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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nível Fundamental: Leitura, interpretação e compreensão de texto. Ortografia oficial. Acentuação 

gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de palavras. 

Morfologia. Vozes do verbo. Emprego de tempos e modos verbais. Sintaxe. Concordância 

nominal e verbal. Significado das palavras: sinônimos, antônimos. Denotação e conotação. 

Crase. Regência nominal e verbal. Análise sintática: coordenação e subordinação. Figuras de 

linguagem. Fonologia. 

 

Nível Médio: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Estruturação do texto e dos 

parágrafos. Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores 

sequenciais. Significação contextual de palavras e expressões. Equivalência e transformação de 

estruturas. Sintaxe: processos de coordenação e subordinação. Emprego de tempos e modos 

verbais. Pontuação. Estrutura e formação de palavras. Funções das classes de palavras. Flexão 

nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Concordância nominal 

e verbal. Regência nominal e verbal. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 

 

Nível Superior: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não 

literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: 

sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos 

em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; 

processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, 

oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância 

nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação 

pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. 

Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescritura 

de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma padrão. 

 

 
MATEMÁTICA 

 

Nível Fundamental: Conjuntos: vazio e unitário. Números naturais: operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão. Números pares e números ímpares. Unidades de medidas: 

ANEXO III 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

HORÁRIAS  

 



 

 

 

 

                                                                          

Página 2 de 9 
 

  

                                   

comprimento, superfície, volume e massa. Sentenças matemáticas. Sistema monetário 

brasileiro. Sistema de numeração decimal. Múltiplos e divisores. Problemas e cálculos de 

raciocínio lógico. Sucessor e antecessor (até 1000). Resolução e interpretação de problemas 

envolvendo todas as operações. Números decimais e porcentagem. 

 

 
RACIOCINIO LÓGICO 

 

Nível Médio: Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e 

predicados. Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas 

operações, porcentagem e juros. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, 

área, volume, massa e tempo. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, 

objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação 

das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e análise 

da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio 

matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, 

discriminação de elementos. Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas. 

Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Problemas de 

contagem e noções de probabilidade. Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, 

distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. Noções de estatística: média, moda, mediana e 

desvio padrão. Plano cartesiano: sistema de coordenadas, distância. Problemas de lógica e 

raciocínio. 

 

Nível Superior: Proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados. 

Conjuntos e suas operações, diagramas. Números inteiros, racionais e reais e suas operações, 

porcentagem. Proporcionalidade direta e inversa. Medidas de comprimento, área, volume, massa 

e tempo. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos 

fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições 

usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e análise da lógica de 

uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, 

raciocínio sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e temporal, formação de 

conceitos, discriminação de elementos Compreensão de dados apresentados em gráficos e 

tabelas. Problemas de lógica e raciocínio. Problemas de contagem e noções de probabilidade. 

Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e 

área. Noções de estatística: média, moda, mediana e desvio padrão. 

 

 



 

 

 

 

                                                                          

Página 3 de 9 
 

  

                                   

 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

O tópico Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracambi foi incluído em todos os cargos 

dos Níveis Médio e Superior 

 

Nível Médio 

Auxiliar Administrativo: Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracambi - Noções de 

Arquivologia. Princípio da proveniência. Teoria das três idades de arquivo. Gestão de 

documentos. Protocolo. Instrumentos de gestão de documentos. Plano de classificação. Tabelas 

de temporalidade. Arquivos permanentes: arranjo e descrição. Preservação, conservação e 

restauração de documentos arquivísticos. Noções de Administração: organizações, eficiência e 

eficácia. O processo administrativo: planejamento, organização, influência, controle. 

Planejamento: fundamentos, tomada de decisões, ferramentas. Organização: fundamentos, 

estruturas organizacionais tradicionais e contemporâneas, tendências e práticas 

organizacionais. Influência: aspectos fundamentais da comunicação, liderança, motivação, 

grupos, equipes e cultura organizacional. Controle: princípios da administração da produção e 

do controle. Noções de Administração Pública: princípios. Descentralização e desconcentração. 

Administração Direta e Indireta. Características básicas das organizações formais modernas: 

tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. 

Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Excelência nos serviços 

públicos. Gestão da Qualidade. Gestão de resultados na produção de serviços públicos. O papel 

do servidor. Cidadania: direitos e deveres do cidadão. O cidadão como usuário e contribuinte. 

Técnicas secretariais: relações pessoais e interpessoais. Organização de reuniões e 

administração do tempo. Conduta profissional: comunicação verbal e apresentação pessoal. 

Relações humanas no trabalho. Interação com o público interno e externo. Comunicações 

administrativas: redação de correspondência e documentos oficiais. Ética e cidadania. 

 

Motorista: Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracambi - Código Nacional de Trânsito. 

Regras de circulação: sinalização; classificação e normas gerais de uso do veículo; 

equipamentos obrigatórios. Princípios de direção defensiva. Identificação e conhecimento 

técnico de veículos: motor; alimentação; sistema elétrico; suspensão; sistema de direção, freios, 

rodas e pneus, refrigeração, transmissão e câmbio (caixa de mudanças, embreagem e 

diferencial); aparelhos registradores do painel. Licenciamento de veículos. Classificação dos 

condutores. Habilitação. Deveres e proibições. Infrações e penalidades. Lei Municipal nº 1.610, 

de 2 de maio de 2022 – Dispõe sobre estruturação e funcionamento do Sistema de Controle 
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Interno na Administração Direta do Município de Paracambi (Estatuto do Servidor Público – artigo 

167 em diante). 

 

Porteiro: Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracambi - Segurança de instalações, 

controle de acesso. Métodos básicos de combate a incêndios, tipos de extintor e tipos de fogo. 

Noções de primeiros socorros. Emergência: comunicação com prontos-socorros, Polícia Militar, 

Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, fornecedoras de energia elétrica e de abastecimento de água, 

postos de saúde, hospitais. Principais sistemas de alarme e monitoramento de câmeras. O 

profissional e o público: postura, regras básicas de abordagem e de atendimento. Lei Municipal 

nº 1.610, de 2 de maio de 2022 – Dispõe sobre estruturação e funcionamento do Sistema de 

Controle Interno na Administração Direta do Município de Paracambi (Estatuto do Servidor 

Público – artigo 167 em diante). 

 

Recepcionista: Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracambi - Redação de 

correspondência oficial. Organização de arquivos e protocolos. Recepção e despacho de 

documentos. Formalidades em atos solenes. Normas protocolares. Regras básicas de recepção 

de visitas oficiais ou formais. O profissional e o público: postura, regras básicas de atendimento 

e recepção ao público interno e externo. Atendimento presencial, por telefone, internet e outros 

meios. Qualidade no atendimento. Noções de direitos e deveres. Ética e Cidadania. Lei Municipal 

nº 1.610, de 2 de maio de 2022 – Dispõe sobre estruturação e funcionamento do Sistema de 

Controle Interno na Administração Direta do Município de Paracambi (Estatuto do Servidor 

Público – artigo 167 em diante).  

 

Zelador(a): Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracambi - Atividades específicas 

teóricas inerentes ao cargo. Boas Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. 

Organização do local de trabalho. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos 

e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Serviços de limpeza de: móveis, 

paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, 

passadeiras, tapetes, utensílios, banheiros e toaletes. Serviços de reparos: alvenaria, pintura, 

manutenção elétrica e hidráulica. Manutenção. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Controle de 

estoque de materiais de limpeza e de cozinha. Higiene pessoal e com todo o material mantido 

sobre a sua responsabilidade. Normas de uso de equipamentos de segurança. Prevenção na 

segurança do trabalho. Lei Municipal nº 1.610, de 2 de maio de 2022 – Dispõe sobre estruturação 

e funcionamento do Sistema de Controle Interno na Administração Direta do Município de 

Paracambi (Estatuto do Servidor Público – artigo 167 em diante). 
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Nível Superior 

Contador: Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracambi - Contabilidade Geral. 

Estrutura conceitual da Contabilidade de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 - 

Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. Fatos contábeis e respectivas variações 

patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Regime de competência e regime de caixa. 

Provisões em geral. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. Escrituração de operações 

típicas. Apuração de resultados. Controle de estoques e do custo das vendas. Demonstrações 

Contábeis: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das 

mutações do patrimônio líquido, demonstração do resultado abrangente, demonstração dos 

fluxos de caixa; demonstração do valor adicionado: obrigatoriedade e apresentação; conteúdo 

dos grupos e subgrupos; classificação das contas, critérios de Avaliação e Levantamento de 

acordo com a Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) modificada pelas Leis no 

11.638/07 e no 11.941/09 e com os pronunciamentos técnicos do CPC. Notas explicativas às 

demonstrações contábeis. Análise das Demonstrações Contábeis: índice de liquidez, de 

endividamento, de lucratividade e de rentabilidade. Prazos médios. Análise vertical e horizontal. 

Usuários e suas necessidades de informação. Reconhecimento e mensuração de ativos e 

passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas. Patrimônio Líquido e suas teorias. 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Normas brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor 

Público: NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 

Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público; NBC TSP 01 a 25 do 

Conselho Federal de Contabilidade: Receita de Transação sem Contraprestação. Receita de 

Transação com Contraprestação: provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, 

estoques. 

 

Técnico de Controle Interno: Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracambi - Direito 

Administrativo: Atos Administrativos: conceito; requisitos; atributos; classificação; invalidação. 

Contratos Administrativos: ideia central sobre contrato; formalização; execução. Licitações: Lei 

no. 14.133, de 1º, de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as 

Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito 

federal e dos Municípios.  Lei Complementar no. 101/2000 – Responsabilidade Fiscal: conceitos, 

aplicabilidade e prática.  Lei Federal 4.320/64: conceitos e aplicabilidade.  Controle da 

Administração Pública: Controle administrativo: conceito e características. Controle interno e 

controle externo da Administração Pública. Tutela administrativa, supervisão e vinculação na 

administração.  Controle parlamentar e controle popular. Controle Jurisdicional da Administração 

Pública: conceito; características; ações judiciais de oposição á Administração Pública. 

Servidores Públicos: cargo, emprego e função pública. Princípios constitucionais dos servidores 

públicos. Direitos, vantagens, deveres, proibições e responsabilidade dos servidores públicos. 



 

 

 

 

                                                                          

Página 6 de 9 
 

  

                                   

 

Técnico de Departamento Pessoal: Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracambi - 

Estratégias em recursos humanos: gerenciamento dos talentos humanos no âmbito corporativo. 

As pessoas como recursos e parceiras na organização. Principais características da gestão de 

pessoas. Políticas e diretrizes de RH. Análise e desenvolvimento do planejamento 

organizacional. A importância da informação e da qualidade na gestão de projetos. Elaboração 

de projetos. Estudo dos processos e indicadores de desempenho. Equipes e processo decisório. 

Comportamento organizacional: aspectos do comportamento das organizações e das pessoas. 

O trabalho em equipe. Teorias da motivação. Tipos de liderança. Comportamento humano e suas 

características. O comportamento humano em níveis individuais e grupais. Relações 

interpessoais e mecanismos que movem o comportamento humano: motivação, conflitos, 

frustrações e inteligência emocional. Liderança e trabalho em equipe. Avaliação de desempenho. 

Políticas e procedimentos para gestão de desempenho. Fatores que afetam o desempenho no 

emprego. Análise de ambientes empresariais maduros ou imaturos para a avaliação de 

desempenho 360 graus. Modelos de avaliação de desempenho informatizado, interpessoal e 

auto avaliativo, integrados no modelo 360 graus. Prioridades para a implantação da avaliação de 

desempenho. Fatores que afetam o desempenho no emprego. Ascensão profissional. Motivação 

e liderança: definição de motivação. Objetivos da motivação nas empresas. Como ocorre a 

motivação nas pessoas. A importância do estilo gerencial na motivação do empregado. 

Motivação no trabalho. Avaliação da capacidade de motivar pessoas. A importância da liderança 

no trabalho: diferentes abordagens acerca da liderança; características e atributos que os líderes 

devem ter; estilos de liderança; perfil do líder; condutas para controlar problemas; habilidades 

como condutor de reuniões. Tópicos avançados em Recursos Humanos: conceito de downsizing; 

extinção de postos de trabalho; definição de resizing; conceito, objetivos e funções da 

terceirização; conceito e objetivos do empowerment. Conceito de coach; o papel do coach nas 

organizações; habilidades do coach. Conceito de mentoring. Conceito e objetivos do 

benchmarking. Gestão de pessoas: fundamentos, tendências e legislação. Conceito e 

desenvolvimento das competências essenciais; matriz de competências. Legislação: trabalho 

noturno, jornada de trabalho, repouso semanal, férias, licença paternidade e licença 

maternidade, repouso semanal remunerado, 13o salário, encargos sociais e previdenciários, 

imposto de renda. Gestão estratégica de pessoas. Ética profissional. 

 

Procurador Legislativo:  

Este tópico foi excluído. Servidores Públicos Estaduais: Lei no 1.762, de 14/11/1986. 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Paracambi - Direito Administrativo: Conceito, fontes 

e princípios. Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e 

organização; natureza, fins e princípios. Organização administrativa: centralização e 
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descentralização, concentração e desconcentração; organização administrativa da União; 

administração direta e indireta. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e 

prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico: provimento, vacância, 

remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade 

civil, criminal e administrativa. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; 

poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. 

Ato administrativo: conceito; requisitos, perfeição, validade, eficácia, atributos. Serviços públicos: 

conceito, classificação, regulamentação e controle; forma, meios e requisitos; delegação, 

concessão, permissão, autorização. Controle e responsabilização da administração: controle 

administrativo; controle judicial; controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. Lei no 

8.429/1992 (dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração 

pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras providências). Direito Constitucional: Natureza, 

conceito e objeto. Constituição: conceito, objetos e elementos, normas constitucionais. Poder 

Constituinte: fundamentos do Poder Constituinte; reforma e revisão constitucionais; limitação do 

poder de revisão; emendas à Constituição. Controle de constitucionalidade: conceito; 

inconstitucionalidades por ação e por omissão. Dos direitos e deveres fundamentais: direitos e 

deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; 

garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Poder 

Legislativo: fundamento, atribuições e garantias de independência. Poder Executivo: forma e 

sistema de governo; chefia de Estado e chefia de Governo; atribuições e responsabilidades do 

Presidente da República. Poder Judiciário: disposições gerais; o Supremo Tribunal Federal; o 

Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes 

dos Estados e do DF; garantias da magistratura; funções essenciais à Justiça. Ministério Público. 

Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança 

pública. Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educação, cultura e 

desporto; ciência e tecnologia; comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente 

e idoso. Direito Civil: Lei de introdução às normas do Direito brasileiro. Pessoa natural, pessoa 

jurídica extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies e exteriorização; 

Personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição 

e decadência, negócios jurídicos. Posse: classificação, aquisição, efeitos e perda. Propriedade: 

aquisição, perda da propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia. Obrigações: modalidades 

e efeitos da liquidação das obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, 

espécies de contratos, responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. Casamento: 

classificação, habilitação, requisitos formais, impedimentos, forma e prova, anulação, efeitos 

jurídicos e regime de bens. Separação e divórcio. União estável: caracterização, efeitos 



 

 

 

 

                                                                          

Página 8 de 9 
 

  

                                   

alimentícios e sucessórios, dissolução. Das relações de parentesco. Da tutela, da curatela e da 

ausência. Sucessão: disposições gerais, ordem de vocação hereditária, capacidade sucessória, 

direito de representação, transmissão da herança, herança jacente, aceitação e renúncia da 

herança. Sucessão: capacidade para testar, parte disponível, legados e codicilo, deserdação, 

substituição, sonegados, indignidade, colação, pagamentos das dívidas e garantias, partilha e 

sobrepartilha. Direito Processual Civil: Da jurisdição e da ação: conceito, natureza e 

características; das condições da ação. Das partes e procuradores: da capacidade processual e 

postulatória; dos deveres e da substituição das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio e da 

assistência. Da intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e 

chamamento ao processo. Do Ministério Público. Da competência: em razão do valor e da 

matéria; competência funcional e territorial; modificações de competência e declaração de 

incompetência. Do juiz. Dos atos processuais: da forma dos atos; dos prazos; da comunicação 

dos atos; das nulidades. Da formação, suspensão e extinção do processo. Do processo e do 

procedimento; dos procedimentos ordinário e sumário. Do procedimento ordinário: da petição 

inicial: requisitos, pedido e indeferimento. Da resposta do réu: contestação, exceções e 

reconvenção. Da revelia. Do julgamento conforme o estado do processo. Das provas: ônus da 

prova; depoimento pessoal; confissão; provas documental e testemunhal. Da audiência: da 

conciliação e da instrução e julgamento. Da sentença e da coisa julgada. Da liquidação e do 

cumprimento da sentença. Da ação rescisória. Dos recursos: das disposições gerais. Do 

processo de execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução – execução 

para entrega de coisa, execução das obrigações de fazer e de não fazer. Dos embargos do 

devedor. Da execução por quantia certa contra devedor solvente. Da suspensão e extinção do 

processo de execução. Do processo cautelar; das medidas cautelares: das disposições gerais; 

dos procedimentos cautelares específicos: arresto, sequestro, busca e apreensão, exibição e 

produção antecipada de provas. Dos procedimentos especiais: ação de consignação em 

pagamento; embargos de terceiro; ação monitória. Direito Penal: Da aplicação da Lei Penal: 

princípios da legalidade e da anterioridade; a lei penal no tempo e no espaço; o fato típico e seus 

elementos; relação de causalidade; culpabilidade; superveniência de causa independente. 

Crime: crime consumado, tentado e impossível; desistência voluntária e arrependimento eficaz; 

arrependimento posterior; crime doloso e culposo. Erro de tipo: erro de proibição; erro sobre a 

pessoa; coação irresistível e obediência hierárquica; causas excludentes da ilicitude. Da 

imputabilidade penal: do concurso de pessoas; do concurso de crimes. Das penas: espécies; 

cominação; aplicação; da suspensão condicional da pena; do livramento condicional; efeitos da 

condenação e da reabilitação; das medidas de segurança. Da ação penal pública e privada: da 

extinção da punibilidade. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a 

dignidade sexual. Crimes contra a Administração Pública. Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas (Lei no 11.343/06). Crimes hediondos (Lei no 8.072/90). Lei Maria da Penha (Lei 
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no 11.340/06). Direito Processual Penal: Princípios que regem o processo penal. Aplicação e 

interpretação da lei processual. Inquérito policial, investigação criminal e ação penal. Jurisdição 

e competência. Reparação do dano ex-delicto. Ação civil e execução civil da sentença penal. 

Questões e processos incidentes. Prova. Sujeitos do processo. Prisão provisória e liberdade 

provisória. Prisão temporária. Fatos e atos processuais. Citação, notificação e intimação. 

Sentença. Coisa julgada. Procedimentos comuns. Procedimento comum ordinário. Procedimento 

comum sumário. Procedimento nos processos de competência do Tribunal do Júri. 

Procedimentos especiais. Procedimento nos crimes de responsabilidade de funcionários 

públicos. Procedimento nos crimes contra a honra. Procedimento nos crimes contra a 

propriedade imaterial. Juizados especiais criminais. Nulidades. Recursos. Recursos em geral. 

Recursos em espécie. Apelação. Recurso em sentido estrito. Habeas corpus. Mandado de 

segurança em matéria criminal. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

 

 


