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Poder de Polícia: é a prerrogativa de que dispõe a 
Administração Pública para condicionar e restrin-
gir o uso e gozo de bens, atividades e direitos, em 

benefício do interesse público.
Atributos ou prerrogativas ou características do poder de polícia: 
a) discricionariedade; b) autoexecutoriedade; c) coercibilidade. 
Atenção! O poder de polícia pode se manifestar de modo vinculado.

1 Direito Administrativo 
Gustavo Scatolino

Lei de Execução Penal 
Wallace França

Características do Inquérito Policial:

O inquérito policial tem valor probatório relativo, portanto não poderá 
ser usado com fundamento exclusivo para condenação.
Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado: a requeri-
mento do ofendido ou de quem tiver qualidade para intentá-lo. (inciso II)  
Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito 
policial caberá recurso para o chefe de polícia. (§ 2º)
Súmula Vinculante 14: É direito do defensor, no interesse do represen-
tado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados 
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência 
de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
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Direito Processual Penal 
Thiago Siffermann

As Regras Mínimas da ONU para Tratamento de 
Presos (Regras de Mandela) enumeram direitos 
assegurados a diversas categorias de presos. 
Uma dessas categorias é o preso sob custódia ou 

aguardando julgamento ("preso não julgado"), que tem, entre outros, os 
seguintes direitos: a) dormir sozinho em quarto separado; b) ter a 
alimentação vinda do meio externo, por intermédio da administração, 
com seus próprios recursos, de suas famílias ou de amigos, dentro dos 
limites compatíveis com o bom andamento da unidade prisional; 
c) permissão para vestir suas próprias roupas se estiverem limpas e 
forem apropriadas; d) ter a oportunidade de trabalhar, mas não será 
obrigado a fazê-lo; e) direito de receber visitas, ser tratado por seu 
próprio médico ou dentista, desde que haja razão suficiente para isso e 
desde que custeie as despesas advindas do tratamento.

3 Direitos Humanos
Luciano Favaro

Em princípios de contagem, quando a ordem dos 
elementos altera a natureza, temos arranjos e 
permutações; porém, se a ordem é irrelevante, 
temos combinações e permutações com repetição. 
Em operações com conjuntos, a interseção corres-

ponde aos elementos que passam da realidade. Um argumento será válido 
se a verdade das premissas garantirem a verdade da conclusão. A negação 
da proposição “Todo A é B” é ”Algum A não é B”. As equivalências lógicas de 
“Se A então B” são: “Se não B então não A” e “não A ou B”. A negação da 
proposição “Se A então B” será “A e não B”. Nas questões de probabilidade, é 
necessário ressaltar que, se tivermos uma condição, o espaço amostral 
será reduzido à própria condição.

Raciocínio Lógico 
Josimar Padilha
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O agente público deve prestar toda a sua atenção 
às ordens legais de seus superiores. Contudo, 
tem de resistir a pressões, benesses ou vanta-
gens indevidas – ordens ilegais. Desse modo, 
deve ter respeito à hierarquia, porém sem temor 
de denunciar ações imorais, ilegais ou antiéticas.

Ética no Serviço Público 
Glauber Marinho
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A indústria goiana concentrou suas atividades 
inicialmente em bens de consumo não duráveis e, 
a partir da década de 1970, nos bens intermediá-

rios e na indústria extrativa. Em meados da década de 1990, o desenvol-
vimento industrial goiano era ainda incipiente (inicialmente), vulnerável 
aos constantes impactos negativos da conjuntura econômica nacional.

8 Realidade de Goiás 
Júlio Santos

Elias Santana

A Iades, felizmente, tem elaborado ótimas provas 
de língua portuguesa! Ao receber o caderno de 
questões, primeiramente, separe as questões de 

gramática (que serão resolvidas primeiro) das de texto (que serão 
resolvidas depois). Em gramática, lembre-se de que qualquer questão 
sobre ortografia e acentuação deve ser respondida à luz do Novo 
Acordo Ortográfico; para as questões de pontuação, sempre busque 
encontrar a ordem direta da oração (SVC), pois ela vai te ajudar a encon-
trar adjuntos adverbiais deslocados, apostos e vocativos; a Iades gosta 
das seguintes funções do SE: partícula apassivadora, índice de indeter-
minação do sujeito (para essas duas, lembre-se de olhar a transitividade 
do verbo) e pronome reflexivo. Em texto, são três os assuntos preferi-
dos: tipologia textual, coesão e análise de textos (compreensão e 
interpretação). Ah, o texto da prova objetiva deve tratar de algum tema 
ligado ao seu futuro cargo (assim como a redação discursiva).

9 Língua Portuguesa 
 

A prevaricação imprópria, que pode também ser 
denominada simplesmente de prevaricação, é um 
crime funcional e omissivo próprio (não admite 

tentativa). Ademais, só pode ser praticado na modalidade dolosa. Vide a 
conduta descrita no artigo 319-A do CP: Deixar o Diretor de Penitenciária 
e/ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a 
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com 
outros presos ou com o ambiente externo: Pena: detenção, de 3 meses a 
1 ano. Assim, trata-se de crime de menor potencial ofensivo.

A falta grave não interrompe o prazo para obten-
ção de livramento condicional, nem para fim de 
comutação de pena ou indulto. Entretanto, 

interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de 
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa 
infração. E, em caso de remição, o juiz poderá revogar até um terço do 
tempo remido.

Direito Penal
Erico Palazzo4

Aragonê Fernandes

No PAD administrativo, a falta de advogado não é 
caso de nulidade. Por outro lado, é obrigatória a 

presença de advogado ou defensor público no PAD instaurado na execu-
ção penal. Além disso, integrantes da segurança pública não podem 
fazer greve.

7 Direito Constitucional 
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O Gran Cursos Online deseja a você uma 
ótima prova. No nosso canal do YouTube, 

você encontra a correção da prova e 
muito mais! Acesse:

www.youtube.com/grancursostv


