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QUEM SOMOS 

 

 

A Domina Concursos, especialista há 8 anos no desenvolvimento e 

comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem 

como foco tornar simples e eficaz a forma de estudo. Com visão de futuro, 

agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com reconhecimento no 

segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem-estar do cliente. Atua com concursos 

públicos federais, estaduais e municipais. Em nossa trajetória, já 

comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e impressas. E esse 

número continua aumentando. 

 

MISSÃO 

 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas 

informações de editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores 

práticas, com soluções inovadoras, flexíveis e de simples utilização e 

entendimento. 

 

VISÃO 

 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para 

Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

VALORES 

 

• Respeito ao talento humano 

• Foco no cliente 

• Integridade no relacionamento 

• Equipe comprometida 

• Evolução tecnológica permanente 

• Ambiente diferenciado 

• Responsabilidade social 



 
 

PROIBIDO CÓPIA 

 

 

Não é permitida a revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter 

os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link 

de download, Correios, etc… 

 
Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco 

de dados e repassadas para as autoridades responsáveis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos específicos 
“Camuflar um erro seu é 

anular a busca pelo 

conhecimento. Aprenda 

com eles e faça novamente 
de forma correta.” 

Nara Nubia Alencar 
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Poderes Administrativos 

Vinculado: Quando a lei confere à Administração Pública poder para a prática de determinado ato, 
estipulando todos os requisitos e elementos necessários à sua validade.  

Discricionário: Quando o Direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, poder para 
prática de determinado ato com liberdade de escolha de sua conveniência e oportunidade. Existe 
uma gradação.  

Normativo: Embora a atividade normativa caiba predominantemente ao Legislativo, nele não se 
exaure, cabendo ao Executivo expedir regulamentos e outros atos normativos de caráter geral e de 
efeitos externos. É inerente ao Poder Executivo.  

Hierárquico: É o meio de que dispõe a Administração Pública para distribuir e escalonar as funções 
dos órgãos públicos; estabelecer a relação de subordinação entre seus agentes; e ordenar e rever a 
atuação de seus agentes.  

Disciplinar: É conferido à Administração para apurar infrações e aplicar penalidades funcionais a seus 
agentes e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, como é o caso das que por ela são 
contratados;  

Poder de Polícia: É a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direitos, inte-
resses ou liberdades individuais, regula a prática do ato ou abstenção de fato, em razão do interesse 
público. É aplicado aos particulares.  
 
Segmentos do Poder de Polícia: 

Policia Administrativa: incide sobre bens, direitos, atividades e é regida pelo Direito Administrativo  
Policia Judiciária: incide sobre as pessoas e destina-se à responsabilização penal  
 
Limitações do Poder de Polícia: 

• Necessidade: o Poder de policia só deve ser adotado para evitar ameaças reais ou prováveis de 
pertubações ao interesse público;  

• Proporcionalidade: é a exigência de uma relação entre a limitação ao direito individual e o prejuízo a 
ser evitado;  

• Eficácia: a medida deve ser adequada para impedir o dano ao interesse público.  
 
Atributos do Poder e Polícia: 
• Discricionariedade: Consiste na livre escolha, pela Administração Pública, dos meios adequados 
para exercer o poder de policia, bem como, na opção quanto ao conteúdo, das normas que cuidam 
de tal poder.  
• Auto-Executoriedade: Possibilidade efetiva que a Administração tem de proceder ao exercício imedi-
ato de seus atos, sem necessidade de recorrer, previamente, ao Poder Judiciário. 

 • Coercibilidade: É a imposição imperativa do ato de policia a seu destinatário, admitindo-se até o 
emprego da força pública para seu normal cumprimento, quando houver resistência por parte do ad-
ministrado.  

• Atividade Negativa: Tendo em vista o fato de não pretender uma atuação dos particulares e sim sua 
abstenção, são lhes impostas obrigações de não fazer.  

Poderes Administrativos 

Uma Visão Simplificada E Efetiva Dos Poderes Administrativo. 

Dos diversos princípios informadores do Direito Administrativo decorrem os poderes para as autorida-
des administrativas, fundamentais para que a finalidade de interesse público seja atingida, sobre-
pondo as necessidades coletivas às individuais, sobrepondo as necessidades coletivas às individuais. 
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Nascem com a Administração, e são usados para que os objetivos previstos em lei sejam atingidos. 
Por isso, são chamados instrumentais, ou seja, são ferramentas para atingir os objetivos do Estado. 

O exercício do poder não é uma faculdade do administrador, é um “poder-dever”, a ser usado em be-
nefício da coletividade: é irrenunciável. Em face do sempre presente princípio da legalidade, o exercí-
cio dos diversos poderes administrativos está adstrito aos contornos legais. 

Poder Vinculado 

Muitos doutrinadores não veem neste um poder propriamente dito, mas apenas um atributo dos ou-
tros poderes. 

Para o exercício desse “poder”, devem ser observados todos os contornos traçados pela lei, que não 
deixa margem de manobra À autoridade responsável. 

A lei estabelece todos os detalhes, como deve ser feito, quando, por que etc. Dessa forma, estando 
presente os requisitos legais, à pessoa competente só resta praticá-lo, de forma com prevista. 

Para que seja possível a melhor compreensão do assunto, trago a memória do leitor que ato adminis-
trativo é composto de cinco elementos: competência; finalidade; forma; motivo e objeto. 

No exercício do Poder Vinculado, esses cinco requisitos são previstos na lei e de observância obriga-
tória. Ressalte-se que os três primeiros (competência, finalidade e forma), são sempre vinculados, 
mesmo no âmbito do Poder Discricionário, visto a seguir. 

Se um fiscal de tributos constata a omissão de pagamentos de um tributo devido, tem a obrigação de 
fazer a autuação do contribuinte faltoso, independente de quem seja (art. 3º, CTN, Lei nº 5.172/66). 
Se constata que um inimigo seu não pagou o tributo devido, deve fazer esse lançamento tanto quanto 
se a mesma omissão fosse pratica por sua mãe, pois a lei assim determina, e essa é uma atividade 
vinculada. Perceba que esse poder está diretamente vinculado ao exercício de um ato vinculado. 

Poder Discricionário 

Da mesma forma que no caso anterior, não se trata de um poder autônomo, mas sim é apenas um 
atributo de outros poderes. 

Nesse caso, a lei também estabelece uma série de regras para a prática de um ato, mas deixa certa 
dose de prerrogativas à autoridade, que poderá optar por um entre vários caminhos igualmente váli-
dos. 

Então, se a lei deixa certo grau de liberdade, diz que há discricionariedade. 

No entanto, não existe poder discricionário absoluto, pois sempre a lei fixará os limites de atuação, 
dentro dos quais deve o agente atuar, sobe pena de prática desvio ou excesso de poder. 

Dentro dos elementos supra citados, somente estão na esfera da opção do administrador os dois últi-
mos, ou seja, o motivo e o objeto, quando diante de um ato discricionário, pois, como sobredito, os 
demais são sempre vinculados. A opção pode ser verificada no motivo, no objeto, ou em ambos. 

Cabe, então, à Administração Pública a liberdade na escolha da conveniência e oportunidade para 
realização do ato. A essa dupla (conveniência + oportunidade) chama-se mérito administrativo. 

No mesmo exemplo supracitado, se a lei estabelecer que a multa aplicada em determinado caso 
pode variar de 10 a 40%, a autoridade fiscal pode fixar multa dentro desses limites. Como tem vários 
caminhos possíveis, diz-se que tal valoração faz parte da discricionariedade prevista legalmente. 

Outro caso típico no Direito Administrativo pode ser visto na estipulação da suspensão aplicada a um 
servidor faltoso. 

Nos termos do art. 130 da Lei nº 8.112/90, poderá ser aplicada suspensão em determinados casos, 
que não excederá de 90 dias. 
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Ao fim do processo, concluído que é o caso de aplicação da suspensão, a autoridade poderá fixar um 
número de dias que variará de um a noventa. Novamente, se há mais de um caminho possível e 
igualmente válido, há ato discricionário. Aqui, o “quantum” da pena, seu conteúdo. A punição, sua 
gradação, devem ser sempre motivadas (art. 128, parágrafo único, Lei nº 8.112/90). 

Se a autoridade competente quiser destituir um servidor de um cargo em comissão, pode fazê-lo sem 
maiores problemas, não sendo necessário sequer dizer os motivos, posto que é outro exemplo de ato 
discricionário. 

Acrescente-se que, em se tratando dos conceitos ditos empíricos ou de experiência, fica afastado o 
exercício do poder discricionário, posto que a prática anterior, e suas conclusões como melhores ca-
minhos a seguir para atingir a finalidade estatal, devem ser observadas por todos. 

Por fim, ressalte-se que, além dos limites fixados na lei, a autoridade está sempre adstrita aos princí-
pios da razoabilidade e proporcionalidade, para que se evitem as injustiças. Da mesma forma, pela 
Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do atoa se vincula à existência, validade ou legitimi-
dade dos motivos que justificaram sua prática. 

No que se refere à anulação dos atos discricionários, saliente-se que o ato discricionário ilegal, como 
qualquer ato ilegal, pode ser revisto, tanto pela Administração Pública quanto pelo Poder Judiciário. 
No entanto, não compete ao Judiciário a apreciação do mérito administrativo, ou seja, a oportunidade 
ou conveniência da prática de determinado ato, quando atuando em sua função principal, jurisdicio-
nal. 

Para que fique claro, o Judiciário pode sim rever critérios de mérito, mas apenas dos seus próprios 
atos administrativos, ou seja, quando atua em suas funções secundárias, não jurisdicionais. 

Se o Presidente de determinado Tribunal resolver alterar o horário de atendimento ao público, atua na 
sua função administrativa. Concluindo que deixou de ser conveniente esse novo horário, poderá re-
vogá-lo, pois, repita-se, aqui não age enquanto Poder Judiciário propriamente dito, mas sim como ad-
ministrador. 

Então, o Judiciário pode anular um ato ilegal, produzido por qualquer dos Poderes. A revogação de 
um ato inoportuno ou inconveniente só pode ser feita por quem o praticou, estando vedada análise do 
mérito pelo Judiciário. 

Poder Hierárquico 

É a estrutura hierarquizada da Administração Pública que justifica a existência desse Poder. Como 
sabemos, as duas características essenciais da Administração são a hierarquia e a repartição de 
competências. 

Então, além de a lei dividir entre todos as competências, também estabelece uma relação de coorde-
nação e subordinação entre os vários órgãos, cargos e funções etc., fixando assim a hierarquia, sem-
pre dentro de uma mesma entidade. O que existe entre, por exemplo, um Ministério e uma autarquia 
denomina-se vinculação, e não subordinação. 

Através desse Poder, decorrem as seguintes faculdades atribuídas ao superior, com relação a seu 
subordinado: 

· Dar ordens: as ordens devem ser cumpridas pelos subordinados, exceto quando manifestamente 
ilegais, situação na qual caberá o dever de representar contra tal ilegalidade (art. 116, IV e XII, Lei 
nº 8.112/90); 

Fiscalizar: compete ao superior verificar e acompanhar as tarefas executadas por seus subordinados, 
para eventuais correções, sempre que necessárias; 

Delegar: corresponde ao repasse de atribuições administrativas de responsabilidade do superior para 
o subalterno; 
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Avocar: representa o caminho contrário da delegação, é dizer, acontece a avocação quando o supe-
rior atrai para si a tarefa de responsabilidade do subordinado, podendo tal atividade ter sido delegada 
para este ou ser de sua competência originária; 

Rever: pode o superior, de ofício ou mediante pedido do interessado, realizar a revisão dos atos de 
seus subordinados, enquanto não for tal ato definitivo, mantendo-o ou modificando-o. 

Também decorre desse Poder a possibilidade de edição de atos normativos, como instruções, resolu-
ções, portarias etc. Não se confunda com regulamentos: esses atos têm aplicação apenas internas e, 
por isso mesmo, são produzidos com base na relação hierárquica. 

Poder Disciplinar 

Diretamente relacionado como o Poder Hierárquico, representa o poder-dever de a Administração Pú-
blica punir seus servidores sempre que cometam faltas, apuradas mediante sindicância ou Processo 
Administrativo Disciplinar (art. 143 e seguintes, Lei nº 8.112/90). Pode também haver punição de par-
ticular submetido ao controle estatal, como no caso daquele que descumpre contrato administrativo. 

Não se confunda este poder com a possibilidade de o Estado punir seu povo tampouco com o exercí-
cio de sua capacidade regulatória das atividades cometimento de crimes ou contravenções. No se-
gundo, em que é exemplo aplicação de multa pelo não atendimento de uma exigência sanitária por 
uma lanchonete, haverá exercício do Poder de Polícia (visto a seguir), por não ser do âmbito interno 
da Administração Pública. 

Poder Regulamentar 

A Constituição Federal confere aos chefes do Poder Executivo federal, municipal e estadual poder 
para editar normas gerais e abstratas que explicam a lei, complementando-a e dando sua correta 
aplicabilidade. 

Como se sabe, a lei não pode descer a minúcias de explicar e esclarecer toda sorte de situação por 
ela abrangidas. Assim, cabe ao Executivo essa tarefa, clareando seu conteúdo, sem, contudo, exorbi-
tar de seus parâmetros. 

Esse tipo de regulamento é expedido para dar a fiel execução da lei (art. 84, IV, CF/88), não podendo 
ser contrário a ela, tampouco tratar de assunto não tratados por ela. Não pode inovar, ou seja, criar 
direitos, obrigações, sanções diversas das previstas na lei que regulamenta, mesmo porque ninguém 
é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei (art. 5º, II, CF/88). Assim, cabe ao 
regulamento apenas fixar normas para o cumprimento da lei. São também chamados de decretos de 
execução, únicos possíveis a partir da CF/88. 

Outro importante tipo de decreto é o chamado autônomo, editados pelo Executivo, inovando o Direito 
Positivo, ou seja, criando novas regras diretamente advindas da Constituição. Por isso, são ditos atos 
primário, independentes de qualquer lei. Sob a égide da ordem constitucional anterior, esse tipo de 
decreto era plenamente possível. 

Com a promulgação, em 1988, da nossa nova Carta Política, foi banido, pois, de acordo com o pre-
visto em seu art. 84, IV, compete privativamente ao Presidente da República, entre outras coisas, ex-
pedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. 

Contudo, essa realidade mudou a partir da edição da Emenda Constitucional nº 32, de 11/09/2001. 
De fato, alterou-se a redação do inciso VI do mesmo art. 84. Agora, também é competente o Presi-
dente da República para dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da Adminis-
tração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públi-
cos, e a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 

Ainda mais, o parágrafo único desse artigo permite que o Presidente da República delegue tais atri-
buições aos Ministros de Estados, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da 
União, que deverão observar os limites traçados nas respectivas delegações. 
 
Isto posto, nessas duas situações, e somente nessas, poderá o Executivo editar decreto autônomo, 
como exceção à regra de edição de apenas decretos de execução. 
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Acrescente-se que essas matérias passaram a ser de competência do Executivo, afastando a possi-
bilidade de o Legislativo tratar desse assunto, tendo em vista que a mesma EC nº 32/2001, também 
alterou os incisos X e XI, do art. 48, sobre as competências do Congresso Nacional. 

Se o Executivo se omite de exercer seu poder-dever de regulamentar as leis, caberá, por expressa 
previsão constitucional, o uso do mandado de injunção e da ação de inconstitucionalidade por omis-
são. 

Poder de Polícia 

Uma série de direitos são garantidos à sociedade pela legislação. Contudo o exercício desses direitos 
não pode ser ilimitado, devendo haver regulação do uso e gozo de bens, atividades e direitos indivi-
duais, em atenção ao benefício comum do povo. 

Assim, disciplina-se o direito à livre manifestação do pensamento, à propriedade, ao trânsito, ao livre 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, e tantos outros no nosso cotidiano. 

É no exercício do Poder de Polícia que a Administração Pública limita, disciplina, fiscaliza o cumpri-
mento etc., sempre baseado no interesse público, manifestando-se por meio de atos normativos e 
concretos. 

A propósito do tema, cite-se a definição de Poder de Polícia inserida no Código Tributário Nacional, 
em seu art. 78: 

“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou discipli-
nando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de in-
teresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção 
e do mercado, ao exercício de atividade econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou cole-
tivos. 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo 
órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância de processo legal e, tratando-se de 
atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.” 

Então, numa tentativa de dar um conceito mais conciso, Poder de Polícia é a faculdade de que dispõe 
a Administração Pública para condicionar o uso, o gozo e a disposição da propriedade ou liberdades, 
em prol da coletividade ou do Estado. O exercício desse Poder independe de prévio recurso ao Judi-
ciário para que se executem suas decisões nesse âmbito, em face do atributo da auto-executorie-
dade. 

Os atos de polícia possuem elementos, os quais são: 

Editado pela Administração Pública ou por quem lhe faça as vezes; 

Fundamento num vínculo geral; 

Interesse público e social; 

Incidir sobre a propriedade ou sobre liberdade. 

Fundamenta-se na Supremacia do Estado, e tem como objeto os bens, direitos e atividades que de 
alguma forma afetem ou possam afetar a coletividade. Lembre-se: a finalidade é sempre atender e 
proteger o interesse público. 

No exercício desse Poder, podemos citar como exemplos a fixação e fiscalização de normas sanitá-
rias para funcionamento de um açougue ou supermercado, ou de limites de barulho produzido por ca-
sas noturnas, ou ainda, verificação do cumprimento das normas de prevenção de incêndios de novas 
construções. Nesse contexto, temos as autorizações, que são expedidas pela Administração discrici-
onariamente, e as licenças, que são atos vinculados. 
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Importante frisar que Polícia Administrativa não se confunde com Polícia Judiciária. A primeira, em 
geral, é preventiva e tem como objeto a propriedade e a liberdade; a segunda, repressiva, e cuida de 
pessoas, sujeitas, as normas processuais penais. 
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QUESTOES COMENTADAS 

Direito Constitucional  



DIREITO CONSTITUCIONAL 
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Tema: Direito Constitucional 

Banca: NCE UFRJ 

Ano: 2007 

Órgão: MPE RJ 

Cargo: Técnico Administrativo 

 

1) Acerca dos conceitos de autonomia funcional e administrativa, é correto afirmar que: 

 

a) o MP não se sujeita a limitações provenientes de outras instituições ou poderes constituídos, eis que a escolha de 

seus membros e chefia decorre da aprovação em concurso de provas e títulos; 

b) compete ao MP estruturar-se na forma de seu regimento interno, o qual cria seus cargos para posterior provimento 

através de nomeações pelo Procurador-Geral de Justiça; 

c) compete ao MP criar seus cargos diretamente, através de portarias, e editar atos relativos a seus servidores, pro-

vendo os cargos de Promotor de Justiça bem como os cargos dos serviços auxiliares; 

d) sujeitam-se a limitações, manifestadas no texto constitucional, tal como a investidura do Procurador- Geral de Jus-

tiça, realizada pelo Chefe do Poder Executivo, dentro de lista tríplice enviada pela instituição; 

e) sujeitam-se a limitações, estabelecidas na legislação ordinária, tal como a destituição do Procurador-Geral de Jus-

tiça, realizada pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

  



DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
3 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

 

Tema: Direitos Políticos 

Banca: NCE UFRJ 

Ano: 2007 

Órgão: MPE RJ 

Cargo: Técnico Administrativo 

 

2) Acerca dos direitos políticos, é correto afirmar que: 

 

a) somente se afigura possível a restrição de direitos políticos nas hipóteses constitucionalmente previstas, vedada a 

criação de inelegibilidades em sede legislativa; 

b) a Constituição da República estabelece a possibilidade de instituição através de lei complementar de casos de 

inelegibilidade a fim de proteger a probidade e moralidade para o exercício do mandato; 

c) a Constituição do Estado do Rio de Janeiro enumera os casos de inelegibilidades aplicáveis aos Prefeitos e Verea-

dores; 

d) a inelegibilidade constitui restrição constitucional ao exercício da capacidade eleitoral ativa, ou seja, da condição 

de apresentar-se como candidato a cargo eletivo; 

e) os direitos políticos positivos correspondem às previsões constitucionais que restringem o acesso aos cargos eleti-

vos, por meio de procedimentos administrativos. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Classificação das Constituições 

Banca: VUNESP 

Ano: 2018 

Órgão: Câmara de Orlândia SP 

Cargo: Procurador Jurídico 

 

3) Assinale a alternativa correta a respeito da classificação das constituições. 

 

a) A Carta Magna inglesa de 1215 é um exemplo de Constituição denominada de pactuada. 

b) As Constituições consuetudinárias são aquelas formadas por regras sistematizadas e estabelecidas em um único 

documento. 

c) As dogmáticas são as Constituições resultantes de um lento e contínuo processo de formação, reunindo a história 

e as tradições de um povo. 

d) A Constituição brasileira de 1988 é mista na sua alterabilidade, contendo uma parte plástica, outra parte rígida e 

um núcleo super-rígido. 

e) Nas Constituições semânticas, a limitação do poder estatal se implementa na prática, havendo correspondência da 

sua pretensão com a realidade dos fatos. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Normas Constitucionais 

Banca: CESPE/ CEBRASPE 

Ano: 2009 

Órgão: TCE ES 

Cargo: Procurador Especial de Contas 

 

4) A legislação vem refletindo, crescentemente, a preocupação com a maior transparência das contas públicas. A 

esse respeito, assinale a opção correta. 

 

a) As contas do prefeito devem ser disponibilizadas aos cidadãos, na câmara municipal, durante todo o exercício. 

b) Qualquer cidadão tem livre acesso às contas do município, mas não pode contestar a legitimidade da despesa. 

c) O cidadão pode denunciar ilegalidades ao TC, mas só pode formalizar as denúncias por meio de instituição da so-

ciedade civil. 

d) Os conselhos de gestão fiscal, já em funcionamento, recebem e processam as denúncias de irregularidades prati-

cadas por dirigentes públicos. 

e) O Poder Legislativo não pode entrar em recesso, ao final do exercício, sem julgar as contas do chefe do Poder 

Executivo relativas ao exercício anterior. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Normas Constitucionais 

Banca: FCC 

Ano: 2011 

Órgão: TRT 20ª REGIÃO (SE) 

Cargo: Analista Judiciário - Contabilidade 

 

5) Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 

verificada ilegalidade, no âmbito do Controle Externo Federal, compete 

 

a) à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal. 

b) ao Tribunal de Contas da União. 

c) ao Ministério Público Federal. 

d) ao Poder Judiciário Federal. 

e) ao Congresso Nacional. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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Tema: Poder Constituinte 

Banca: IPAD 

Ano: 2013 

Órgão: PGE PE 

Cargo: Direito 

 

6) Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito ao Poder Legislativo na Constituição: 

 

a) Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 

b) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Es-

tado, em cada Território e no Distrito Federal. 

c) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal. 

d) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República. 

e) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta 

na mesma sessão legislativa. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Organização do Estado 

Banca: FUNDATEC 

Ano: 2017 

Órgão: IGP RS 

Cargo: Perito Médico Legista 

 

7) Sobre a organização do Estado, prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa 

correta. 

 

a) As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias fede-

rais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei, são bens pertencentes aos Estados-Membros. 

b) Os potenciais de energia hidráulica são bens pertencentes aos Municípios. 

c) Compete privativamente aos Estados-Membros legislar sobre trânsito e transporte. 

d) Compete privativamente à União proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 

e) A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Organização do Estado 

Banca: AOCP 

Ano: 2018 

Órgão: UEFS 

Cargo: Analista Universitário - Administração 

 

8) Em relação à organização do Estado assinale a alternativa correta. 

 

a) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Dis-

trito Federal e os Municípios. 

b) Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas à União. 

c) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Executivo Estadual. 

d) Qualquer Município do Brasil pode criar seu próprio Tribunal de Contas. 

e) Os territórios não poderão ser divididos em municípios. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Organização do Estado 

Banca: FCC 

Ano: 2010 

Órgão: TRT 22ª Região (PI) 

Cargo: Técnico Judiciário - Área Administrativa 

 

9) Nos termos da Constituição Federal, 

 

a) os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de 

origem serão reguladas em lei complementar. 

b) os Estados não podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros. 

c) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, em outros Municípios ou Estado far-se-ão 

por lei federal, dentro do período determinado pelo Chefe do Executivo Estadual. 

d) à União não é vedado, recusar fé a documentos públicos, bem como estabelecer diferença entre brasileiros. 

e) compete aos Municípios, dentre outras, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Organização dos Poderes 

Banca: MOVENS 

Ano: 2010 

Órgão: IMEP PA 

Cargo: Assistente - Informática 

 

10) Acerca dos Poderes da República, assinale a opção correta 

 

a) À eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. Será considerado eleito 

presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os votos 

em branco e os votos nulos. 

b) Admitida a acusação contra o Presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados, ele será sub-

metido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabili-

dade. 

c) Nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mí-

nimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, apenas para o exercício das atribuições administrativas delega-

das da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por mereci-

mento. 

d) O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por 

lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às elei-

ções, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de oito ou mais de setenta deputados. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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GABARITO e JUSTIFICATIVA 

Direito Constitucional 
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Gabarito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B A A B E E A A D 

 

 

Justificativa 

 

1) D. 

A) ERRADA 

É claro que o MP sujeita-se a limitações. Um exemplo disso é que a escolha da chefia do MP é feita pelo governador, 

dentre lista tríplice elaborada por seus membros. 

B) ERRADA 

Ao MP é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo propor ao poder legislativo a criação e extinção 

de seus cargos e serviços auxiliares. O regimento interno do MP não pode criar cargos, somente lei pode. 

C) ERRADA 

As portarias também não são meios adequados. A criação de cargos se dá através de lei. 

D) CORRETA 

E) ERRADA 

Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, na sua composição plena propor ao Poder Legislativo a destituição 

do Procurador-Geral de Justiça, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes e por iniciativa da maioria absoluta 

de seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos deveres do cargo, asse-

gurada ampla de fesa. A destituição será autorizada por decisão de 1/3 da Assembléia Legislativa 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2) B. 

a) ERRADO - Art. 14, §9º - Lei complementar pode estabelecer outros casos de inelegibilidade. Logo os casos pre-

vistos na CF/88 não são taxativos. 

b) Correta - Íntegra do Art. 14, § 9º da CF/88 

c) ERRADO- Art. 22 da CF/88 Compete privativamente à União Legislar sobre: I - .... direito eleitoral... - detalhe, tal 

legislação deve vir como LEI COMPLEMENTAR. 

d) ERRADO - Trata da Capacidade Eleitoral Passiva no que tange a inelegibilidade. Quem nao pode ser eleito, nao 

tem capacidade eleitoral passiva, ou seja., de ser votado. 

e) ERRADO - Direitos políticos positivos são as previsões constitucionais que asseguram o direito subjetivo de parti-

cipar no processo político e nos órgãos governamentais; elas garantem a participação do povo no poder de domina-

ção política. São o direito de voto nas eleições, o direito de elegibilidade (direito de ser votado), o direito de voto nos 

plebiscitos e referendos, o direito de iniciativa popular, o direito de propor ação popular e o direito de organizar os 

partidos políticos e deles participar. Logo não RESTRINGEM e SIM ASSEGURAM A PARTICIPAÇÃO. 

______________________________________________________________________________________________ 
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3) A. 

A) CORRETA Constituição pactuada diz respeito à classificação quando à origem: 

Dualista (ou convencionadas) – Também intituladas pactuadas, as Constituições dualistas – absolutamente antiqua-

das em face do constitucionalismo contemporâneo – são formadas por textos constitucionais que nascem do instá-

vel compromisso (ou pacto) entre forças opositoras, no caso entre o monarca e o poder Legislativo (represen-

tante popular), de forma que o texto constitucional se constitua alicerçado simultaneamente em dois princípios anta-

gônicos: o monárquico e o democrático. Este é o caso da constituição Inglesa de 1215 

B) ERRADA A Constituição consuetudinária (Classificação quanto a forma) não existe como documento formal. 

Tem por base a tradição e o costume legal. O exemplo clássico é o sistema britânico, onde a jurisprudência exerce 

grande influência e as leis raramente descem a detalhes, sendo, por vezes, "lacônicas" 

C) ERRADA Constituição Dogmática (Classificação quanto ao modo de elaboração) – Também de nominada orto-

doxa, traduz-se num documento necessariamente escrito, elaborado em uma ocasião certa, historicamente determi-

nada, por órgão competente para tanto. Retrata os valores e os princípios orientadores da sociedade naquele especí-

fico período de produção e os insere em seu texto, fazendo com que ganhem a força jurídica de dispositivos cogen-

tes, de observância obrigatória. 

D) ERRADA A Constituição brasileira de 1988 é Rígida – Classificação quanto à estabilidade (mutabili-

dade ou processo de modificação) - A alteração desta Constituição é possível, mas exige um processo legislativo 

mais complexo e solene do que aquele previsto para a elaboração das demais espécies normativas, infraconstitucio-

nais. Tais regras diferenciadas e rigorosas são estabelecidas pela própria Constituição e tornam a altera-

ção do texto constitucional mais complicada do que a feitura das leis comuns. 

E) ERRADA Constituição Semântica, (Classificação quanto ao critério ontológico) também conhecida como ins-

trumentalista, não possui qualquer pretensão à limitação do poder político, servindo apenas para conferir legitimidade 

formal aos detentores desse poder. Por isso, a constituição semântica é característica de regimes autoritários. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

4) A. 

a) As contas do prefeito devem ser disponibilizadas aos cidadãos, na câmara municipal, durante todo o exercí-

cio. CORRETA - ART. 49 LRF 

b) Qualquer cidadão tem livre acesso às contas do município, mas não pode contestar a legitimidade da despesa. 

ERRADA - NÃO EXISTE PREVISÃO LEGAL DE NÃO PODER CONTESTAR. 

c) O cidadão pode denunciar ilegalidades ao TC, mas só pode formalizar as denúncias por meio de instituição da so-

ciedade civil. ERRADA - NÃO HÁ ESSA PREVISÃO DE SÓ FORMALIZAR DENÚNCIA POR MEIO DE INSTITUI-

ÇÃO. "Art. 73-A LRF E ART. 53 DA LOTCU. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legí-

tima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União". 

d) Os conselhos de gestão fiscal, já em funcionamento, recebem e processam as denúncias de irregularidades prati-

cadas por dirigentes públicos. ERRADA - O MENCIONADO CONSELHO AINDA NÃO FOI CRIADO. 

e) O Poder Legislativo não pode entrar em recesso, ao final do exercício, sem julgar as contas do chefe do Poder 

Executivo relativas ao exercício anterior. ERRADA - SEM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

5) B. 
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CF 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 

União, ao qual compete: 

.... 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se 

verificada ilegalidade; 

______________________________________________________________________________________________ 

 

6) E. 

a) CORRETA - Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opini-

ões, palavras e votos. 

b) CORRETA - Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema pro-

porcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

c) CORRETA -  Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos 

membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

d) CORRETA - Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: II - do Presidente da República; 

e) INCORRETA - Art. 60. § 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada 

NÃO pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

7) E. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

a) Art. 20. São bens da União: 

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias fede-

rais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei. 

b) Art. 20. São bens da União: 

VIII - os potenciais de energia hidráulica. 

c) Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XI - trânsito e transporte. 

d) Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisa-

gens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 

e) Art. 24, § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar 

dos Estados. 

______________________________________________________________________________________________ 
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8) A. 

a) Certa. 

Art. 18, CF. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Esta-

dos, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

b) Errada. 

Art. 32, § 1º, CF. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municí-

pios. 

c) Errada. 

Art. 31, CF. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

d) Errada. 

Art. 31, § 4º, CF. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

e) Errada. 

Art. 33, § 1º, CF. Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto 

no Capítulo IV deste Título. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

9) A. 

a) CERTA 

b) os Estados não podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros - ER-

RADA - Art. 18 § 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais ... 

c) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, em outros Municípios ou Estado far-se-ão 

por lei federal, dentro do período determinado pelo Chefe do Executivo Estadual - ERRADA - Art. 18§ 4º A criação, a 

incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual ... 

d) à União não é vedado, recusar fé a documentos públicos, bem como estabelecer diferença entre brasileiros - ER-

RADA - Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II - recusar fé aos documentos 

públicos; 

e) compete aos Municípios, dentre outras, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho - ERRADA - Art. 21. 

Compete à União: XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; 

______________________________________________________________________________________________ 

 

10) D. 

LETRA A. Errada. 

CR/88, art. 76, § 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. § 2º 

Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de vo-

tos, não computados os em branco e os nulos. 

LETRA B. Errada. 
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CR/88, art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, 

será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o 

Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. 

LETRA C. Errada. 

CR/88, art. 93, inciso XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão 

especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrati-

vas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antigüidade e a 

outra metade por eleição pelo tribunal pleno. 

LETRA D. Certa. 

CR/88, art. 45, § 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, 

será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, 

no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 

setenta Deputados. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

Os links citados abaixo servem apenas como referência. Nos termos da lei 

brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 

matemáticos como tais; Os esquemas, planos ou regras para realizar atos 

mentais, jogos ou negócios; Os formulários em branco para serem preenchidos 

por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; Os textos 

de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e 

demais atos oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, 

agendas, cadastros ou legendas; Os nomes e títulos isolados; O aproveitamento 

industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 

Caso não concorde com algum item do material entre em contato com a 

Domina Concursos para que seja feita uma análise e retificação se necessário 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, 

muito menos garante a vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material 

é apenas um preparatório, é de responsabilidade do candidato estar atento aos 

prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução 

parcial do conteúdo, tendo em vista que as apostilas são digitais, isso, [e, não há 

como efetuar devolução do material. 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material,  por  isso todo 

conteúdo é revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 



WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR
 contato@dominaconcursos.com.br

Rua São José, nº 645, sala 01, Pavimento 
Térreo, Ed. Jardim Germânica - Criciúma/ SC – 

Brasil/ CEP 88801-520

WhatsApp (48) 9.9695-9070
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