penal – Wallace 
França

Conhecimentos Gerais – Rebecca Guimarães

Noções de Direito Constitucional – Aragonê 
Fernandes

Raciocínio Lógico – Márcio Flávio
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O pontapé inicial para qualquer conquista é 
o desejo. Quando uma pessoa deseja inten-
samente algo, vai transformando a realidade 

ao seu redor, direcionando-a rumo à concretização desse desejo. É 
verdade: a mente tem o extraordinário poder de fabricar realida-
des. Mas lembre-se de que ela não consegue fazer isso sozinha. 
Quem quer muito algo precisa agir e se fazer merecedor do objeto 
de desejo. Nos minutos que antecedem a prova, reacenda sua pai-
xão e mentalize a sua conquista. Isso servirá de motivação para 
que você dê o seu melhor na prova que está prestes a começar.

dica motivacional
por gabriel granjeiro

boa prova e gran sucesso!

Civil tem por chefe o Delegado-Geral, subordina-
do ao Secretário da Segurança Pública, nomeado 
em comissão pelo Governador do Estado, dentre os 
delegados de carreira. A promoção por antiguidade 
ou por merecimento será feita de uma classe para a 

presente no artigo 144 da Constituição (PF, PRF, PFF, 
PC, PM e CBM) é taxativo, não podendo ser ampliado 
pela Constituição Estadual (ou pela LODF).
Cabem às polícias civis as funções de polícia judiciária 

“Se...então...”. Seguem alguns exemplos:
Se beber, então não dirija.
Se beber, não dirija.
Se beber, consequentemente não dirija.
Se beber, logo não dirija.

decorrido o período de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato 
praticado durante sua vigência, ainda que a lei pos-
terior seja mais gravosa. A lei penal mais grave apli-
ca-se ao crime continuado ou ao crime permanente, 

dar arquivar autos de inquérito e, depois de ordenado 
o arquivamento do inquérito pela autoridade judici-
ária, por falta de base para a denúncia, a autoridade 
policial poderá proceder a novas pesquisas, se de 

ído em Charqueadas – RS. Os venezuelanos estão 
entrando no Brasil principalmente pelo estado de 
Roraima.

os efeitos produzidos pelo ato devem ser desfeitos. Ain-
da, o ato poderá ser anulado em até 5 anos quando favo-
rável ao administrado e se este estiver de boa-fé. Estando 
de má-fé, não há prazo para a anulação.

texto, você precisa fazer a leitura atenta e sistemática 
do texto. Não vale ter preguiça! Nada de “ler o texto 
rapidinho e passar para as questões” – isso não é uma 
boa técnica para a prova. Você deve ler o texto com 
atenção, sublinhando as palavras-chave e pensando 

abuso de autoridade são crimes contra a Administra-
ção Pública. São crimes funcionais. São crimes pró-
prios, porque são praticados apenas por autoridades 
públicas (art. 5º), no exercício da função ou invocan-
do a função. Não existe crime culposo de abuso de 

melhor que uma dica de segurança da informação. 
O worm é um software malicioso (malware) que se 
autoexecuta, não dependendo de um arquivo hos-
pedeiro. Ele explora a vulnerabilidade da rede, e sua 
principal fi nalidade é tirar um serviço de funciona-

qual a tipologia, o tema, a intenção do autor. A banca gosta de cobrar com fre-
quência signifi cação vocabular, com sinônimos ou antônimos. A dica é: muita 
atenção no enunciado. Veja se a banca quer uma palavra com sentido equi-
valente a que ela destacou do texto OU com sentido oposto. Não vale perder 
a questão por descuido na leitura do enunciado: ele também é um texto que 
você deve interpretar. 

se a sua vigência for anterior à cessação da continuidade ou da permanência. 

mento por meio da sua autorreplicação.

autoridade. O crime de abuso de autoridade é exclusivamente doloso. Con-
sidera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego 
ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e 
sem remuneração.

Quando beber, não dirija.
Beber é condição sufi ciente para não dirigir.
Não dirigir é condição necessária para beber.

outra imediatamente superior dentro de uma mesma carreira. A diferença de 
vencimento entre classes da carreira policial civil é de 10% (dez por cento). 
Compete ao Conselho Superior de Polícia Civil organizar as listas de promoção 
por antiguidade ou por merecimento.

(investigativa) e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

outras provas tiver notícia.



no alvo: 10 dicas 
para  a sua prova

prepare-se em sua 
casa com quem mais 

aprova em 

concursos 
públicos

Mais de 35.000 videoaulas sob demanda.
7.000 cursos por pacote, por matéria ou 
extensivos.
27 anos de tradição em concursos.

“Espaço do aluno” (moderno e prático);
Material de apoio em PDF;
Audioaulas para download;
Acesso a um banco com + de 240.000 questões;
Simulados online corrigidos em tempo real;
Ranking de notas;
Indicadores sobre a sua preparação;
Monitor de desempenho;
Recursos para anotações;
Certifi cação gratuita;
Compatível com iOS, Android e Windows Phone;
Parcelamento em até 12x sem juros.

Acesso a mais de 7.000 cursos online, incluindo os que são 
lançados diariamente.
Troca e inclusão de cursos a qualquer momento e quantas 
vezes quiser.
Mais de 35.000 videoaulas atualizadas.
Ferramenta de estudos personalizada.
Material de apoio em PDF.
Audioaulas para download.
Banco de simulados com + de 245.000 questões.
Fórum de dúvidas.
Pagamento recorrente mensal no cartão de crédito: 
não compromete o limite.
Garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta.*

(*) A solicitação deve ser feita em até 30 (trinta) dias após a compra.

www.grancursosonline.com.br

Acesse: www.grancursosonline.com.br
e comece a estudar AGORA MESMO!

www.grancursosonline.com.br

Agente de Polícia

4007-2501

4007-2501
Demais localidades

(valor de uma ligação local)
Capitais e regiões metropolitanas

0800-607-2500

0800-607-2500

diferenciais exclusivos:
>

>

>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>

>


