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ASPECTOS AVALIADOS 

 

1. Macroestrutura do texto 

1.1. Apresentação e estrutura textuais 

1.2. Desenvolvimento do tema (conteúdo) 

 

2. Microestrutura do texto 

2.1. Ortografia 

2.2. Morfossintaxe 

2.3. Propriedade vocabular 

 

 

INTRODUÇÃO CONCEITUAL OU DEFINIDORA 

 

PROPOSTA 1 - (Cebraspe/PRF) Considerando que o fragmento de texto acima tem 

caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo que atenda, necessariamente, 

ao que se pede a seguir:  

1. defina o crime de contrabando e indique, em linhas gerais, as circunstâncias que 

integram esse tipo penal; [valor: 4,00 pontos]  

2. comente acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas no 

território brasileiro; [valor: 3,00 pontos]  

3. explane a respeito dos problemas decorrentes do contrabando de mercadorias e 

cargas para a economia nacional e para a saúde pública; [valor: 6,00 pontos]  

4. sugira medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate ao 

contrabando de mercadorias e cargas no país. [valor: 6,00 pontos] 

PROPOSTA 2 - (Cebraspe/Escrivão /PCDF) Com base na situação hipotética 

apresentada acima, redija, de forma fundamentada, um texto dissertativo, que atenda, 

necessariamente, ao que se pede a seguir. 
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- Discorra sobre o furto privilegiado e sobre o furto de bagatela, apresentando as 

diferenças entre ambas as figuras e apontando em qual modalidade se enquadraria a 

conduta de Maurício. [valor: 8,00 pontos] 

- Responda se Maurício consumou o furto, esclarecendo se as circunstâncias do 

caso autorizam a lavratura do flagrante por furto na modalidade tentada. [valor: 6,00 

pontos] 

- Esclareça se a devolução da coisa furtada é admitida como causa de exclusão 

da tipicidade do crime de furto. [valor: 5,00 pontos] 

PROPOSTA 3 – (Cebraspe/PF) No âmbito do direito administrativo, a atuação do 

Estado está submetida ao chamado regime jurídico-administrativo, que se expressa por 

meio do binômio prerrogativas-sujeições. As prerrogativas são concedidas à 

Administração Pública no intuito de fornecer os instrumentos e os meios necessários ao 

regular exercício de suas atividades, com vistas à concretização do interesse público. As 

prerrogativas concedidas à Administração Pública incluem os poderes administrativos, 

em especial o poder de polícia. 

Considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, redija 

um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir. 

1 - Discorra sobre o conceito de poder de polícia e cite dois exemplos de atos 

administrativos que expressam esse poder.[valor: 1,20 ponto] 

2 -  Discorra sobre os ciclos ou fases do poder de polícia. [valor: 1,20 ponto] 

3 - Apresente as distinções entre polícia administrativa e polícia judiciária, 

explicitando, para cada uma dessas polícias: o objeto de incidência, as infrações tratadas 

e os órgãos competentes para seu exercício. [valor: 1,40 ponto] 

 

ESTRUTURA TEXTO 

 

Introdução conceitual 

ou definidora: tópico 

“1” 

Segundo o Código Tributário Nacional (CTN), poder 

de polícia é a atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 

regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 

interesse público concernente à segurança, à higiene, à 

ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes 

da concessão ou autorização do poder público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 

direitos individuais ou coletivos. São exemplos do poder de 

polícia: licença para construir, autorização para porte de 

arma de fogo, imposição de multas administrativas, 

apreensão de mercadorias e outros.   

 

Desenvolvimento 1: 

tópico “2”. 

Nesse contexto, de acordo com a doutrina, o poder de 

polícia possui fases ou ciclos. A primeira, denominada 

ordem de polícia, corresponde à legislação que estabelece os 

limites e os condicionamentos aos exercícios das atividades 

privadas e ao uso de bens. A segunda, consentimento de 

polícia, revela-se na anuência prévia da Administração, 

quando exigida, para a prática de determinadas atividades 

privadas, como licenças ou autorizações. A terceira, 

chamada de fiscalização de polícia, diz respeito à atividade 
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de verificação do adequado cumprimento das ordens de 

polícia ou das regras previstas no consentimento de polícia 

pelo particular. Por fim, há a sanção de polícia, que se 

traduz por meio da atuação administrativa coercitiva, na 

situação de se constatar o descumprimento de uma ordem de 

polícia ou dos requisitos e das condições previstas no 

consentimento de polícia.  

 

Desenvolvimento 2: 

tópico “3”. 

No tocante à distinção entre polícia administrativa e 

polícia judiciária, devem-se explicitar alguns critérios. 

Quanto ao objeto de incidência, a polícia administrativa 

incide sobre bens, serviços ou atividades privadas; a polícia 

judiciária incide sobre pessoas. Quanto às infrações, a 

polícia administrativa trata de infrações administrativas; a 

polícia judiciária, de infrações criminais.  Quanto aos 

órgãos competentes, a polícia administrativa é exercida por 

órgãos administrativos de caráter fiscalizador, integrantes 

dos mais diversos setores da Administração; a polícia 

judiciária é realizada por corporações específicas ─ Polícia 

Civil e Polícia Federal. Ressalte-se, também, que a natureza 

da polícia administrativa é predominantemente preventiva e 

ostensiva, ao passo que a da polícia judiciária é repressiva e 

investigativa.   

 

Fechamento-síntese 

Em face do exposto, conclui-se que o poder de polícia 

é o poder de que dispõe a Administração Pública para, na 

forma da lei, condicionar ou restringir o uso de bens, o 

exercício de direitos e a prática de atividades privadas, com 

vistas a proteger o interesse público. 
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REDAÇÃO PARA CARREIRAS POLICIAIS  
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Professor Fernando Moura 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INTRODUÇÃO ROTEIRO OU PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

PROPOSTA 1 

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado 

no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO 

DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será 

avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.  

- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será 

desconsiderado.  

- Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço 

destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da sua prova discursiva.  

- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto 

será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de 

parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado). 

 

Leia o texto seguinte. 

A Constituição Federal de 1998 prevê como dever do Estado garantir segurança 

pública aos seus cidadãos. No entanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o Brasil é um dos países mais violentos no ranking mundial divulgado em 

2020, pelo relatório anual da ONG.   
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Por esse motivo, a palavra que melhor define a segurança pública brasileira é 

“crise”. A pauta figura quase que diariamente nos jornais e é comparada até mesmo à 

Guerra da Síria, com correlações entre o número de pessoas assassinadas em ambos os 

países. 
https://blog.ipog.edu.br/educacao/seguranca-publica/ 

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um 

texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

BRASILEIRO. 

Ao elaborar seu texto, trate, necessariamente, dos seguintes aspectos: 

- destinação de recursos e investimentos do poder público para a segurança 

pública; [valor: 9,00 pontos] 

- educação no contexto da segurança pública; [valor: 10,00 pontos] 

- medidas e ações efetivas das forças públicas para superar os desafios da 

segurança pública. [valor: 10,00 pontos] 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O candidato deverá elaborar texto dissertativo completo (introdução, 

desenvolvimento e fechamento) e atender, necessariamente, aos tópicos solicitados. 

No Brasil atual, os desafios em torno do sistema de segurança pública 

apresentam-se como problema político-social que afeta continuamente a população. Isso 

se deve, sobretudo, à falta de recursos e investimentos do poder público destinados ao 

sistema de segurança do País e à ausência de educação mais abrangente, capaz de 

instruir policiais e cidadãos a respeitarem os princípios de convivência. Por conseguinte, 

são necessárias mais ações dos órgãos governamentais e sociais, com vistas ao 

enfrentamento dessa questão.  

Na última década, a segurança pública passou a ser considerada problema sério e 

principal desafio do Estado Democrático de Direito. Com isso, os problemas 

relacionados ao aumento da taxa de criminalidade e da insegurança, sobretudo nos 

grandes centros urbanos, e às superlotações nos presídios, somados aos casos de 

corrupção do País, representam os principais desafios para o êxito do processo de 

democratização. Pesquisa feita pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 

revela que o Brasil gasta 1,6% do PIB em segurança pública, o que é considerado pouco 

se comparado com países como a França, que gasta cerca de 2,3% do PIB nessa área.  

Dessa maneira, é fundamental promover a avaliação das atuais políticas públicas, 

provocar o debate em torno dos investimentos e recursos destinados à área e tratar, de 

forma  mais ampla e eficaz, a segurança pública brasileira. 

Destaque-se, ainda, o papel da educação no combate a essa temática. Isso 

envolve a formação de policiais e cidadãos. A falta de conhecimento técnico sobre essas 

questões e as interferências político-partidárias na gestão operacional arbitrária dos 

órgãos de segurança pública têm sido significativa barreira para o avanço das estruturas 

funcionais.  Ademais, o baixo aproveitamento dos talentos individuais, a falta de 

motivação e  as deficiências na formação continuada dos agentes de segurança e da 
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sociedade provocam desrespeito aos princípios de convivência e, consequentemente, o 

aumento da violência e da criminalidade. Uma vez criado o ambiente cooperativo de 

segurança pública, produz-se enorme potencial à conservação da integridade física e 

moral dos sujeitos em comunidade.  

Em face do exposto, torna-se evidente a necessidade de superar os desafios em 

torno do sistema de segurança brasileiro. Para isso, o Governo Federal deve criar 

políticas efetivas, aplicar mais recursos e melhorar a segurança na sociedade. Cabe-lhe, 

ainda, por meio dos órgãos de educação e segurança, investir na  formação continuada 

de cidadãos e policiais, pois a educação é o ponto de partida na construção de 

mecanismos para a prevenção da criminalidade e, por corolário, a melhoria da 

segurança pública. Além disso, cabe às ONGs criar projetos sociais, por meio de 

palestras e debates com especialistas, mensalmente, no âmbito social, a fim de 

incentivar os indivíduos a cobrar melhorias no sistema de segurança. Exige-se, portanto, 

discussão ampla com ações adequadas para cada região. 
 

PROPOSTA 2 

A Constituição Federal de 1988 enumera os princípios inerentes à 

Administração Pública, cuja função é a de dar unidade e coerência ao direito 

administrativo, controlando as atividades administrativas de todos os entes que 

integram a federação brasileira (União, estados, Distrito Federal e municípios). Esses 

princípios devem ser seguidos rigorosamente pelos agentes públicos, sob pena de estes 

praticarem atos inválidos e exporem-se à responsabilidade disciplinar civil ou criminal, 

a depender do caso. 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente 

motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

Ao elaborar seu texto, faça, necessariamente, o que se pede a seguir. 

a) Nomine os princípios constitucionais expressos da administração pública. [valor: 

3,50 pontos] 

b) Descreva o significado de cada um dos referidos princípios constitucionais. [valor: 

6,00 pontos] 
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INTRODUÇÃO BÁSICA  E CONSISTÊNCIA ARGUMENTATIVO-

EXPOSITIVA 

 

PROPOSTA 1 (Cebraspe – Agente de Polícia e Escrivão de Polícia/PE) 

 À medida que o crescimento urbano avança, impulsionado ou não por novos 

investimentos e iniciativas imobiliárias, mais desafios a Administração Pública e as 

empresas enfrentam. Atualmente, não são as migrações as responsáveis pelo caos 

urbano das metrópoles brasileiras, e sim a falta de políticas públicas que freiem o 

inchaço habitacional. Exemplo clássico é a escassez de políticas habitacionais e de 

atividades econômicas que criem postos de trabalho próximos às moradias, visando 

descentralizar essas atividades para os anéis externos das cidades, as quais, ao 

evoluírem e ocuparem os respectivos territórios, tendem a manter concentradas as 

atividades sociais e econômicas, o que alonga os deslocamentos diários dos 

trabalhadores em razão do congestionamento do tráfego.  

Aldo Paviani. Sustentabilidade urbana: utopia ou esperança? In: Correio Braziliense, 6/5/2016, p. 13 (com 

adaptações).  

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente 

motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.  

URBANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: PROBLEMAS, 

ALTERNATIVAS E DESAFIOS. 
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Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:  

1 - problemas da Administração Pública que dificultam a ocupação urbana 

ordenada; [valor: 6,50 pontos]  

2 - alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade nas grandes 

metrópoles; [valor: 6,50 pontos]  

3 - desafios para a defesa social resultantes do crescimento desordenado das 

cidades. [valor: 6,00 pontos] 

INTRODUÇÃO 

Em face do avanço do crescimento urbano brasileiro, a Administração Pública 

e as empresas enfrentam problemas e desafios. Nesse contexto, há necessidade de 

políticas públicas eficientes como alternativa  para frear a eclosão habitacional. 

PADRÃO CEBRASPE QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DOS TÓPICOS 

No que se refere ao primeiro aspecto a ser abordado (“problemas da 

Administração Pública que dificultam a ocupação urbana ordenada”), espera-se que o 

candidato se reporte a pontos mencionados no próprio texto motivador, a exemplo da 

ausência de políticas públicas consistentes que impeçam ou reduzam significativamente 

o inchaço habitacional e de políticas habitacionais que priorizem a construção de 

moradias próximas aos locais de trabalho. O trânsito caótico gera congestionamentos 

que resultam em elevados custos, seja financeiros, seja físico-psíquicos.  

Relativamente ao segundo aspecto (“alternativas para enfrentar os problemas 

de mobilidade nas grandes metrópoles”), o candidato poderá mencionar, de plano, a 

melhoria do transporte público, como a racionalização das linhas de ônibus, a 

implantação e expansão da malha ferroviária urbana e de metrô, além dos modernos 

veículos leves sobre trilhos e da multiplicação de seguras ciclovias.  

Por ser a violência urbana um dos principais problemas enfrentados nas 

grandes metrópoles e consequência, inclusive, da falta de planejamento urbano e de 

políticas públicas habitacionais e econômicas consistentes (exemplificadas pelos 

processos de favelização de determinadas regiões, pelo aumento do número de pessoas 

sem teto, entre outros fatores que aumentam a vulnerabilidade dos indivíduos, 

favorecendo, assim, o aumento dos índices de violência), o candidato deve responder 

que o desafio da defesa social é desenvolver estratégias eficientes que garantam a 

segurança da sociedade, e apontar possíveis ações que possam ser realizadas para esse 

fim. Deve ainda observar que a atuação da defesa social deve se dar de maneira ética 

diante de uma série de obstáculos administrativos, burocráticos e financeiros, 

contribuindo, assim, para minimizar os impactos da violência, manifestada 

cotidianamente, inclusive, no trânsito dos grandes centros urbanos. 
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PROPOSTA 2 - (Cebraspe/PCDF)  

 

As armas de brinquedo devem sair de circulação no Distrito Federal em até dez 

meses, mas a polêmica sobre a proibição delas parece estar longe do fim. A lei distrital, 

sancionada recentemente, impede a fabricação, a comercialização e a distribuição de 

peças semelhantes ou não aos armamentos convencionais. Estão inclusas as que 

disparam balas, bolas, espuma, luz, laser e assemelhados, as que produzem sons e as 

que projetam quaisquer substâncias. A aprovação da norma repercutiu nacionalmente e 

também fora do Brasil, com reportagem no jornal britânico  The Guardian. 

Correio Braziliense, 29/9/2013, p. 27 (com adaptações). 

 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente 

motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

 

O CERCO ÀS ARMAS COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À VIOLÊNCIA. 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

- percepções diversas acerca das armas, de instrumento de proteção a símbolo de 

morte e destruição; [valor: 13,00 pontos] 

- efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas de brinquedo; 

[valor: 13,00pontos] 

- limitações de uma medida legal como a proibição de venda de armas de 

brinquedo. [valor: 12,00 pontos] 

REDAÇÃO NOTA MÁXIMA: 

O uso descontrolado da arma de fogo é uma das agravantes da violência. Sabe-

se que a arma de fogo desequilibra e transforma o banal em fatal. Gera poderes 

paralelos e generaliza a vizinhança da morte. Controlar a arma, real ou de brinquedo, 

e o seu uso tornou-se, pois, tarefa maior.  

A princípio, ressalte-se que se votou o Estatuto do Desarmamento. Fez-se a 

campanha de entrega voluntária de armas. Mobiliza-se agora um referendo para a 

proibição da venda de armas para civis no Brasil. São ações de grande porte, com 

vistas ao controle da arma de fogo e da proteção da vida. Lembram grandes 

campanhas preventivas do passado, como as de combate aos vetores transmissores de 

doenças tropicais. A violência, como a malária, virou epidemia, sintoma de uma 

patologia que escapa aos controles coletivos. Mosquito não é causa de doença, assim 
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como arma não é causa de violência, mas ambos são responsáveis pela multiplicação e 

agravamento do mal.  

Nesse contexto, as mulheres, grandes vítimas da violência masculina, e 

normalmente avessas às armas, muitas vezes educam seus filhos “como homens”, na 

valorização de armas e no uso da força, sob o lema “homem não chora”. Daí a 

importância de atingir diretamente as crianças por meio de campanhas de 

desarmamento infantil, buscando-se trocar o paradigma do “herói” armado, violento e 

destruidor, pelo herói que desarma, dialoga e é solidário com os demais. Em várias 

partes do País, iniciativas têm sido tomadas.  As crianças são estimuladas a trocar 

armas de brinquedo por jogos pacíficos. Tem-se promovido a destruição das armas de 

brinquedo com marretadas, como se está fazendo com armas verdadeiras entregues na 

Campanha de Desarmamento. Outra iniciativa, da Editora Abril, troca armas de 

brinquedo por revistas e livros infantis. Em Curitiba, as crianças estão trocando suas 

“armas” por doces. Crianças esclarecidas serão futuros construtores da paz e 

conscientizarão seus pais.  

Assim, os que se manifestam contra a proibição do porte de armas ou da venda 

de armas de brinquedo alegam que se estão tratando pessoas de bem como bandidos, 

em desrespeito ao princípio da presunção de inocência. Nesse caso, não se está 

punindo o cidadão, mas tomando-se medidas preventivas, para evitar danos causados 

por produtos perigosos.  O Estado não vai esperar que o dano ocorra. Nem sempre se 

entende o sentido de uma limitação legal, mas a lei existe para limitar, em benefício de 

um bem maior. Às vezes, em virtude de entraves da realidade social e de falhas do 

sistema judiciário, intenções legais não se concretizam. Contudo, permitir o uso de 

arma, real ou de brinquedo, é favorecer a violação do direito à segurança da 

população como um todo, que paga os altos custos dos efeitos da violência.  
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AULA 4 
 

Particularidades léxicas e gramaticais aplicadas ao texto dissertativo 

Professor Fernando Moura 

 

Evite  Substitua por  Exemplo 

1. A nível de (expressão 

inexistente)  

Ao nível de (= paralelismo) 

Em nível de (= esfera, instância) 

 

2. A partir da análise dos dados 

(Use “a partir de” somente 

como valor temporal. Ex.:  A 

partir do século XIX... )  

Com base na análise dos dados, 

Com fundamento na lei, 

 

3. Sob o ponto de vista Do ponto de vista ...   

4. Às custas de  À custa de, a expensas de   

5. Através da lei Por meio da lei,  

6. Como sendo, sendo que 

(estruturas inexistentes)  

Reescreva, refaça a conexão. A internet tem o potencial de 

facilitar o consumo de 

pornografia infantil, sendo 

que espalha material por 

todo o planeta, e na América 

Latina ocorre grande parte 

da faceta mais sensível dessa 

conduta, favorecendo a 

existência de delitos sexuais. 

7. Devido a, em função de  Em razão de, em virtude de, por  

causa de  

 

8. Enquanto (no sentido de “na 

qualidade de”)  

Como, na qualidade de   

9. Face ao exposto Em face do exposto,/ Ante o 

exposto, 

 

10. Via de regra Por via de regra, em regra 

(preferir esta última) 

 

11. Ter que A sociedade tem de exigir 

direitos. 

(Embora as duas formas estejam 

corretas, você evitará a repetição 

da palavra “que”.) 
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12. Sendo assim Dessa forma, / Desse modo,/ 

Destarte,/ Dessarte, 

 

13. Alfim,  Por fim,/ Finalmente,   

14. Já o princípio X O princípio X, por sua vez, ...  

15. No sentido de  A fim de, com vista(s) a  

16. No século passado, onde No século passado, quando  

17. Na Lei 8.112, de 1990, 

onde  

Na Lei 8.112, de 1990, em que  

18. Ocorreu na França, na qual Ocorreu na França, onde  

19. Vez que, inobstante 

(conectivos não registrados 

pelo VOLP) 

Uma vez que (= causa) , não 

obstante (= concessão) 

 

20. etc. e outros, e outras, entre outros, 

entre outras 

 

21. Dentre os princípios, está o 

da legalidade (Lembre-se: entre 

= no meio de; dentre = do meio 

de).   

Entre os princípios, está o da 

legalidade. (certo) 

Dentre objetos, retiraram-se os 

que são cortantes. (certo) 

 

22. Está melhor estruturado O plano está mais bem 

estruturado. 

 

23. Apesar do cidadão agir... Apesar de o cidadão agir...  

24. Ao invés de punir, o 

administrador deve orientar. 

Em vez de punir, o administrador 

deve orientar.  

(Use “Ao invés de” somente 

quando houver oposição de 

ideias).  

 

 

Outros cuidados: 

 

1. Voz passiva analítica em excesso. 

2. Sansão ≠  sanção 

3. estar ≠ está 

4. acerca de ≠  a cerca de  

5. trás ≠ traz 

6. descriminar ≠ discriminar 

7. flagrante ≠ fragrante 

8. infligir ≠ infringir 

9. tráfego ≠ tráfico 

10. Carta Magna (e não Carta Magda) 

 

 

 

 

 

Forte abraço! 

Rumo ao sucesso! 

Professor Fernando Moura 
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ESTRUTURA DO ESTUDO DE CASO  

DISSERTAÇÃO EXPOSITIVO-ARGUMENTATIVA 

1. Introdução do estudo de caso (breve descrição da situação hipotética + análise 

inicial/posicionamento) 

 

2. Desenvolvimento (análise: exploração dos tópicos do roteiro apresentado pela 

banca examinadora, consistência argumentativa, progressividade textual e sequência 

lógica do pensamento). Não esqueça os operadores de sequenciação. 

O caso em análise 

Preliminarmente, 

De início, ressalte-se .... 

A princípio, note-se que .... 

Constata-se .... 

Nessa esteira, 

Para ratificar esse posicionamento, .... 

Ademais,  

Além disso, .... 

Outro aspecto... 
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Com relação a .... 

Nesse contexto, ... 

Fica evidente, assim, ... 

Quanto ao.... 

Dessa forma, ... 

No que concerne a ... 

Acrescente-se que ... 

Nesse ponto,  

3. Fechamento (confirmação da análise inicial/posicionamento). Dependendo do roteiro 

apresentado pela banca, é possível apresentar propostas, encaminhamentos ou soluções 

para o caso analisado.  

Por fim, 

Por derradeiro, 

Finalmente, quanto a ... 

Posto isso, 

Em face dos argumentos apresentados, conclui-se que... 

Em razão do exposto, 

Diante das razões expendidas,  

Ante a análise do caso, 

 

ESTUDO DE CASO 1 

Vejamos a seguinte proposta aplicada pelo Cebraspe para o cargo de 

analista judiciário. 

 Maria, servidora pública federal, é casada com Antônio, portador de obesidade 

mórbida, reconhecida por junta médica oficial. Com vistas a proporcionar o tratamento 

de que o marido necessita, inexiste no seu atual domicílio, Maria requereu a sua 

remoção para a capital do estado. A administração pública, ao fundamento de que a 

remoção só pode ser concedida no interesse da administração, negou o seu pedido, 

alegando não poder prescindir do trabalho de Maria. Além disso, arguiu que não há 

vagas na capital. 
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 Com base nessa situação hipotética, redija um texto, em no máximo trinta linhas, 

posicionando-se adequadamente sobre a seguinte questão: agiu com acerto a 

Administração? 

 Observe o seguinte modelo de resposta bem avaliada.  

Estrutura Texto 

Introdução: 

descrição sucinta 

do caso + 

posicionamento 

inicial 

A Lei 8.112, de 1990, instituiu o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União. Maria, servidora pública 

federal, tem seus direitos e deveres disciplinados na referida lei. 

No caso em análise, a negativa da Administração em conceder 

remoção à servidora para acompanhamento de seu cônjuge, que 

necessita de tratamento médico inexistente no atual domicílio, 

constitui erro. 

Desenvolvimento 1: 

elemento 

relacionador + 

fundamentação 

 Nesse contexto, a remoção é o deslocamento do servidor 

no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

Segundo a Lei 8.112, pode ocorrer em três situações: de ofício, 

no interesse da Administração; a pedido, a critério da 

Administração; a pedido, para outra localidade, 

independentemente do interesse da Administração. Neste último 

caso, inclui-se a remoção por motivo de saúde do cônjuge 

portador de doença reconhecida por junta médica oficial. 

Desenvolvimento 2: 

elemento 

relacionador +  

fundamentação 

Ao interpretar o conteúdo da Lei 8.112 referente à 

remoção, é possível depreender que a discricionariedade pode 

estar presente apenas nas duas primeiras situações citadas. Na 

terceira situação, caso de Maria, a remoção independe do 

interesse da Administração. Nenhum dos fundamentos 

suscitados pela Administração Pública é compatível com o 

estabelecido na lei. 

Fechamento-síntese 

ou confirmação: 
elemento 

relacionador +  

confirmação do 

posicionamento 

inicial  

Diante das razões expendidas, conclui-se que Maria 

deveria ter sua remoção concedida. Ademais, a Constituição 

Federal, no artigo 226, considera a família base da sociedade e, 

como tal, deverá receber especial proteção do Estado. A Lei 

Magna também tutela a saúde, que é direito de todos. Maria e 

Antônio formam uma unidade familiar. Antônio necessita de 

tratamento de saúde especializado. Portanto, a concessão da 

remoção é mandatória e encontra-se amparada tanto pela 

Constituição Federal como por lei infraconstitucional. 

 

ESTUDO DE CASO 2 – Escrivão de Polícia (PCDF) - Cebraspe 

Maurício, estudante com vinte e três anos de idade, sem antecedentes criminais, 

encontrava-se na fila de um supermercado aguardando sua vez para pagar pelo 

produto escolhido. Ainda na fila, Maurício foi abordado por Renato, segurança do 

estabelecimento, que pediu para revistá-lo, pois o havia visto colocando algumas peças 

de roupa dentro da mochila. De fato, Maurício havia pegado as roupas, que foram 

avaliadas em R$ 115,00. O agente admitiu que havia se apoderado das peças de roupa 

para seu uso pessoal e que não tinha a intenção de pagar por elas. Renato solicitou, 

então, a presença da polícia militar, que, ao analisar o caso, deu voz de prisão em 
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flagrante a Maurício, conduzindo-o à delegacia de polícia mais próxima, para a 

lavratura do respectivo auto de prisão. 

Com base na situação hipotética apresentada acima, redija, de forma 

fundamentada, um texto dissertativo, que atenda, necessariamente, ao que se pede a 

seguir. 

 

- Discorra sobre o furto privilegiado e sobre o furto de bagatela, apresentando as 

diferenças entre ambas as figuras e apontando em qual modalidade se enquadraria a 

conduta de Maurício. [valor: 8,00 pontos] 

- Responda se Maurício consumou o furto, esclarecendo se as circunstâncias do caso 

autorizam a lavratura do flagrante por furto na modalidade tentada. [valor: 6,00 pontos] 

- Esclareça se a devolução da coisa furtada é admitida como causa de exclusão da 

tipicidade do crime de furto. [valor: 5,00 pontos] 

TEXTO ESTRUTURADO 

O caso em análise, em que Maurício coloca, dentro da mochila, peças de roupa 

avaliadas em R$ 115,00, versa sobre furto, um dos crimes contra o patrimônio previsto 

no Código Penal  − CP.  

Preliminarmente, devem-se distinguir o furto privilegiado e o furto de bagatela. 

O primeiro está previsto no art. 155 do CP e ocorre quando há dois requisitos: o réu é 

primário, e a coisa furtada é de pequeno valor. Nesse caso, deve-se substituir a pena de 

reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de 

multa. O furto de bagatela, por sua vez,  caracteriza-se pelo princípio da insignificância: 

a conduta é incapaz de lesar o bem jurídico, o que exclui a tipicidade do ato. Dessa 

forma, Maurício, ao subtrair bens do supermercado, incorreu na modalidade furto 

privilegiado, porquanto o agente é réu primário, e a coisa furtada é de pequeno valor. 

Não se trata de furto de bagatela, pois a ação de Maurício causa prejuízos ao patrimônio 

do supermercado, que paga impostos, honorários de funcionários, entre outros, para 

manter-se em funcionamento. 

Destaque-se que Maurício, de fato, consumou o furto. A teoria adotada pela 

jurisprudência predominante do STJ e STF é a “amotio”, segundo a qual o furto se 

consuma no momento em que o agente subtrai o bem alheio móvel, independentemente 

do curto tempo da posse do objeto e da recuperação da coisa furtada pelo agente policial 

ou agente de segurança.  Dessarte, com base na corrente majoritária, as circunstâncias 

do caso autorizam a lavratura do flagrante na modalidade consumada, e não na 

modalidade tentada. 

Por derradeiro, esclareça-se que a devolução da coisa furtada não é admitida 

como causa de exclusão da tipicidade do crime de furto. O art. 16 do CP estabelece que 

a pena será reduzida de um a dois terços nos crimes cometidos sem violência ou grave 

ameaça, quando devolvida a coisa subtraída , por ato voluntário do agente, o que não se 

verifica no caso de Maurício. 
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PROPOSTA 1 (Cebraspe)  - DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA 

 
Desenvolva texto dissertativo, posicionando-se adequadamente acerca do seguinte tema: 

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS: OBRIGAÇÃO OU SOLIDARIEDADE?  

Em seu texto, trate, necessariamente, dos seguintes tópicos: 

a) ética médica; 

b) sociedade; 

c) cultura brasileira e sugestões. 

 

Estrutura/Mapa de ideias Texto  

Introdução-roteiro 
 
Tese (posicionamento) + 

bases argumentativas 

A lei dos transplantes é boa em seu conjunto, mas 

erra ao estabelecer a doação presumida ou compulsória. 

Erra em relação à ética médica e à sociedade, além de 

atentar contra a cultura brasileira, alicerçada na 

solidariedade humana. 

 

 
Desenvolvimento 1 

 
- Relação médico-paciente 
- Código de Ética Médica 
- Exemplo: França 

Obrigar o médico a retirar órgãos sem 

consentimento da família é desumano. A medicina tem 

como pilar principal a forte relação médico-paciente, que 

se estabelece entre parceiros, não entre adversários. É 

incorreto e eticamente indefensável romper essa relação 

com base em artigo de lei impositiva, seja ela qual for. 

Secularmente, a cultura médica impede a realização de 

qualquer procedimento sem o consentimento do próprio 

paciente ou de seus familiares. O Código de Ética 

Médica, além de garantir a relação de confiança entre 

paciente e médico, dá a este, no artigo 28, o direito de 

não executar ato que seja contrário aos ditames de sua 

consciência. Nenhuma lei pode subverter esse padrão 

ético. Cite-se o exemplo da França, onde existe lei 

semelhante à brasileira, mas onde, até hoje, nenhuma 

equipe de transplantes retirou qualquer órgão sem a 

expressa aquiescência prévia do doador ou de sua 

família. 
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Desenvolvimento 2 

 
- Refutação ou 
contra-argumentação: não 

faltam órgãos; falta estrutura 

e confiança na política de 

saúde 
- Constituinte de 1988 
- Orçamento/sáude 

Não se pode falar, em defesa da lei, que faltam 

órgãos para transplantes. O que há é a falta de condições 

de conservação, de transporte, de centrais de transplantes 

ágeis, além de ausência de confiança da sociedade na 

política governamental de saúde. Os sucessivos governos 

que se estabeleceram após a Constituinte de 1988 têm 

demonstrado pouca preocupação até mesmo com as 

pessoas vivas. A prova disso é que, ano após ano, o 

orçamento para a saúde diminui, apesar das disposições 

constitucionais em contrário. Para que o panorama se 

modifique e haja número maior de doadores espontâneos, 

é necessário que o governo demonstre em atos que é 

merecedor da confiança dos cidadãos, em relação às 

questões de saúde. 

 

 
Fechamento 

 
- Expansão + intervenção 
(meios/instrumentos + 

finalidades) 

Existe outro aspecto da questão. A doação 

presumida acaba com o direito do cidadão de exercer 

solidariedade com consciência. Vai de encontro ao desejo 

social de o cidadão afirmar espontaneamente que é 

doador, que é solidário. Melhor fará o legislador se 

colocar na lei que, nas carteiras de identidade, ou de 

motorista, o cidadão expresse seu desejo de ser doador, 

não de não o ser. Isso facilitará  o trabalho das equipes 

de transplantes, que agirão em consonância com a ética, 

e dará a todos o direito de exercer solidariedade 

expressamente. 

 
 

PROPOSTA 2 - DISSERTAÇÃO EXPOSITIVA 

 

Com base na ideia da divisão de funções entre os três Poderes do Estado, pode-

se afirmar, em sentido amplo, que todo ato praticado no exercício da função 

administrativa é ato da Administração. Nesse sentido, desenvolva, objetivamente, um 

texto dissertativo, tratando dos seguintes tópicos: 

a) conceito de ato administrativo;   

a) produção de efeitos jurídicos do ato administrativo; 

b) “motivo” do ato administrativo e os conceitos jurídicos indeterminados; 

c) convalidação do ato administrativo e seus efeitos. 

 

 

Estrutura Texto 
Introdução conceitual 

ou definidora 
Define-se ato administrativo como a declaração do Estado ─ ou de 

quem o represente ─ manifestada, no exercício de prerrogativas públicas, por 

providências jurídicas cuja finalidade é produzir efeitos com fim público. 
Desenvolvimento 1: 

elemento relacionador + 

tópico (a) 

Conforme a doutrina, atos administrativos possuem cinco requisitos 

de validade: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A simples 

existência desses elementos não é suficiente para que o ato se torne eficaz. A 

produção dos efeitos jurídicos se dá com a publicação do ato. Ademais, em 

virtude do atributo da presunção de legitimidade, esses efeitos se prolongam 

até que haja a invalidação do ato, por revogação ou anulação. 
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Desenvolvimento 2: 

elemento relacionador + 

tópico (b) 

Quanto ao elemento motivo, doutrinadores o apontam como elemento 

discricionário. Dessa forma, o administrador dispõe de liberdade para 

determiná-lo, como no caso de conceitos jurídicos indeterminados. A 

discricionariedade não faculta a existência do motivo. Ele deve existir, ser 

legítimo e livre de abusos e arbitrariedade, sob pena de invalidação por 

ilegalidade. 
Desenvolvimento 3: 

elemento relacionador + 

tópico (c) 

Consoante o Supremo Tribunal Federal, devem-se anular atos ilegais. 

A Lei 9.784, de 1999, admite, porém,  a convalidação se o vício for de 

competência, exceto se privativa, ou de forma, desde que não essencial. 

Nessas hipóteses, sana-se o vício e evita-se a anulação do ato. 
Fechamento-síntese ou 

confirmação: elemento 

relacionador +  síntese  

Nesse sentido, atos dos poderes no exercício da função administrativa 

são atos administrativos que, dotados dos requisitos de validade, produzem 

efeitos com sua publicação. Atos inválidos devem ser anulados. Há, 

entretanto, a possibilidade de convalidação de atos com vícios de competência 

ou forma, conforme previsão em lei.   
 

MAIS ALGUNS CUIDADOS 

1.  Não use abreviações do tipo : c/, p/, ñ/, s/, m/, q/, etc. 

2.  Evite os estrangeirismos. Se necessários, registre-os entre aspas. 

3.  Evite os períodos longos.  Tome sempre cuidado com a construção de cada um. 

Cientistas sociais do mundo todo vêm se preocupando com a pena de morte, sendo que 

nos Estados Unidos, país que mais aplica essa alternativa, há estudos estatísticos relacionando 

os efeitos da pena de morte sobre os índices de homicídios em uma sociedade e, nesse caso, a 

inibição e a brutalização são as suas hipóteses de trabalho, pois, na primeira, querem verificar 

se o risco da execução induz os possíveis assassinos a desistirem do crime pelo receio do 

castigo; na segunda, se a convicção da condenação leva certas pessoas a considerá-la uma 

atraente alternativa ao suicídio. 

Nova redação: 

Cientistas sociais discutem a pena de morte. Nos Estados Unidos, país que mais aplica 

essa alternativa, há estudos estatísticos.  Estes relacionam os efeitos da pena de morte sobre os 

índices de homicídios em uma sociedade. A inibição e a brutalização são as hipóteses de 

trabalho. Na primeira, querem verificar se o risco da execução induz os possíveis assassinos a 

desistirem do crime pelo receio do castigo. Na segunda, se a convicção da condenação leva 

certas pessoas a considerá-la uma atraente alternativa ao suicídio. 

4.  Evite traços de subjetividade: infelizmente, lamentavelmente, com certeza, nossa 

Constituição, nosso povo, minha opinião, indigna, inaceitável, absurda. 

5.  Cuide da modalidade escrita culta:  ortografia, pontuação, acentuação gráfica, crase, 

colocação pronominal, concordância, regência, vícios de linguagem. 

6.  Procure não repetir exaustivamente a palavra que. Isso caracteriza subordinação enfadonha.  

 

Tem que existir o "Dia do Índio", que é comemorado no dia 19 de abril, que é o mês da 

libertação.. Algumas tribos indígenas que existem no Brasil apresentam programas que devem 

ser apoiados pela sociedade que vive no Brasil. 
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Nova redação:  

 

Tem de haver o "Dia do Índio", comemorado em 19 de abril, mês da libertação. 

Algumas tribos indígenas existentes no Brasil apresentam programas que devem ser apoiados 

pela sociedade. 

 
7.  Empregue o gerúndio na medida certa e se dominar as relações de coordenação e de subordinação. Se 

não houver esse domínio, evite-o. 

O assunto software livre não é novo no âmbito do Tribunal de Contas da União, já tendo sido 

ventilado em outros processos. A representante, a empresa Conectiva S/A, em outro requerimento 

protocolado em 7/3/2001, contesta de maneira mais genérica as aquisições de software realizadas pelo 

governo federal. Ela questiona a prática adotada pelas entidades da administração pública de adquirir o 

sistema operacional Microsoft Windows e o pacote de escritório Microsoft Office sem realização de 

procedimento licitatório, utilizando como base legal da compra a exclusividade de fornecedor prevista no 

art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93. O citado requerimento recebeu o número de documento 34983942, 

transformando-se no processo TC 003.136/2001-0, ainda não julgado, que se encontra no Gabinete do 

Ministro Y, aguardando a resposta de um pedido de concessão de cópia solicitado pelo Ministério 

Público Federal. 

Nova redação: 

O assunto software livre não é novo no Tribunal de Contas da União. Outros processos já o 

discutiram. A representante, a empresa Conectiva S/A, em requerimento protocolado em 7/3/2001, 

contesta, de maneira mais genérica, as aquisições de software realizadas pelo governo federal. Ela 

questiona a prática adotada pelas entidades da administração pública de adquirir o sistema operacional 

Microsoft Windows e o pacote de escritório Microsoft Office, sem realização de procedimento licitatório. 

Essas entidades utilizam, como base legal da compra, a exclusividade de fornecedor prevista no art. 25, 

inciso I, da Lei nº 8.666/93. O citado requerimento recebeu o número de documento 34983942 e 

transformou-se no processo TC 003.136/2001-0, ainda não julgado, que se encontra no Gabinete do 

Ministro Y. Aguarda a resposta de um pedido de concessão de cópia solicitado pelo Ministério Público 

Federal. 

8. Prefira a voz ativa. Isso não quer dizer que a voz passiva analítica e a sintética estejam erradas. O 

segredo é não abusar.  

Os direitos foram enumerados pela Constituição. (Voz passiva)  

A Constituição enumerou os direitos.                (Voz ativa: você diz o mesmo, com menos palavras.) 
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SIMULADO – Carreiras Policiais 

PROFESSOR FERNANDO MOURA 

 

 

Texto para os itens de 1 a 5. 

A Constituição Federal de 1998 prevê como dever do Estado garantir segurança 

pública aos seus cidadãos. No entanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o Brasil é um dos países mais violentos no ranking mundial divulgado em 

2020, pelo relatório anual da ONG.   

Por esse motivo, a palavra que melhor define a segurança pública brasileira é 

“crise”. A pauta figura quase que diariamente nos jornais e é comparada até mesmo à 

Guerra da Síria, com correlações entre o número de pessoas assassinadas em ambos os 

países. 
https://blog.ipog.edu.br/educacao/seguranca-publica, 2019 (com adaptações).  

 

Julgue os itens a seguir, com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto. 

1. O texto, classificado como dissertativo, expõe a crise da segurança pública 

brasileira e a incapacidade estatal de solucioná-la.  

 

2. Existe simetria entre o número de pessoas assassinadas na Síria e no Brasil, 

o que comprova o fato de este ser um dos países mais violentos do mundo.  

 

3. A estrutura “que melhor define a segurança pública brasileira” corresponde a 

um adjunto adnominal oracional. 

 

4. A oração “garantir segurança pública aos seus cidadãos” tem valor sintático 

de objeto direto na estrutura em que se insere. 

 

5. Em razão da presença da preposição “até” (2º parágrafo), o acento grave em 

“à Guerra da Síria” é opcional. 

Texto para os itens de 6 a 15. 

Atualmente, no Brasil, a temática da reforma tributária tem sido cada vez mais 

recorrente, sobretudo quando o assunto em pauta é o sistema tributário nacional. 

Entretanto, malgrado existam algumas propostas de reformulação tributária pendentes 

no Congresso Nacional, é ainda flagrante a desídia dos legisladores ordinários no 

enfrentamento e avanço do problema, o que transforma a mera letargia política num 

problema que se agrava constantemente e corporifica as desigualdades sociais e o 

chamado “custo-Brasil”. Por isso, ladeada pelo rearranjo do sistema político, a reforma 
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tributária tem sido frequentemente invocada e simbolizada como a solução de muitas 

das mazelas da sociedade brasileira na atualidade.  

A causalidade entre tributação e bem comum, numa perspectiva aristotélica, 

sempre foi uma constante histórica, evoluindo tão somente a própria concepção de bem 

comum a justificar a tributação, bem como os métodos de imposição e arrecadação 

fiscal. Durante a Antiguidade, já houve tempos em que os Estados obtinham os seus 

recursos por meio de hostilidades e guerras, o que exigia reparações patrimoniais dos 

perdedores em consequência das despesas havidas com os combates. Em épocas mais 

recentes, as cobranças mantiveram-se atreladas essencialmente ao poder tirano dos 

Soberanos, exigidas sobre uma parcela da produção de seus súditos. Atualmente, é por 

meio de tributos que os Estados modernos exigem do seu povo os recursos necessários 

para aplicá-los em serviços públicos e buscar as melhorias sociais, assim suportando os 

gastos contraídos em nome da coletividade. Significa dizer, pois, que os tributos são, e 

sempre foram, expressão clara de poder. 

Portanto, é necessário buscar, por meio de uma reforma tributária, as alternativas 

para a melhor efetivação dos direitos fundamentais. 

Carlos Henrique Machado e Ubaldo Cesar Balthazar. A Reforma Tributária como Instrumento de 

Efetivação da Justiça Distributiva: uma abordagem histórica, Florianópolis, SC, Brasil, 2017 (com adaptações).  

Julgue os itens a seguir, com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto. 

6. O tema central do texto é a importância do sistema tributário brasileiro para o 

bem comum na sociedade brasileira.  

 

7. De acordo com o segundo parágrafo, o que legitima a tributação é o bem 

comum, e isso evidencia a relação de causalidade entre uma e outro.  

 

8. O emprego de “existam” modo subjuntivo (linha 3) é exigência do conectivo 

sequencial “malgrado”.  

 

9. O termo “algumas propostas de reformulação tributária pendentes no Congresso 

Nacional” é complemento verbal direto de “existam”. 

 

10. O vocábulo “desídia” (linha 4) está no mesmo campo semântico de “desleixo”, 

“negligência”.  

 

11. O termo “como a solução de muitas das mazelas da sociedade brasileira” (linha 

8) tem função predicativa.  

 

12. Em “Atualmente, é por meio de tributos que os Estados modernos exigem do 

seu povo os recursos necessários para aplicá-los em serviços públicos”, a palavra 

“que” é pronome relativo e retoma “tributos”. 
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13. Em “Significa dizer, pois, que os tributos são, e sempre foram, expressão clara 

de poder”, o elemento coesivo destacado traduz a ideia de explicação.  

 

14. Em “o que transforma a mera letargia política num problema que se agrava 

constantemente”, a palavra “se” indica reflexivização do verbo.  

 

15. A vírgula empregada após os termos “Durante a Antiguidade”, “Em épocas mais 

recentes”  e “Atualmente” obedece a critérios sintáticos diferentes.  

 

 

SEU CARTÃO DE RESPOSTAS 

Item R1 R2 

1 (C) (E) 

2 (C) (E) 

3 (C) (E) 

4 (C) (E) 

5 (C) (E) 

6 (C) (E) 

7 (C) (E) 

8 (C) (E) 

9 (C) (E) 

10 (C) (E) 

11 (C) (E) 

12 (C) (E) 

13 (C) (E) 

14 (C) (E) 

15 (C) (E) 
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