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Compreensão e interpretação de 

texto.  

Texto  

Os concursos apresentam questões interpretativas 

que têm por finalidade a identificação de um leitor autônomo.  

Portanto, o candidato deve compreender os níveis 

estruturais da língua por meio da lógica, além de necessitar 

de um bom léxico internalizado. 

 As frases produzem significados diferentes de 

acordo com o contexto em que estão inseridas. Torna-se, 

assim, necessário sempre fazer um confronto entre todas as 

partes que compõem o texto.  

Além disso, é fundamental apreender as 

informações apresentadas por trás do texto e as inferências 

a que ele remete. Esse procedimento justifica-se por um 

texto ser sempre produto de uma postura ideológica do autor 

diante de uma temática qualquer.  

 Como ler e entender bem um texto  

Basicamente, deve-se alcançar a dois níveis de 

leitura: a informativa e de reconhecimento e a interpretativa. 

A primeira deve ser feita de maneira cautelosa por ser o 

primeiro contato com o novo texto. Dessa leitura, extraem-se 

informações sobre o conteúdo abordado e prepara-se o 

próximo nível de leitura. Durante a interpretação 

propriamente dita, cabe destacar palavras-chave, passagens 

importantes, bem como usar uma palavra para resumir a 

ideia central de cada parágrafo. Este tipo de procedimento 

aguça a memória visual, favorecendo o entendimento.  

Não se pode desconsiderar que, embora a 

interpretação seja subjetiva, há limites. A preocupação deve 

ser a captação da essência do texto, a fim de responder às 

interpretações que a banca considerou como pertinentes.  

No caso de textos literários, é preciso conhecer a 

ligação daquele texto com outras formas de cultura, outros 

textos e manifestações de arte da época em que o autor 

viveu.  

Se não houver esta visão global dos momentos 

literários e dos escritores, a interpretação pode ficar 

comprometida.  

Aqui não se podem dispensar as dicas que 

aparecem na referência bibliográfica da fonte e na 

identificação do autor.  

A última fase da interpretação concentra-se nas 

perguntas e opções de resposta. Aqui são fundamentais 

marcações de palavras como não, exceto, errada, 

respectivamente etc. que fazem diferença na escolha 

adequada.  

 

Muitas vezes, em interpretação, trabalha-se com o 

conceito do ―mais adequado‖, isto é, o que responde melhor 

ao questionamento proposto. Por isso, uma resposta pode 

estar certa para responder à pergunta, mas não ser a 

adotada como gabarito pela banca examinadora por haver 

uma outra alternativa mais completa.  

Ainda cabe ressaltar que algumas questões 

apresentam um fragmento do texto transcrito para ser a 

base de análise.  

Nunca deixe de retornar ao texto, mesmo que 

aparentemente pareça ser perda de tempo. A 

descontextualização de palavras ou frases, certas vezes, 

são também um recurso para instaurar a dúvida no 

candidato. Leia a frase anterior e a posterior para ter ideia 

do sentido global proposto pelo autor, dessa maneira a 

resposta será mais consciente e segura.  

 Coesão e coerência textuais  

São dois conceitos importantes para uma melhor 

compreensão do texto, além de serem bastante cobrados 

em provas de concursos.  

· Coesão - harmonia interna entre as partes de um 

texto. É garantida por ligações, de natureza gramatical e 

lexical, entre os elementos de uma frase ou de um texto.  

· Coerência - relação lógica entre ideias, situações 

ou acontecimentos. Pode apoiar-se em mecanismos 

formais, de natureza gramatical ou lexical, e no 

conhecimento partilhado entre os usuários da língua.  

PARÁFRASE, PERÍFRASE, SÍNTESE E RESUMO  

1. Paráfrase:  

Paráfrase é a reprodução explicativa de um texto 

ou de unidade de um texto, por meio de uma linguagem 

mais longa. Na paráfrase sempre se conservam 

basicamente as ideias do texto original. O que se inclui são 

comentários, ideias e impressões de quem faz a paráfrase.  

Na escola, quando o professor, ao comentar um 

texto, inclui outras ideias, alongando-se em função do 

propósito de ser mais didático, faz uma paráfrase.  

Parafrasear consiste em transcrever, com novas 

palavras, as ideias centrais de um texto. O leitor deverá 

fazer uma leitura cuidadosa e atenta e, a partir daí, reafirmar 

e/ou esclarecer o tema central do texto apresentado, 

acrescentando aspectos relevantes de uma opinião pessoal 

ou acercando-se de críticas bem fundamentadas.  

Portanto, a paráfrase repousa sobre o texto-base, 

condensando-o de maneira direta e imperativa. Consiste em 

um excelente exercício de redação, uma vez que 

desenvolve o poder de síntese, clareza e precisão 

vocabular.  
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Acrescenta-se o fato de possibilitar um diálogo 

intertextual, recurso muito utilizado para efeito estético na 

literatura moderna.  

2. Perífrase:  

O povo lusitano foi bastante satirizado por Gil 

Vicente.  

Utilizou-se a expressão "povo lusitano" para 

substituir "os portugueses". Esse rodeio de palavras que 

substituiu um nome comum ou próprio chama-se perífrase. 

 Perífrase é a substituição de um nome comum ou 

próprio por um expressão que a caracterize. Nada mais é do 

que um circunlóquio, isto é, um rodeio de palavras.  

Outros exemplos: astro rei (Sol) | última flor do 

Lácio (língua portuguesa) | Cidade-Luz (Paris) Rainha da 

Borborema (Campina Grande) | Cidade Maravilhosa (Rio de 

Janeiro).  

3. Síntese:  

A síntese de texto é um tipo especial de 

composição que consiste em reproduzir, em poucas 

palavras, o que o autor expressou amplamente. Desse 

modo, só devem ser aproveitadas as ideias essenciais, 

dispensando-se tudo o que for secundário.  

Procedimentos: 

 1. Leia atentamente o texto, a fim de conhecer o 

assunto e assimilar as ideias principais;  

2. Leia novamente o texto, sublinhando as partes 

mais importantes, ou anotando à parte os pontos que devem 

ser conservados;  

3. Resuma cada parágrafo separadamente, 

mantendo a sequência de ideias do texto original;  

4. Agora, faça seu próprio resumo, unindo os 

parágrafos, ou fazendo quaisquer adaptações conforme 

desejar;  

5. Evite copiar partes do texto original. Procure 

exercitar seu vocabulário. Mantenha, porém, o nível de 

linguagem do autor;  

6. Não se envolva nem participe do texto. Limite-se 

a sintetizá-lo.  

4. Resumo:  

Ler não é apenas passar os olhos no texto. É 

preciso saber tirar dele o que é mais importante, facilitando o 

trabalho da memória. Saber resumir as ideias expressas em 

um texto não é difícil. Resumir um texto é reproduzir com 

poucas palavras aquilo que o autor disse.  

 

Para se realizar um bom resumo, são necessárias 

algumas recomendações:  

1. Ler todo o texto para descobrir do que se trata.  

2. Reler uma ou mais vezes, sublinhando frases ou 

palavras importantes. Isto ajuda a identificar.  

3. Distinguir os exemplos ou detalhes das ideias 

principais.  

4. Observar as palavras que fazem a ligação entre 

as diferentes ideias do texto, também chamadas de 

conectivos: "por causa de", "assim sendo", "além do mais", 

"pois", "em decorrência de", "por outro lado", "da mesma 

forma".  

5. Fazer o resumo de cada parágrafo, porque cada 

um encerra uma ideia diferente.  

6. Ler os parágrafos resumidos e observar se há 

uma estrutura coerente, isto é, se todas as partes estão bem 

encadeadas e se formam um todo.  

7. Num resumo, não se devem comentar as ideias 

do autor. Deve-se registrar apenas o que ele escreveu, sem 

usar expressões como "segundo o autor", "o autor afirmou 

que".  

8. O tamanho do resumo pode variar conforme o 

tipo de assunto abordado. É recomendável que nunca 

ultrapasse vinte por cento da extensão do texto original.  

9. Nos resumos de livros, não devem aparecer 

diálogos, descrições detalhadas, cenas ou personagens 

secundárias. Somente as personagens, os ambientes e as 

ações mais importantes devem ser registrados. 

 SIGNIFICAÇÃO IMPLÍCITA  

Fiz faculdade, mas aprendi algumas coisas.  

A frase transmite duas informações: ele frequentou 

um curso superior, aprendeu algumas coisas. 

 No entanto, essas duas informações transmitem de 

forma implícita uma crítica ao sistema de ensino vigente. 

Essa crítica se dá através do uso da conjunção mas.  

Assim percebemos que um dos aspectos mais 

intrigantes que pode ser apresentado por um texto é o fato 

dele dizer aquilo que parece não dizer, ou seja, é a presença 

de enunciados subentendidos ou pressupostos.  

Um leitor é considerado perspicaz quando 

consegue ler as entrelinhas do texto, isto é, quando capta as 

mensagens implícitas.  

Para não cair na exploração maliciosa de alguns 

textos que abusam dos aspectos subentendidos ou 

pressupostos devemos saber que:  
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CAPÍTULO 1 
ECONOMIA MUNDIAL 

 

GLOBALIZAÇÃO, COMÉRCIO MUNDIAL E  

FORMAÇÃO DE BLOCOS ECONÔMICOS 

 

As transformações econômicas mundiais ocorridas nas últi-

mas décadas, sobretudo no pós segunda guerra mundial, são 

fundamentais para entendermos as dinâmicas de poder estabe-

lecidas pelo grande capital e, também, pelas grandes corpora-

ções transnacionais. Além delas, não podemos deixar de menci-

onar a importância crescente das instituições supranacionais, 

que atuam como verdadeiros agentes neste jogo de interesses, 

como por exemplo, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o 

Banco Mundial, entre outros. 

 

O cenário que se afigura com a chegada destes novos agen-

tes econômicos é imprescindível para compreendermos o signifi-

cado da chamada globalização econômica. Esta tem como ca-

racterísticas: 

 

- A ruptura de fronteiras, ou seja, tal ruptura é atribuída à di-

nâmica do capital, que circula livremente pelo globo, sem 

respeitar a delimitação de fronteiras territoriais; 

- Perda da soberania local, ou seja, países, estados e cidades 

tem que se submeter à lógica do capital para conseguir gerar 

lucro em seus orçamentos; 

- Expansão da dinâmica do capital, fato que se relaciona à 

ruptura de fronteiras, ou seja, o capital se dirige agora tam-

bém à periferia do capitalismo, uma vez que as transnacio-

nais compreenderam que a exploração (no sentido de explo-

rar a força de trabalho diretamente) dos países subdesenvol-

vidos promoveria grandes lucros para estes. 

 

Com o crescimento expressivo da atuação do capital em nível 

mundial, chegou-se a questionar o papel do Estado, isto é, o 

Estado seria de fato um agente importante neste processo ou 

atuaria como um impeditivo para a livre circulação do capital, 

uma vez que poderia criar regras ou leis que inviabilizariam a 

livre circulação do capital? Segundo este raciocínio, as transna-

cionais estariam comandando a dinâmica econômica mundial em 

detrimento dos Estados. Vale destacar que muitas empresas 

transnacionais passaram a desempenhar papéis que antes eram 

oferecidos pelo Estado, como serviços ligados à infraestrutura 

básica (exemplo: transporte e saneamento básico). 

 

No entanto, as sucessivas crises geradas pelo capitalismo 

mostraram que o papel do Estado não se apagou, como pen-

savam alguns, pelo contrário, em momentos de crise financeira, 

o Estado é chamado a ajudar as empresas em dificuldade eco-

nômica. Portanto, o papel do Estado no contexto de globalização 

reestruturou-se, passando este a atuar como um salvador dos 

excessos e econômicos promovidos pelas empresas nacionais 

ou internacionais, controlando taxas de juros, câmbios, manuten-

ção de subsídios em setores estratégicos, bem como fiscalizan-

do, direta e indiretamente, os recursos energéticos. 

 

A FORMAÇÃO DOS BLOCOS ECONÔMICOS 

 

  O surgimento dos blocos econômicos coincide com a 

mudança exercida pelo Estado. Em um primeiro momento, a 

http://www.instagram.com/prof.leomartinsnardo
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ideia dos blocos econômicos era de diminuir a influência do Es-

tado na economia e comércio mundiais. Mas, a formação destas 

organizações supranacionais fez com que o estado passasse a 

garantir a paz e o crescimento em períodos de grave crise eco-

nômica. Assim, a iniciativa de maior sucesso até hoje foi a expe-

riência vivida pelos europeus. 

 

A União Europeia iniciou-se como uma simples entidade eco-

nômica setorial, a chamada CECA (Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço, surgida em 1951) e depois, expandiu-se por 

toda a economia como ―Comunidade Econômica Europeia‖ até 

atingir a conformação atual, que extrapola as questões econômi-

cas perpassando por aspectos políticos e culturais. 

  

Além da União Europeia, podemos citar o NAFTA (North 

American Free Trade Agreement, surgido em 1993); o Mercosul 

(Mercado Comum do Sul, surgido em 1991); o Pacto Andino; a 

SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, sur-

gida em 1992), entre outros. A busca pela ampliação destes 

blocos econômicos mostra que o jogo de poder exercido pelas 

nações tenta garantir as áreas de influência das mesmas, contro-

lando mercados e estabelecendo parcerias com nações que 

despertem o interesse dos blocos econômicos.  

 

Além disso, o jogo de poder também está presente interna-

mente aos blocos, ou seja, existem países líderes dentro do 

bloco, que acabam submetendo os outros países do acordo aos 

seus interesses. Assim, nem sempre a constituição de um bloco 

econômico é benéfica a todos os membros; por exemplo, a cons-

tituição do NAFTA (México, Canadá e EUA) fez com que a frágil 

economia mexicana aumentasse ainda mais sua dependência 

em relação aos EUA, o Canadá, por sua vez, passou a ser con-

siderado uma extensão dos EUA, dada sua subordinação à eco-

nomia de seu vizinho. 

 

MERCOSUL 

 

COMPOSIÇÃO, OBJETIVOS E ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

 

Com mais de duas décadas de existência, o Mercado Co-

mum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa de 

integração regional da América Latina, surgida no contexto da 

redemocratização e reaproximação dos países da região ao final 

da década de 80. Os membros fundadores do MERCOSUL são 

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, signatários do Tratado de 

Assunção de 1991. 

 

A Venezuela aderiu ao Bloco em 2012, mas está suspensa, 

desde dezembro de 2016, por descumprimento de seu Protocolo 

de Adesão e, desde agosto de 2017, por violação da Cláusula 

Democrática do Bloco. 

 

Todos os demais países sul-americanos estão vinculados ao 

MERCOSUL como Estados Associados. A Bolívia, por sua vez, 

tem o ―status‖ de Estado Associado em processo de adesão. 

 

O Tratado de Assunção, instrumento fundacional do MER-

COSUL, estabeleceu um modelo de integração profunda, com os 

objetivos centrais de conformação de um mercado comum - com 

livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos - o 

estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC) no comér-

cio com terceiros países e a adoção de uma política comercial 

comum. 

O livre comércio intrazona foi implementado por meio do pro-

grama de desgravação tarifária previsto pelo Tratado de Assun-

ção, que reduziu a zero a alíquota do imposto de importação 

para o universo de bens, salvo açúcar e automóveis. A União 

Aduaneira, estabelecida pela TEC, está organizada em 11 níveis 

tarifários, cujas alíquotas variam de 0% a 20%, obedecendo ao 

princípio geral da escalada tarifária: insumos têm alíquotas mais 

baixas e produtos com maior grau de elaboração, alíquotas maio-

res. 

 

O Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994, estabeleceu a 

estrutura institucional básica do MERCOSUL e conferiu ao Bloco 

personalidade jurídica de direito internacional. O Protocolo con-

sagrou, também, a regra do consenso no processo decisório, 

listou as fontes jurídicas do MERCOSUL e instituiu o princípio da 

vigência simultânea das normas adotadas pelos três órgãos 

decisórios do Bloco: o Conselho do Mercado Comum (CMC), 

órgão superior ao qual incumbe a condução política do processo 

de integração; o Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo 

do Bloco; e a Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM), 

órgão técnico que vela pela aplicação dos instrumentos da políti-

ca comercial comum. 

 

 

No decorrer do processo de integração, e em grande medida 

em razão do êxito inicial da integração econômico-comercial, a 

agenda do MERCOSUL foi paulatinamente ampliada, passando 

a incluir temas políticos, de direitos humanos, sociais e de cida-

dania. Os dois marcos na área social e cidadã do MERCOSUL 

são, respectivamente, o Plano Estratégico de Ação Social (2011) 

e o Plano de Ação para o Estatuto da Cidadania do MERCOSUL 

(2010). 

 

A agenda política do MERCOSUL abrange um amplo espec-

tro de políticas governamentais tratadas por diversas instâncias 

do bloco, que incluem reuniões de ministros, reuniões especiali-

zadas, foros e grupos de trabalho. Os Estados Partes e Estados 

Associados promovem cooperação, consultas ou coordenação 

em virtualmente todos os âmbitos governamentais, o que permi-

tiu a construção de um patrimônio de entendimento e integração 

de valor inestimável para a região. 

 

O MERCOSUL é hoje instrumento fundamental para a pro-

moção da cooperação, do desenvolvimento, da paz e da estabili-

dade na América do Sul. 

  

DADOS BÁSICOS 

 

Os membros fundadores (Brasil, Argentina, Paraguai e Uru-

guai) e a Venezuela, que completou seu processo de adesão em 

meados de 2012, abrangem, aproximadamente, 72% do território 

da América do Sul (12,8 milhões de km², equivalente a três vezes 

a área da União Europeia); 69,5% da população sul-americana 

(288,5 milhões de habitantes) e 76,2% do PIB da América do Sul 

em 2016 (US$ 2,79 trilhões de um total de US$ US$ 3,66 tri-

lhões, segundo dados do Banco Mundial). 

 

Se tomado em conjunto, o MERCOSUL seria a quinta maior 

economia do mundo, com um PIB de US$ 2,79 trilhões. O MER-

COSUL é o principal receptor de investimentos estrangeiros 

diretos (IED) na região. O bloco recebeu 47,4% de todo o fluxo 

de IED direcionado à América do Sul, América Central, México e 

Caribe em 2016 (dados da UNCTAD). O bloco constitui espaço 
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 NÚMEROS  
INTEIROS, RACIONAIS E REAIS 

 

Números Inteiros 

  
 

Os números inteiros são os números reais, positivos e 
negativos, representados no conjunto da seguinte 
maneira: Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}, onde os pontos 
significam a infinidade dos números anteriores e 
posteriores existentes. 
 
Os números inteiros são representados pela letra Z 
(maiúscula). Os números inteiros negativos são sempre 
acompanhados pelo sinal (-), enquanto os números 
inteiros positivos podem vir ou não acompanhados de 
sinal (+). O zero é um número neutro, ou seja, não é um 
número nem positivo e nem negativo. 
 

Classificação dos números inteiros (Z) 
 

Inteiros não-nulos: todos os números inteiros, com 
exceção do zero.  
 
São representados pelo acréscimo do '*' ao lado do Z:  
 

Z* = {-3,-2,-1, 1, 2, 3, 4, ...} 
 
Inteiros não-negativos: todos os números inteiros, com 
exceção dos negativos. 
 
São representados pelo acréscimo do '+' ao lado do Z:  
 

Z+ = {0, 1, 2, 3, 4, ...}. 
 

Inteiros não-positivos : todos os números inteiros, com 
exceção dos positivos. 
 
São representados pelo acréscimo do '-' ao lado do Z:  
 

Z_= {..., -4,-3,-2,-1, 0} 
 

Inteiros positivos: todos os números inteiros, com 
exceção dos negativos e do zero. 
 
São representados pelo acréscimo de '*' e '+' ao lado do 
Z:  

Z*+ = {1,2,3,4, 5...} 
 

Inteiros negativos: todos os números inteiros, com 
exceção dos positivos e do zero. 
 

São representados pelo acréscimo de '*' e '-' ao lado do 
Z:  
 

Z*_= {..., -4,-3,-2,-1} 

Números Racionais 

  
 

Os Números Racionais são os números representados 
por frações ou números decimais, compostos de 
números inteiros, pertencentes ao conjunto dos 
Números Reais (R) junto aos Números Irracionais (I). 
 
Observe que o conjunto dos  Números Racionais, 
representado pela letra maiúscula Q, é formado pelos 
conjunto dos Números Naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5,...} e 
dos Números Inteiros Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}: 
 

  *   
 

 
                  +  

 
A fração formada pelos elementos  a  e  b  onde "a" 
pertence ao conjunto dos números inteiros (Z) e "b" ao 
conjunto dos números inteiros não-nulos (Z*), ou seja, 
sem o zero. 
 
Observe alguns exemplos de números racionais: 
 
Números inteiros: 
 

                        
 

Números decimais exatos: 
 

      
 

  
                             

     

    
 

 

Números Periódicos (Dízima periódicas) 

 

          
 

 
                   

  

 
 

 

Classificação dos números racionais (Q) 
 

Racionais não-nulos  
(Q*): Representado pelo acréscimo do '*' ao lado da 
letra Q, esse conjunto é composto dos números racionais 
sem o zero (0). 

  
 Racionais não-negativos:  
 (Q+): Representado pelo acréscimo do sinal '+' ao lado da 

letra Q, esse conjunto é composto dos números racionais 
positivos e o zero. 

  
 Racionais não-positivos:  
 (Q-): Representado pelo acréscimo do sinal '_' ao lado da 

letra Q, esse conjunto é composto dos números racionais 
negativos e o zero. 
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Racionais positivos:  
(Q*+): Representado pelo acréscimo dos sinais '*' e '+', 
esse conjunto é composto dos números racionais 
positivos. 
 
Racionais negativos  
(Q*-): Representado pelo acréscimo dos sinais '*' e '_', 
esse conjunto é composto dos números racionais 
negativos. 
 

Operações com números Decimais 
 
ADIÇÃO 
 
 Igualamos o números de casas decimais, com o 

acréscimo de zeros. 
 

 Colocamos vírgula debaixo de vírgula; 
 

 Efetuamos a adição, colocando a vírgula na soma 
alinhada com as demais. 
 

Exemplo:                 1,28 + 2,6 + 0,038 
 

   1,280 

+ 2,600 

   0,038 

   3,918 

 
SUBTRAÇÃO 
 
 Igualamos o números de casas decimais, com o 

acréscimo de zeros; 
 

 Colocamos vírgula debaixo de vírgula; 
 

 Efetuamos a subtração, colocando a vírgula na 
diferença, alinhada com as demais. 

 
Exemplo:                         3,97 – 2,013 
 

   3,970 

-  2,013 

   1,957 

 
MULTIPLICAÇÃO 
 
 Multiplicamos os dois números decimais 

como  se  fossem naturais.  
 

 Colocamos a vírgula no resultado de modo que o 
número de casas decimais do produto seja igual à 
soma dos números de casas decimais do fatores. 

Exemplo:                      3,49 x 2,5 
 

    3,49 → 2 casas decimais 

-     2,5 → 1 casa decimal 

   1745  

+   698  

  8,725 → 3 casas decimais 

 

OBSERVAÇÃO 
I - Na multiplicação de um número natural por um 
número decimal, utilizamos o método prático da 
multiplicação. 

 
Nesse caso o número de casas decimais do produto é 
igual ao número de casas decimais do fator decimal.  
 
Exemplo:  

5 · 0,423 = 2,115 
 

OBSERVAÇÃO 
II - Para se multiplicar um número decimal por 10, 100, 
1.000, ..., basta deslocar a vírgula para a direita uma, 
duas, três, ..., casas decimais.  

 
Exemplo(s): 

2,684 . 10 = 26,84 
 
 

                        ( A vírgula de descola 1 casa ) 
 

2,684 . 100 = 268,4 
 

    

                      ( A vírgula de descola 2 casas ) 
 

OBSERVAÇÃO 
III - Os números decimais podem ser transformados em 
porcentagens.  

 
Exemplo(s): 
 

       
 

   
                                       

   

   
 

 
DIVISÃO 
 
Divisão exata 
 
Considere a seguinte divisão:  1,4 : 0,05 
 
1 – Transformamos em frações decimais. 
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OPERADORES LÓGICOS 
 

PROPOSIÇÃO COMPOSTA é formada por proposições 
simples com a presença de um conectivo (uma 
ligação). Observe os principais conectivos: 
 
I -  CONJUNÇÃO 
 
Ex.: Maria Clara é médica  e   Ana Carolina é dentista.  
 
A conjunção de p e q é representada por: p Λ q ou p • 
q; (lê-se: p e q). 
 
TABELA 

P Q P Ʌ Q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

  
Fique atento, memorize, aprenda, use seus artifícios 
para a linha em destaque e não esqueça: 
 
“A conjunção “e” só é verdade se ambas as 
proposições simples forem verdadeiras. 
 
VARIAÇÕES NO ESTILO DA LINGUAGEM 
 

 

P Ʌ Q 

P e Q 

P mas Q 

P assim como Q 

P e também Q 

 
II -  DISJUNÇÃO (INCLUSIVA OU NÃO EXCLUSIVA)  
 
Ex.: Maria Clara é médica  OU  Ana Carolina é dentista.  
 
A disjunção é representada por P V Q (lê-se: p ou q). 
 
TABELA 

P Q P V Q 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 

  
Fique atento, memorize, aprenda, use seus artifícios 
para a linha em destaque e não esqueça: 
 
“A disjunção “ou” só será falsa se ambas as 
proposições simples forem falsas. 

 
III -  CONDICIONAL  
 
Ex.: SE Maria Clara é médica ENTÃO Ana Carolina é 
dentista.  
 
O condicional entre p e q é representada por: P → Q 
ou P ⊃ Q , (lê-se: se p, então q). 
 
TABELA 

P Q P → Q 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

 
Fique atento, memorize, aprenda, use seus artifícios 
para a linha em destaque e não esqueça: 
 
“A condicional “SE...ENTÃO” será falsa se 1ª 
proposição componente for V e 2ª proposição 
componente for F. 
 
VARIAÇÕES NO ESTILO DA LINGUAGEM 
 

 

 

 

P → Q 

Se P,Q 

Q, se P 

Quando P,Q 

Todo P é Q 

P implica Q 

P é condição suficiente de Q 

Q é condição necessária de 

P 

 
IV -  DISJUNÇÃO EXCLUSIVA  
 

Ex.: OU  Maria Clara é médica OU  Ana Carolina é 

dentista.  
 

A disjunção é representada por P V Q (lê-se: ou p ou 
q). 

 
TABELA 

 P Q P V Q 

V V F 

V F V 

F V V 

F F F 

  
Fique atento, memorize, aprenda, use seus artifícios 
para a linha em destaque e não esqueça: 
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“A disjunção exclusiva “OU....OU” será falsa se ambas 

as proposições simples forem iguais. 
 

V - BICONDICIONAL  

Ex.: Maria Clara é médica SE, E SOMENTE SE , Ana 

Carolina é dentista.  
 
A bicondicional entre p e q e representado por p ↔ q 
(lê-se: p se e somente se q). 
TABELA 

 P Q 
P ↔ 
Q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 

  
Fique atento, memorize, aprenda, use seus artifícios 
para a linha em destaque e não esqueça: 
 
“A Bicondicional “SE,SOMENTE SE” será verdadeira se 
ambas as proposições simples forem iguais. 
 
VARIAÇÕES NO ESTILO DA LINGUAGEM 
 

 
P ↔ Q 

P se somente se Q 

P se e só se Q 

P é equivalente a Q 

P é condição necessária e 
suficiente para Q 

 

MODIFICADOR  
 
O modificador é um operador lógico que “troca” o 
valor lógico das proposições. Se temos em mãos uma 
proposição verdadeira, então, ao aplicarmos o 
modificador, teremos uma proposição falsa. Da 
mesma forma, se temos em mãos uma proposição 
falsa, então, ao aplicarmos o modificador, teremos 
uma proposição verdadeira.  Os símbolos que indicam 
que uma proposição foi “modificada” são: ~ ou ¬ . A 
proposição modificada é chamada de negação da 
proposição original. 
 
TAUTOLOGIA, CONTRADIÇÃO E CONTINGÊNCIA  
 
TAUTOLOGIA: É uma proposição composta cujo valor 
lógico é verdadeiro (V), independentemente dos 
valores dos termos que a compõe.  
 

Exemplo: “Estudo ou não é verdade que estudo e 
trabalho”. 
 
CONTRADIÇÃO: É uma proposição composta cujo 
valor lógico é falso (F), independentemente dos 
valores dos termos que a compõe.  
 
Exemplo: “Aprendo, se e somente se, não aprendo”. 
 
CONTINGÊNCIA: É uma proposição composta cujo 
valor lógico pode ser verdadeiro (V) ou falso (F), 
dependendo dos valores dos termos que a compõe.  
 
Exemplo: “Se durmo, então não durmo”. 
 

NOTA  
Os conceitos de Recíproca, Contrária (inversa) e 
Contrapositiva. 
 
Recíproca: é obtida pela troca de posições dos 
termos. 
 
EXEMPLO.: A recíproca de A → B é B → A. 
 
A contrária (ou inversa).: é obtida pela negação dos 
termos. 
 
EXEMPLO.: A contrária de A → B é ~ A → ~B. 
 
Contrapositiva: é obtida pela troca e negação dos 
termos, ou seja, a contrapositiva equivale a recíproca 
da contrária (ou contrária da recíproca). 
EXEMPLO.: A contrapositiva de A → B 
 
1°) Trocamos os termos de posições: B → A 
 
2°) Negamos os termos: ~B → ~A 

 
 QUESTÕES COMENTADAS 

 
01. Se “p” é falsa e “q” é falsa, então a proposição ( p 

q) q é falsa. 
 
SOLUÇÃO: 
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           ConCeitos de Hardware

CONCEITOS INICIAIS

 O QUE É INFORMÁTICA?

É a ciência que estuda a informação, buscando formas 
de agilizar o processo de transformação de dados em 
informações. Além disso, a informática também se preocupa 
com a segurança e a precisão dessas informações.

DADOS x INFORMAÇÃO

O dado não possui significado relevante e não conduz a 
nenhuma compreensão. Representa algo que não tem sentido 
a princípio. Portanto, não tem valor algum para embasar 
conclusões, muito menos respaldar decisões.

A informação é a ordenação e organização dos dados 
de forma a transmitir significado e compreensão dentro de 
um determinado contexto. Seria o conjunto ou consolidação 
dos dados de forma a fundamentar o conhecimento. 
Na computação, o processo que transforma dados em 
informações é chamado de processamento de dados.

SISTEMA DE NUMERAÇÃO

Os computadores trabalham com um sistema incrível, que 
utiliza apenas dois valores para  manipular qualquer informação. 
Isso quer dizer que todas as operações que o computador 
faz, desde permitir-nos a escrever um simples texto até jogar 
jogos 3D são realizados utilizando apenas dois valores, que por 
convenção são os dígitos “0” (zero) e “1” (um). 

O que é binário?

De forma geral, binário é um sistema que utiliza apenas 
dois valores para representar suas quantias. É um sistema de 
base dois. Esses dois valores são o “0” e o “1”.

Daí podemos concluir que para 0 temos desligado, sem 
sinal, e para 1 temos ligado ou com sinal.

Vale ressaltar que o sistema que utilizamos diariamente 
é o sistema de base dez, chamado também por base decimal. 
Esse sistema utiliza os algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. 

Nós seres humanos fomos “treinados” para trabalhar 
com a base decimal. Ela é a ideal para nós. Mas, para os 
computadores a base binária é a ideal. 

Nos computadores esses zeros (“0s”) e uns (“1s”) são 
chamados de dígitos binários ou somente bit (conjunção de 
duas palavras da língua inglesa binary digit), que é a menor 
unidade de informação dos computadores. Dessa forma, 
tanto faz dizer dígito “0” e dígito “1”, ou, bit “0” e bit “1”. 

Cada caractere tem um código binário associado a ele. 
Vamos supor que a letra A seja 01000001, nenhum outro 
caractere terá o mesmo código. Este código de caracteres é 
formado pela união de 8 “zeros” e “uns”. Cada 0 e 1 é 
chamado de BIT, e o conjunto de oito deles é chamado BYTE. 
Um BYTE consegue armazenar apenas um CARACTERE (letras, 
números, símbolos, pontuação, espaço em branco e outros 
caracteres especiais). 

A linguagem binária foi convencionada em um código 
criado por cientistas americanos e aceito em todo o mundo, 

esse código mundial que diz que um determinado byte 
significa um determinado caractere é chamado Código ASCII. 
O Código ASCII, por usar “palavras” de 8 bits, permite a 
existência de 256 caracteres em sua tabela (256 = 28).

Conversão Entre Bases Numéricas.

Conversão de base numérica é o nome dado à passagem 
de um valor de uma base para outra mantendo o valor 
quantitativo, mas alterando a simbologia para se adequar a 
nova base.

Introdução

Atualmente é muito comum o uso de bases numéricas 
derivadas de 2 ao se utilizar computadores em baixo nível 
(quando se programa um, por exemplo).

O humano está familiarizado com a base 10 (decimal), no 
dia a dia, já os computadores atuais trabalham exclusivamente 
com a base 2 (binário), assim é preciso fazer conversões entre 
estas bases quando se pretende inserir algum valor para ser 
processado pelo computador.

Obviamente que ninguém vai ficar convertendo números 
para o binário para então digitá-lo na calculadora e depois 
converter o resultado para decimal para usá-lo. Esse processo 
de conversão está, no caso da calculadora, pré-programado 
para ser feito por ela, o ponto a ser entendido aqui é que 
internamente ela faz tudo em binário, em outras palavras: 
ela converte o que foi digitado para binário, faz o cálculo, 
converte o resultado para decimal e apresenta o resultado.

Conversão de Decimal para Binário

Para encontrar o número binário correspondente a um 
número decimal, são realizadas sucessivas divisões do número 
decimal por 2. 

Em seguida, o resto da divisão de cada operação é 
coletado de forma invertida, da última para a primeira 
operação de divisão como na figura, onde foi obtido o número 
binário correspondente ao número decimal 25: 

 

Na figura acima vemos que o número decimal foi 
dividido sucessivamente por 2 e os resultados foram coletados 
da última para a primeira divisão, formando o número binário. 

Conversão de Binário para Decimal

Como vimos na lição anterior, para descobrir o número 
decimal correspondente a um número binário, basta calcular a 
soma de cada um dos dígitos do número binário multiplicado 

Informática – Rafael Araújo  

                                                      www.artejur.com.br                                                                     1

 

 

 2019



por 2 (que é a sua base) elevado à posição colunar do número, 
que, da direita para a esquerda começa em 0. 

Vejamos uma conversão do número binário que 
obtivemos na conversão acima: 

 

Conversão de Decimal para Hexadecimal

A conversão de números decimais para hexadecimais 
é idêntica à conversão de decimal para binário, exceto 
que a divisão deve ser realizada por 16, que é a base dos 
hexadecimais. 

Quando tiver dúvida sobre o valor em hexadecimal de 
algum resto, verifique na tabela da lição anterior. 

Conversão de Hexadecimal em Decimal

A conversão de números hexadecimais em decimais 
é realizada através da soma dos dígitos hexadecimais 
multiplicados pela base 16 elevada à posição colunar 
contando da direita para a esquerda, começando em 0, de 
forma semelhante à conversão de binários em decimais: 

 

Note que os caracteres que definem os dígitos 
hexadecimais A, B e C foram substituídos pelos valores 
equivalentes em decimais 10, 11 e 12 de acordo com a tabela 
da lição anterior para a realização do cálculo. 

Medidas de Armazenamento
 

PROCESSAMENTO DE DADOS
 

O computador é divido em duas partes: a parte 
lógica, que é chamada de Software, que compreende os 
programas e a parte física, chamada de Hardware, que 
compreende todos os componentes físicos do computador. 
Por meio desses componentes são realizados a entrada dos 
dados, processamento dos dados, saída das informações e 
o armazenamento das informações. Dentro de um sistema 
de informação, além das partes citadas, ainda existe o 
componente humano chamado Peopleware (Usuários) 
responsáveis em manusear os computadores.

PROCESSADORES

Atualmente existem dois grandes fabricantes de 
processadores (CPU) no mundo, são eles:
•	 INTEL	 	 	
•				AMD	

Esses processadores são fabricados basicamente para duas 
aplicações: o uso doméstico e o uso para processamento pesado.

A tabela abaixo mostra a evolução dos processadores 
tanto fabricados pela Intel como AMD.

INTEL AMD

PENTIUM K 5

PENTIUM MMX K6

PENTIUM II K6-2

PENTIUM III K6-3

CELERON DURON

CELERON D SEMPRON

PENTIUM 4 ATHLON 64

PENTIUM D ATHLON 64 X2

CORE 2 DUO ATHLON 64 FX

CORE 2 QUAD ATHLON II X2

CORE I3 ATHLON II X3

CORE I5 PHENOM II X2 / PHENOM X4

CORE I7 PHENOM II X6 / AMD FX

Dual-core

Todo processador equipado com essa tecnologia possui 
dois núcleos de execução (dois processadores reais) ao 
invés da tecnologia HT (dois processadores virtuais). Com 
essa tecnologia o processador poderá executar aplicações 
simultaneamente. Os processadores Pentium D, Core 2 Duo 
e Athlon 64 x2 são exemplos de processadores que possuem 
essa tecnologia.
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Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
(Art. 5º ao 11); 

 
A origem dos direitos fundamentais está ligada à 

necessidade de se impor limites à atuação do Estado 
absoluto em favor da liberdade do indivíduo, isto é, de impor 
limites à ingerência do Estado na esfera de liberdade do 
indivíduo. 

 
Os direitos fundamentais surgiram tendo como 

destinatários (ou titulares) as pessoas naturais. Com o 
passar do tempo os ordenamentos constitucionais passaram 
a reconhecer direitos fundamentais também às pessoas 
jurídicas. Modernamente as constituições também 
asseguram tais direitos às pessoas estatais, isto é, o próprio 
Estado passou a ser considerado titular de direitos 
fundamentais. 

 
Surgiram, então, como normas que exigiam uma 

atuação negativa do Estado (não fazer) em favor da 
liberdade do indivíduo. As normas que consagraram os 
primeiros direitos fundamentais eram, portanto, normas 
negativas, que não exigiam uma atuação positiva do Estado 
(um fazer), mas sim uma atuação negativa, uma abstenção 
(um não fazer) em favor da liberdade individual. 

 
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS: Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º) 
 

O direito é o que se protege, o bem da vida guardado 
pela Constituição. A garantia é o mecanismo criado pela 
Constituição para defender o direito. Os direitos 
fundamentais não são absolutos e são irrenunciáveis. Os 
bens constitucionais devem ser usufruídos levando-se em 
conta outros direitos também constitucionalmente 
protegidos. 

 
Os caracteres mais marcantes dos direitos 

fundamentais são: (a) historicidade (nascem, modificam-se e 
desaparecem); (b) inalienabilidade (intransferíveis e 
inegociáveis); (c) imprescritibilidade (nunca deixam de ser 
exigíveis); (d) irrenunciabilidade (no máximo, podem não ser 
exercidos); (e) universalidade (todos têm direitos 
fundamentais) e (f) limitabilidade (não são absolutos). 

 
Adotando o critério do conteúdo e observando a 

Constituição de 1988, podemos separá-los em: (a) 
individuais; (b) coletivos; (c) sociais; (d) à nacionalidade e (e) 
políticos. 

 
1) Conceito: São o conjunto de normas, princípios, 

prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à soberania 
popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e 
igualitária, independente de credo, raça, origem, cor, 
condição econômica ou status social. 
 
2) Divisão: civil (direitos da pessoa humana); política 

(direitos de participação na ordem democrática) e 
econômico-social (direitos econômicos e sociais). 
 
3) Natureza jurídica dos Direitos e Garantias 
Fundamentais: Têm a mesma natureza de normas 

constitucionais positivas, pois derivaram da linguagem 
prescritiva do constituinte. Na medida do possível, têm 
aplicação direta e integral, independendo de providência 
legislativa ulterior para serem imediatamente aplicadas. 

4) Abrangência dos Direitos e Garantias Fundamentais 

- os direitos individuais e coletivos (art. 5º) 
- os direitos sociais (arts. 6º e 193 e seguintes) 
- os direitos à nacionalidade (art. 12) 
- os direitos políticos (arts. 14 a 16) 
- os direitos dos partidos políticos (art. 17) 
 
5) Características dos Direitos e Garantias 
Fundamentais 

- Históricos 
- Universais 
- Cumuláveis (ou concorrentes) 
- Irrenunciáveis 
- Inalienáveis 
- Imprescritíveis 
- Relativos (ou limitados) 
 
6) Destinatários dos Direitos e Garantias Fundamentais 

 

O legislador constituinte conferiu uma amplitude 
bastante significativa aos direitos fundamentais, de modo 
que todos podem usufruir, seja brasileiro ou estrangeiro, 
pessoa física ou jurídica. 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 

 
A principal disposição do caput deste artigo 5º é o 

Princípio da Igualdade Formal, ou Princípio da Isonomia, 
segundo o qual ―todos são iguais perante a lei‖. Não significa 
que todas as pessoas terão tratamento absolutamente igual, 
mas que terão tratamento diferenciado na medida das suas 
diferenças. 

 
Vale a pena ainda frisar que uma interpretação literal 

do caput do art. 5° nos levaria a entender que o estrangeiro 
não residente no Brasil (um empresário ou um turista, por 
exemplo), poderia ser morto ou assaltado livremente, o que 
é absurdo. Na verdade, a locução ―estrangeiros residentes‖ 
deve ser interpretada no sentido de abranger todo e 
qualquer estrangeiro, porque o Princípio da Isonomia 
garante isso expressamente ―sem distinção de qualquer 
natureza‖. 

 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição; 

 
Este inciso impõe uma igualação entre homens e 

mulheres, mas trata-se de uma igualdade relativa, não 
absoluta porque será nos termos da Constituição, o que 
implica dizer que a Constituição, e somente ela, poderá 
impor tratamento diferenciado entre os dois sexos. E, 
efetivamente faz isso, por exemplo, quando se refere ao 
período de licença maternidade e paternidade. 

 
A importância deste inciso é, contudo, a de impedir a 

vigência de qualquer lei anterior à Constituição, que 
estabeleça uma diferença entre homens e mulheres, não 
expressamente repetida na própria Constituição, a qual será 
revogada. 

 
As únicas diferenças entre os dois sexos são as 

expressamente ditas no texto constitucional. Ainda, a 
distinção de ordem sexual é aceita pela Constituição quando 
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a finalidade pretendida for reduzir desigualdade ou atenuar 
desníveis, como no caso de uma prova de esforço físico 
entre candidatos homens e mulheres. 

 

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei; 

 
Trata-se do Princípio da Legalidade, segundo o qual 

apenas uma lei regularmente votada pelo Poder Legislativo 
e sancionada pelo Poder Executivo, é capaz de criar a 
alguma pessoa obrigação de fazer ou não fazer alguma 
coisa. 

 
Decretos, portarias, instruções, resoluções, nada 

disso pode criar uma obrigação a alguém se não estiver 
fundamentada numa lei onde tal obrigação seja prevista. Há 
grandes diferenças entre o princípio da legalidade e o 
princípio a reserva legal.  

 
O princípio da legalidade impõe a submissão à lei e 

admite duas vertentes: a de que somente a lei pode obrigar 
e nada mais; uma vez que exista a lei, o seu cumprimento é 
obrigatório. 

 
O princípio da reserva legal, mais estrito, revela-se 

na submissão de determinada matéria ao regulamento da 
lei. Na Constituição aparece sob as formas nos ―termos da 
lei‖ ou ―na forma da lei‖. Sempre haverá, nesse caso, a 
identificação precisa da matéria que, no determinado 
dispositivo constitucional, está sendo submetido à lei. 

 
Resumindo: o princípio da legalidade tem alcance 

mais amplo, porém menor densidade (pode ser satisfeito por 
normas jurídicas em geral); o princípio da reserva legal tem 
alcance restrito, porém maior densidade (só pode ser 
satisfeito por lei formal ou atos normativos com força de lei). 

 

III – ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante; 

 
Este inciso protege a dignidade da pessoa contra 

atos que poderiam atentar contra ela. Tratamento desumano 
é aquele que se tem por contrário à condição de pessoa 
humana. Tratamento degradante é aquele que, aplicado, 
diminui a condição de pessoa humana e sua dignidade. 

 
Tortura é o sofrimento psíquico ou físico imposto a 

uma pessoa, por qualquer meio. A Lei 9.455/97 define os 
crimes de tortura, qual seja, o constrangimento a alguém, 
mediante o emprego de violência ou grave ameaça, física ou 
psíquica, causando-lhe sofrimento físico ou mental. 

 
Segundo o art. 1º da Lei nº 9.455/97, o crime de 

tortura é definido como ―constranger alguém com o emprego 
de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental‖. Doutrinariamente, tratamento desumano é 
aquele que se tem por contrário à condição de pessoa 
humana e tratamento degradante é aquele que diminui a 
condição de pessoa humana, atingindo sua dignidade. 

 
Súmula Vinculante 11: Só é lícito o uso de algemas 

em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 
preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por 
escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e 
penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou 
do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do Estado.  
 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato; 

 
A liberdade de manifestação do pensamento é o 

direito que a pessoa tem de exprimir, por qualquer forma e 
meio, o que pensa a respeito de qualquer coisa. Em outras 
palavras, é o direito de uma pessoa dizer o que quer, de 
quem quiser, da maneira como quiser, no local em que 
quiser. 

 
A única exigência constitucional é a de que a pessoa 

que exerce esse direito se identifique, para impedir que ele 
seja fonte de leviandade ou que seja usado de maneira 
irresponsável. Sabendo quem é o autor do pensamento 
manifestado, o eventual prejudicado poderá defender-se, de 
acordo com o disposto no inciso V. 

 
O art. 19 da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem entende que não há qualquer limitação de ordem 
formal à livre manifestação do pensamento. O sentido da 
liberdade de opinião é duplo: o valor da indiferença impõe 
que a opinião não deve ser tomada em consideração; e o 
valor exigência, que impõe o respeito à opinião. 

 
Por fim, vale ressaltar que o pensamento em si não é 

tutelado nem pela Constituição nem pelo Direito, apenas a 
sua manifestação o é. 

 

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem; 

 
No inciso IV falava-se no direito daquela pessoa que 

quer manifestar seu pensamento sobre qualquer coisa. 
Neste inciso cuida-se de proteger a pessoa eventualmente 
atingida por aquela manifestação, a qual saberá contra 
quem agir graças à proteção de anonimato. 

 
Direito de resposta proporcional à ofensa: Essa 

proporcionalidade deve ser observada no meio e no modo. 
Se a ofensa foi verbal e pessoa, a resposta deverá ser 
verbal e pessoal. 

 
A segunda linha defesa ocorre através do pedido de 

indenização em juízo, pela ação cível própria. Os danos 
indenizáveis são material, moral e à imagem. 

 

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e as suas liturgias; 

 
Este inciso trata de três direitos: o de ter liberdade de 

consciência e de crença (que não são a mesma coisa), o de 
ter livre o exercício do culto religioso pelo qual tenha optado, 
e o de ter os locais onde esses cultos são realizados 
protegidos contra agressões de quem quer que seja. 

 
O livre exercício dos cultos não é amplo, devendo ser 

observadas as leis sobre repouso noturno e horários de 
silêncio, por exemplo, bem como áreas de restrição e 
barulhos, com proximidades de hospitais. 

 
A proteção aos locais de cultos impede que os 

adeptos de determinada religião ou crença hostilizem os de 
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LEGISLAÇÃO MILITAR DISTRIBUÍDA POR ASSUNTO 
 
 

CÓDIGO DISCIPLINAR (LEI Nº 13.407/03 – PAG. 06) 
 

 
➢ Art. 1º ao Art. 6º - APLICAÇÃO DA LEI, HIERARQUIA, DISCIPLINA E DEONTOLOGIA MILITAR;  

  
➢ Art. 7º e Art. 8º - VALORES E DEVERES MILITARES ESTADUAIS; 

 

➢ Art. 9º ao Art. 13 - DISCIPLINA MILITAR E TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES;  

 

➢ Art. 14 ao Art. 30 - SANÇÕES DISCIPLINARES, PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E REPRESENTAÇÃO;  

 

➢ Art. 31 ao Art. 52 - COMPETÊNCIA DISCIPLINAR, JULGAMENTO, APLICAÇÃO DE SANÇÕES, CUMPRIMENTO 

E CONTAGEM DO TEMPO;  

 

➢ Art. 53 ao Art. 70 - COMPORTAMENTO, RECURSOS, REVISÃO DOS ATOS E RECOMPENSAS; 

 

➢ Art. 71 ao Art. 106 - PROCESSOS REGULARES: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, CONSELHO DE DISCIPLINA 

E PROCEDIMENTO ADMINISTRATVO DISCIPLINAR. 

 

 

CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA 

(LEI Nº 098/11 E SUAS ALTERAÇÕES – PAG. 51) 

 
 
➢ Art.1º ao Art.5º - CRIAÇÃO, COMPETÊNCIA, TRABALHO E ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA; DO 

CONTROLADOR GERAL E SUAS ATRIBUIÇÕES; 

 

➢ Art.6º ao Art.14 – CONTROLADOR GERAL ADJUNTO; COMISSÕES E CONSELHOS DISCIPLINARES; GTAC;  

 

➢ Art.15 ao Art.19 – AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES, AFASTAMENTO PREVENTIVO E SITUAÇÃO DOS 

SERVIDORES DESIGNADOS PARA SERVIR NA CGD;  

 

➢ Art.20 ao Art.33 – DELEGACIA DE ASSUNTOS INTERNOS E DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

 

ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS 

(LEI Nº 13.729/06 – PAG. 62) 
 
 
➢ Art. 1º ao Art. 9º - GENERALIDADES E ASPECTOS GERAIS DA LEI;  

  
➢ Art. 10 ao Art. 18 – INGRESSO NA CORPORAÇÃO, QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE E CAPELÃES;  

➢ Art. 19 ao Art. 30 – QUADRO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO, HIERARQUIA E DISCIPLINA, QAUDRO DE 

OFICIAIS COMPLEMENTAR E CÍRCULOS HIERARQUICOS; 

 
➢ Art. 31 ao Art. 45 – PRECEDÊNCIA, CARGOS, FUNÇOES E COMANDO;  

 

➢ Art. 46 ao Art. 51 - COMPROMISSO, DO COMPORTAMENTO ÉTICO E DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR 

E PENAL MILITAR; 

 

➢ Art. 52 ao Art. 67 - DIREITOS DOS MILITARES; REMUNERAÇÃO; FÉRIAS; AFASTAMENTOS; LICENÇAS;  

➢ Art. 68 ao Art. 76 – RECOMPENSAS; PRERROGATIVAS; PRISÃO E USO DE UNIFORMES; 

 

➢ Art. 172 ao Art.179 – AGREGAÇÃO; REVERSÃO; EXCEDENTE; AUSENTE E DESLIGAMENTO DO SERVIÇO 

ATIVO;  

 

➢ Art. 180 ao Art.201 – RESERVA REMUNERADA; REFORMA; DEMISSÃO; EXONERAÇÃO E EXPULSÃO; 

 

➢ Art. 202 ao Art.232 - EXONERAÇÃO; FALECIMENTO; DESAPARECIMENTO; EXTRAVIO; TEMPO DE SERVIÇO 

E CONTRIBUIÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS. 
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CÓDIGO DISCIPLINAR DOS MILITARES ESTADUAIS DO CEARÁ - 
LEI Nº 13.407/03 

 
 

ASSUNTOS QUE MAIS SÃO COBRADOS NAS PROVAS 
 
 

 

➢ APLICAÇÃO DO CÓDIGO, HIERARQUIA, ANTIGUIDADE E PRECEDÊNCIA, (Art.1º ao 

Art.5º) – (12 QUESTÕES); 

 

➢ DEONTOLOGIA MILITAR, (Art.6º) – (02 QUESTÕES); 

 

➢ VALORES FUNDAMENTAIS E DEVERES ÉTICOS, (Art.7º e Art.8º) – (17 

QUESTÕES); 

 

➢ DISCIPLINA MILITAR ESTADUAL, (Art.9º ao Art.11) – (09 QUESTÕES); 

 

➢ TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES, (Art.12 e Art.13) – (18 QUESTÕES);  

 

➢ SANÇÕES DISCIPLINARES E COMPETÊNCIA DISCIPLINAR, (Art.15 ao Art.25) – (23 

QUESTÕES);  

 

➢ RECOLHIMENTO TRANSITÓRIO, (Art.26) – (04 QUESTÕES);   

 

➢ COMPORTAMENTOS, ATOS DISCIPLINARES RECOMPENSAS E EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE, (Art.53 ao Art.55, do Art.62 ao Art.70 e Art.74) – (01 QUESTÃO);   

 

➢ PROCESSOS REGULARES E REPRESENTAÇÃO, (Art.27 ao Art.30 e Art.71 ao 

Art.104) – (10 QUESTÕES). 
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QUESTÕES DA LEI Nº 13.407/03 DE CONCURSOS ANTERIORES SEPARADAS POR 

ASSUNTO. 

 

 

 

 

RAIO X DAS QUESTÕES DO CÓDIGO DISCIPLINAR DOS MLITARES ESTADUAIS DO CEARÁ – LEI 

Nº 13.407/03 - NOS CONCURSOS DE 2008 A 2019 E SEUS RESPECTIVOS CURSOS DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 

 

 

 

VAI DAR CERTO! 
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PRECEDÊNCIA 13%

DEONTOLOGIA MILITAR 2%

VALORES FUNDAMENTAIS E DEVERES ÉTICOS 18%

DISCIPLINA MILITAR ESTADUAL 9%

TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES 19%

SANÇÕES DISCIPLINARES 24%

RECOLHIMENTO TRANSITÓRIO 4%

COMPORTAMENTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE  1%

PROCESSOS REGULARES E REPRESENTAÇÃO 10%
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CÓDIGO DISCIPLINAR DOS MILITARES 

ESTADUAIS DO CEARÁ 

Prof. Gilmar Pereira 

 
LEI Nº 13.407, DE 21.11.03 

(DOE 02.12.03) 
 

Institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, dispõe sobre 
o comportamento ético dos militares estaduais, estabelece os 

procedimentos para apuração da responsabilidade 
administrativo-disciplinar dos militares estaduais e dá outras 

providências. 
   

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a 

Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 1º. Esta Lei institui o Código Disciplinar da Polícia 

Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Ceará, Corporações Militares Estaduais organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina, dispõe sobre o comportamento ético 

dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para 

apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar dos 

militares estaduais. 

As Corporações Militares Estaduais PMCE e CBMCE são 
baseadas na hierarquia (ordenação progressiva da 
autoridade que se inicia no aluno soldado, soldado, cabo, 
3º Sargento, 2º sargento, 1º Sargento, Subtenente, aluno 
do CFO, 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente-
coronel, Coronel, Coronel Cmt Geral, culminando no 
Governador do Estado, chefe supremo das Corporações) e 
na disciplina (que é aceitação da ordenação hierárquica, 
das leis, normas, regulamentos e ordens) e estabelece a 
forma como serão apuradas as transgressões cometidas 
pelos militares. 

 
Art. 2º. Estão sujeitos a esta Lei os militares do Estado do 

serviço ativo, os da reserva remunerada, nos termos da 
legislação vigente. 

São militares estaduais ATIVOS: os militares estaduais de 
carreira; os Cadetes e os Alunos Soldados e dos cursos de 
saúde e, Capelania e complementar; os militares da reserva 
remunerada, quando convocados. São militares estaduais 
INATIVOS: Os componentes da Reserva remunerada, sujeitos 
ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação. 
(Art.3º, I e II da Lei nº 13.729/06) Tanto os militares ativos, 
quanto os inativos, estão sujeitos ao Código Disciplinar. 

 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica: 

I - aos militares do Estado, ocupantes de cargos públicos 

não militares ou eletivos; (Ver arts. 199 e 53 do EMECE). 

Cargo público não militar é aquele que não faz parte das 

atribuições inerentes à função policial militar, ou seja, 

não se enquadra em nenhuma das atividades da 

Corporação, desta forma o militar poderá ficar à 

disposição de outros órgãos, como por exemplo: 

Secretaria de educação, PGE, Secretaria de meio ambiente 

e etc. Militares estaduais exercendo mandatos eletivos 

ficam isentos das disposições desta lei durante todo o 

mandato.  

 
II - aos Magistrados da Justiça Militar; 

Os juízes militares integrantes dos Conselhos de Justiça, qualquer 

que seja sua categoria, são militares da ativa, sorteados entre os 

nomes constantes de relações enviadas pela Polícia Militar e pelo 

Corpo de Bombeiros Militar a cada uma das Auditorias 

Judiciárias. O conselho de justiça compõe a Justiça militar, tendo 

como missão, julgar os crimes militares, sendo formado por um 

Juiz de Direito e quatro oficiais. (Ver Art. 51 do EMECE) 

 
III - aos militares reformados do Estado. 

Estão sujeitos às regras desta lei; os militares em serviço 
ativo, os da reserva remunerada, ou seja, os aposentados, 
exceto os reformados, que são aqueles militares 
dispensados definitivamente do serviço na ativa da 
Corporação e ainda, os militares estaduais ocupantes de 
cargos públicos não militares e/ou eletivos . 

 

▪ COMO CAIU EM CONCURSO 
 

01.  (SD PMCE – CESPE/2008)  

O CD-PMCBM-CE aplica-se aos militares do estado do serviço 
ativo, da reserva remunerada e também aos militares do 
estado ocupantes de cargos públicos não-militares ou 
eletivos.   

 

02. (PROVÃO SD PMCE / 4ªTURMA – FUNCAB/2015)  

Com exceção dos militares estaduais reformados, os demais 
(serviço ativo e os da reserva remunerada) estão sujeitos ao 
CDPM/BM. Também estão na regra de exceção, os ocupantes 
de cargos públicos não militares ou eletivos e os Magistrados 
da Justiça Militar.  

 

03. (PROVÃO SD PMCE / 2ªTURMA – FUNCAB/2013)  

Todos os Policiais Militares estão sujeitos ao CDPM/BM, 
inclusive os reformados e da reserva remunerada. 

 

04. (SD PMCE – INSTITUTO AOCP/2016) 

O Código Disciplinar dos Militares do Estado do Ceará se aplica 
aos militares do Estado do serviço ativo, aos da reserva 
remunerada, além dos Magistrados da Justiça Militar 
Estadual. 

 

05. (1ºTEN PMCE – CESPE/2013) 

Em janeiro do corrente ano, os três militares da PMCE a seguir 
elencados envolveram-se em ato considerado transgressão 
disciplinar grave contra a corporação: sargento Pedro, que, 
desde 2010, exerce a função de deputado estadual do estado 
do Ceará; sargento Luiz, que se encontra na reserva e não 
exerce qualquer outra atividade; e cabo Sílvio, que é militar 
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