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Este livro da Cole«o Quest»es Comentadas ® mais uma ferramenta elabora-
da pela Editora Nova, que vai ajudar voc° a conquistar seus principais objetivos 
no ©mbito dos concursos p¼blicos. Est§ organizado por mat®rias, e cada mat®-
ria dividida em t·picos, exigidos no edital do cargo do concurso em quest«o. 
Tamb®m propusemos o coment§rio de todas as alternativas das quest»es de 
m¼ltipla escolha. 

Os autores de nossas obras t°m larga experi°ncia na §rea do concurso p¼bli-
co, sendo muitos deles tamb®m respons§veis pelas aulas que voc° encontra em 
nossos Cursos Online. A teoria ensinada em nossos Cursos junto com o livro de 
quest»es comentadas, tornam-se uma importante ferramenta de aprendizagem 
e estudo. 

O gabarito oficial das quest»es est§ de acordo com a lei vigente ¨ ®poca do 
concurso. Em alguns coment§rios, o autor, em respeito ¨ atualiza«o ocorrida 
na lei, prop¹s um coment§rio atualizado e diferente do gabarito oficial. Isto per-
mite ao leitor entender a mudana por meio da resposta contextualizada sem a 
altera«o do gabarito oficial em respeito ¨ organizadora da prova do concurso. 

Caro aluno, antes da prova, revise o coment§rio das quest»es deste livro. A 
meta ® estudar at® passar! 

Muito obrigado.
Editores da Nova Concursos

APRESENTAÇÃO DA OBRA
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INTERPRETA¢ìO TEXTUAL

1. (PF ð ESCRIVìO ð CESPE ð 2009)

Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do pa²s no qual vivemos. E o 
futuro de um pa²s n«o ® obra do acaso ou da fatalidade. Uma na«o se constr·i. E 
constr·i-se no meio de embates muito intensos ñ e, ¨s vezes, at® violentos ñ entre 
grupos com vis»es de futuro, concep»es de desenvolvimento e interesses distintos 
e conflitantes.
Para muitos, os carros de luxo que trafegam pelos bairros elegantes das capitais ou 
os telefones celulares n«o constituem indicadores de modernidade.
Modernidade seria assegurar a todos os habitantes do pa²s um padr«o de vida com-
pat²vel com o pleno exerc²cio dos direitos democr§ticos. Por isso, d«o mais valor 
a um modelo de desenvolvimento que assegure a toda a popula«o alimenta«o, 
moradia, escola, hospital, transporte coletivo, bibliotecas, parques p¼blicos. Moder-
nidade, para os que pensam assim, ® sistema judici§rio eficiente, com aplica«o r§pi-
da e democr§tica da justia; s«o institui»es p¼blicas s·lidas e eficazes; ® o controle 
nacional das decis»es econ¹micas.

Pl²nio Arruda Sampaio. O Brasil em construção. In: M§rcia Kupstas (Org.).  
Identidade nacional em debate. S«o Paulo: Moderna, 1997, p. 27-9 (com 

adapta»es).

Infere-se da leitura do texto que o futuro de um pa²s seria òobra do acasoó se a 
modernidade n«o assegurasse um padr«o de vida democr§tico a todos os seus ci-
dad«os.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð ESCRIVìO ð CESPE ð 2009) Para evitar o emprego redundante de estru-
turas sint§tico-sem©nticas, como o que se identifica no trecho òUma na«o se cons-
tr·i. E constr·i-se no meio de embates muito intensosó, poder-se-ia unir as ideias
em um s· per²odo sint§tico ñ Uma na«o se constr·i no meio de embates ñ, o
que preservaria a corre«o gramatical do texto, mas reduziria a intensidade de sua
argumenta«o.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð ESCRIVìO ð CESPE ð 2009-ADAPTADA)

Na verdade, o que hoje definimos como democracia s· foi poss²vel em sociedades 
de tipo capitalista, mas n«o necessariamente de mercado. De modo geral, a demo-
cratiza«o das sociedades imp»e limites ao mercado, assim como desigualdades 
sociais em geral n«o contribuem para a fixa«o de uma tradi«o democr§tica. Penso 
que temos de refletir um pouco a respeito do que significa democracia. Para mim, 
n«o se trata de um regime com caracter²sticas fixas, mas de um processo que, apesar 
de constituir formas institucionais, n«o se esgota nelas. £ tempo de voltar ao fil·sofo 
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Espinosa e imaginar a democracia como uma potencialidade do social, que, se de 
um lado exige a cria«o de formas e de configura»es legais e institucionais, por 
outro n«o permite parar. A democratiza«o no s®culo XX n«o se limitou ¨ extens«o 
de direitos pol²ticos e civis. O tema da igualdade atravessou, com maior ou menor 
fora, as chamadas sociedades ocidentais.

Renato Lessa. Democracia em debate.  
In: Revista Cult, n.Ü 137, ano 12, jul./2009, p. 57 (com adapta»es).

Depreende-se da argumenta«o do texto que o autor considera as institui»es 
como as ¼nicas òcaracter²sticas fixasó aceit§veis de òdemocraciaó.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

4. (PF ð ESCRIVìO ð CESPE ð 2009)

A hist·ria ® o lugar onde acontece o processo da supera«o do particular e da afir-
ma«o do geral. Trata-se da famosa ast¼cia da raz«o que se realiza na hist·ria. A 
hist·ria ®, portanto, a cena da domina«o; dizendo de outro modo, a domina«o se 
realiza na hist·ria. Poder²amos dizer que a domina«o tem caracter²sticas europeias, 
o que pode inclusive ser confirmado historicamente. A globaliza«o surgiu na Euro-
pa com o movimento protestante e hoje domina o mundo.
O mundo ® dominado pela racionalidade subjetiva, no contexto hist·rico dominado
pela racionalidade europeia. A domina«o e a coloniza«o do mundo s«o, portanto,
as ¼ltimas palavras da modernidade, e por isso temos de nos perguntar qual ® o
preo a pagar para sermos modernos e entrarmos no mundo global.

Miroslav Milovic. Comunidade da diferença.  
Rio de Janeiro: Relume Dumar§, 2004, p. 20 (com adapta»es).

Na organiza«o da argumenta«o, a op«o pelo uso do futuro do pret®rito na flex«o 
do verbo auxiliar, em òPoder²amos dizeró, indica que o autor, em um tempo anterior 
¨ escrita do texto, considerava duvidosa a hip·tese de a domina«o ter òcaracter²s-
ticas europeiasó.

( ) CERTO  ( ) ERRADO 
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GABARITO COMENTADO

1. 
Ao texto: òo futuro de um pa²s n«o ® obra do acaso ou da fatalidade. Uma na«o 
se constr·i. E constr·i-se no meio de embates muito intensos ñ e, ¨s vezes, at® 
violentos ñ entre grupos com vis»es de futuro, concep»es de desenvolvimento 

GABARITO OFICIAL: ERRADO

2. 
A uni«o dos dois per²odos estaria correta. Reduziria a intensidade de argumenta-
«o porque, da maneira que foi escrito, o primeiro per²odo uma realidade; 
o

GABARITO OFICIAL: CERTO

3. 
Texto (sempre!): òPara mim, não se trata de um regime com características fixas, 
mas de um processo que, apesar de constituir formas institucionais, não se esgota 
nelas. £ tempo de voltar ao Espinosa e imaginar a democracia como uma 
potencialidade do social, que, se de um lado exige a cria«o de formas e de con-

GABARITO OFICIAL: ERRADO

4. 
A passagem ® òPoder²amos dizer que a domina«o tem caracter²sticas europeias, 
o que pode inclusive ser rmado historicamenteó = n«o representa d¼vida,
mas, sim, que a [a domina«o tem caracter²sticas europeias] estaria

GABARITO OFICIAL: ERRADO 
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LEIS DE MORGAN

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos designados com o c·digo C, 
caso julgue o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PFð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE - 2014) Considerando que P seja a
proposi«o òN«o basta ¨ mulher de C®sar ser honesta, ela precisa parecer honestaó,
julgue os itens seguintes, das quest»es 1 e 2, acerca da l·gica sentencial.
A nega«o da proposi«o P est§ corretamente expressa por òBasta ¨ mulher de C®-
sar ser honesta, ela n«o precisa parecer honestaó.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PFð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE - 2014) A nega«o da proposi«o P
est§ corretamente expressa por òBasta ¨ mulher de C®sar ser honesta ou ela n«o
precisa parecer honestaó.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

Texto para as quest»es a seguir:

Nos termos do Edital n.Ü 9/2012 ð DGP/DPF, de 10/6/2012, do concurso p¼blico para 
provimento de vagas no cargo de escriv«o de pol²cia federal, cada candidato ser§ 
submetido, durante todo o per²odo de realiza«o do concurso, a uma investiga«o 
social que visa avaliar o procedimento irrepreens²vel e a idoneidade moral inatac§vel 
dos candidatos. 
O item 19.1 do edital prev° que a nomea«o do candidato ao cargo fica condicio-
nada ¨ n«o elimina«o na investiga«o social e ao atendimento a outros requisitos. 
Com base nessas informa»es, e considerando que Pedro Henrique seja um dos 
candidatos, julgue os itens seguintes. 

3. (PF ð ESCRIVìO ð CESPE - 2013) A nega«o da proposi«o òSe Pedro Henrique
n«o foi eliminado na investiga«o social, ent«o ele ser§ nomeado para o cargoó es-
tar§ corretamente enunciada da seguinte forma: òSe Pedro Henrique foi eliminado
na investiga«o social, ent«o ele n«o ser§ nomeado para o cargoó.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

4. (PF ð ESCRIVìO ð CESPE - 2013) A nega«o da proposi«o òPedro Henrique
n«o ser§ eliminada na investiga«o social e ele atende aos outros requisitosó estar§
corretamente redigida da seguinte forma: òPedro Henrique ser§ eliminado na inves-
tiga«o social e ele n«o atende a algum dos outros requisitosó.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
q: n«o basta ¨ mulher de C®sar ser honesta
r: a mulher de C®sar precisa parecer honesta
P ® q∧r
A nega«o de uma conjun«o ® a disjun«o
~( q∧r) = ~q∨~r
Basta ¨ mulher de C®sar ser honesta ou a mulher de C®sar n«o precisa parecer honesta

GABARITO OFICIAL: ERRADO

2. 
A nega«o de uma conjun«o ® a disjun«o
~( q∧r) = ~q∨~r
Basta ¨ mulher de C®sar ser honesta ou a mulher de C®sar n«o precisa parecer honesta

GABARITO OFICIAL: CERTO

3. 
A nega«o de uma condicional ®: MANE
Mant®m a primeira E nega a segunda.
Pedro Henrique n«o foi eliminado na investiga«o social e ele n«o ser§ nomeado 
para o cargo.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

4. 
Nega«o de conjun«o: nega as duas e troca òeó por òouó.
Pedro Henrique ser§ eliminado na investiga«o social ou ele n«o atende aos ou-
tros requisitos.

GABARITO OFICIAL: ERRADO
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BROFFICE 3.0

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð PAPILOSCOPISTA ð CESPE ð 2012) O BrOffice 3, que re¼ne, entre outros
softwares livres de escrit·rio, o editor de texto Writer, a planilha eletr¹nica Calc e o
editor de apresenta«o Impress, ® compat²vel com as plataformas computacionais
Microsoft Windows, Linux e MacOS-X.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

CLOUD COMPUTING

2. (PF ð ESCRIVìO DE POLĊCIA ð CESPE ð 2013) Se uma solu«o de armazena-
mento embasada em hard drive externo de estado s·lido usando USB 2.0 for substi-
tu²da por uma solu«o embasada em cloud storage, ocorrer§ melhoria na toler©ncia
a falhas, na redund©ncia e na acessibilidade, al®m de conferir independ°ncia frente
aos provedores de servios contratados.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð PAPILOSCOPISTA ð CESPE ð 2012) O Microsoft Office Sky Driver ® uma
su²te de ferramentas de produtividade e colabora«o fornecida e acessada por meio
de computa«o em nuvem (cloud computing).

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1.
O 3 faz parte de um conjunto de aplicativos para escrit·rio livre multi-
plataforma chamado distribu²da para Microsoft Windows, Unix, 
Solaris, Linux e Mac OS X, mantida pela Apache Software Foundation.

GABARITO OFICIAL: CERTO

2.
N«o h§ òmaior independ°ncia frente aos provedores de servio contratadosó, 
pois o acesso aos dados depender§ do provedor de servios de nuvem no qual 
seus dados armazenados, qualquer que seja a nuvem. Independ°ncia para 
mudar de fornecedor, quando existente, n«o implica em dizer que o usu§rio 
independente do fornecedor que esteja usando no momento.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

3.
Sky Driver ® servio de armazenamento na nuvem. Com ele ® poss²vel usar 
Web Apps que s«o ferramentas de produtividade e colabora«o.

GABARITO OFICIAL: ERRADO
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TEORIAS E REFORMAS ADMINISTRATIVAS

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2014) Acerca das abordagens 
cl§ssica e sist°mica da administra«o, julgue o item a seguir.
Do ponto de vista da perspectiva cl§ssica, uma organiza«o representa a estrutura 
de relacionamentos, poderes, pap®is e objetivos que existem independentemente 
do trabalho conjunto das pessoas.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2014) Acerca das abordagens 
cl§ssica e sist°mica da administra«o, julgue o item a seguir.
De acordo com a abordagem sist°mica da administra«o, as organiza»es, quando 
vistas como sistemas abertos, podem se adaptar ao ambiente em que est«o inseri-
das, bem como influenciar fortemente a natureza desse ambiente.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð ADMINISTRADOR ð CESPE ð 2014) A respeito da evolu«o da adminis-
tra«o p¼blica, julgue o item seguinte.
Com a evolu«o das teorias administrativas, desde a d®cada de 80 do s®culo pas-
sado, o enfoque sist°mico tornou-se ultrapassado, dando lugar a abordagens mais 
modernas.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

4. (PF ð ADMINISTRADOR ð CESPE ð 2014) A partir da teoria da administra«o 
cient²fica, o papel da organiza«o informal passou a ser reconhecido nas teorias 
cl§ssicas da administra«o.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1.
A abordagem cl§ssica da administra«o se divide em:
Administra«o ð defendida por Frederick Taylor (considerado o òPai da 
Administra«o Seu foco era a e operacional na ad-
ministra«o industrial.)
Teoria Cl§ssica ð defendida por Henry Fayol (racionaliza«o da estrutura adminis-
trativa)
Portanto, o foco dessa abordagem s«o as tarefas, o desempenho e a 
das organiza»es.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

2. 
Defendida por Ludwig Von a Teoria de Sistemas defende que os sis-
temas existem dentro de sistemas; apresenta a Teoria da forma ou Gestalt; os 
Sistemas abertos (s«o iadas e o ambiente externo); tem um 
objetivo ou prop·sito; e as partes s«o interdependentes, provocando globalismo. 

GABARITO OFICIAL: CERTO

3.
A partir da i«o de Maximiano, pode-se perceber que a situa«o de complex-
idade ® algo que est§ presente dentro das organiza»es, e algo que os adminis-
tradores sempre ter«o que lidar e, dentre as ferramentas usadas para trabalhar 
essa complexidade, ® exatamente a teoria sist°mica, que trabalha o conjunto ou 
combina«o de partes, formando um todo complexo ou unit§rio, que possibili-
ta compreender a interdepend°ncia das causas dos problemas complexos, que 
apresenta uma vis«o de uma institui«o cujo foco ® no todo e n«o apenas nos 
seus componentes.
Vale ressaltar que, o uso de uma teoria n«o traduz o desaparecimento total de 
abordagens anteriores, como vimos, a teoria sist°mica ® sim atual, tal qual a 
contingencial, mas, em alguns casos, temos organiza»es que ainda apresentam 
aspectos da teoria cl§ssica, com a evolu«o, o que temos s«o processos 
aperfeioados e melhor desenvolvidos que acabam por se complementar.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

4. 
A Administra«o ð Pressupostos de Frederick Taylor apresenta como 
algumas de suas caracter²sticas:
Å Organiza«o Formal.
Å Vis«o de baixo para cima; das partes para o todo.
Å Estudo das Tarefas, M®todos, Tempo padr«o.
Å Sal§rio, incentivos materiais e pr°mios de produ«o.
Å Sistema fechado: foco nos processos internos e operacionais.

GABARITO OFICIAL: ERRADO
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ORGANIZA¢ìO ADMINISTRATIVA

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2014) No que concerne ¨ orga-
niza«o administrativa, julgue o item seguinte.
Dado o poder hier§rquico do Estado, na ocorr°ncia do fen¹meno de desconcen-
tra«o administrativa, os ·rg«os e agentes p¼blicos decorrentes da subdivis«o n«o
perdem o v²nculo hier§rquico com a pessoa jur²dica de origem.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

TEORIAS ADMINISTRATIVAS

2. (PF ð ESCRIVìO DA POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2014) A administra«o
p¼blica brasileira evoluiu muito no ¼ltimo s®culo. Abandonou o patrimonialismo,
embora ainda persistam alguns traos desse modelo, e cada vez mais o pa²s se
aproxima do gerencialismo. No que se refere ¨ administra«o p¼blica, julgue os
itens subsecutivos.
Apesar de ainda estar vigente no Estado brasileiro, a administra«o p¼blica buro-
cr§tica ® um modelo j§ ultrapassado e, portanto, deve ser suplantado por completo
pelo modelo de administra«o p¼blica gerencial, que tem por objetivo principal a
efetividade das a»es governamentais e das pol²ticas p¼blicas.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PFð AGENTE DA POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2014) A cria«o do Departa-
mento Administrativo do Servio P¼blico (DASP), que propiciou a efetiva implanta-
«o do modelo denominado administra«o p¼blica gerencial, ocorreu no governo
do presidente Juscelino Kubitschek.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

REFORMA ADMINISTRATIVA E EVOLU¢ìO DA ADMINISTRA¢ìO PđBLICA

4. (PF ð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2014) A respeito da evo-
lu«o da administra«o p¼blica no Brasil ap·s 1930, julgue o item seguinte.
A Constitui«o Federal de 1988 (CF) rompeu com o retrocesso burocr§tico que at®
ent«o prevalecia, ao conceder autonomia ao Poder Executivo para tratar da estru-
tura«o dos ·rg«os p¼blicos e proporcionar flexibilidade operacional aos entes da
administra«o indireta.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1.
A desconcentra«o ® a distribui«o do servio p¼blico dentro da mesma Pessoa Jur²-
dica, no mesmo n¼cleo, raz«o pela qual ser§ uma transfer°ncia com hierarquia.

GABARITO OFICIAL: CERTO

2.
A estrutura«o da M§quina Administrativa passou por sete per²odos, vindo de um 
modelo patrimonial percebida at® a d®cada de 30, na sequ°ncia veio a Era Vargas, 
onde vemos o modelo burocr§tico e, na segunda metade da d®cada de 90, deu 
in²cio a implementa«o do modelo gerencial. 
Assim, partindo-se de uma perspectiva hist·rica, que a administra«o 
p¼blica evoluiu atrav®s de tr°s modelos b§sicos, que representam tr°s reformas 
administrativas que se destacam, quais sejam, a administra«o p¼blica patrimo-
nialista, a burocr§tica e a gerencial. Essas tr°s formas se sucedem no tempo, sem 
que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada.
Portanto, ® um erro que a administra«o p¼blica burocr§tica foi, ® ou ser§ 
por completo eliminada pela gerencial.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

3. 
Na Era Vargas (1930 a 1945), o governo autorit§rio de Vargas resolve modernizar 
a m§quina administrativa brasileira atrav®s dos paradigmas burocr§ticos difun-
didos por Max Weber. O auge dessas mudanas ocorre em 1936 com a cria-
«o do Departamento Administrativo do Servio P¼blico (DASP), que tinha como 
atribui«o modernizar a m§quina administrativa utilizando como instrumentos a 

dos princ²pios do m®rito, a centraliza«o, a separa«o entre p¼blico e 
privado, a hierarquia, a impessoalidade, a rigidez e universalidade das regras e a 

Portanto, n«o foi no governo de JK que o DASP foi criado.
GABARITO OFICIAL: ERRADO

4.
O ocorrido foi exatamente o oposto, visto que a CF/1988 aumentou a burocrati-
za«o para o Estado. No aspecto pol²tico at® trouxe avanos, mas no tocante ao 
aspecto administrativo, o que de fato aconteceu foi um retrocesso, com aumento 
da centraliza«o administrativa, aumento da aumento da -
dade na Adm. Indireta, retirada da autonomia do Poder Executivo, predo-
m²nio burocr§tico.

GABARITO OFICIAL: ERRADO
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CONCEITOS E DEFINI¢íES

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2014) Acerca dos conceitos fun-
damentais de arquivologia, julgue o seguinte item.
Os documentos de arquivo s«o colecionados com finalidades culturais e sociais.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2014) Acerca dos conceitos fun-
damentais de arquivologia, julgue o seguinte item.
Um conjunto de documentos em suporte papel produzidos e(ou) recebidos por
determinado ·rg«o, durante o desenvolvimento de suas atividades espec²ficas ou
atividades de suporte, consiste em um arquivo.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1.
Finalidade do arquivo ® funcional e administrativa.  Al®m de facilitar a consulta 
aos documentos quando necess§rio, tem por cultural (apenas nesse 
sentido) preservar a hist·ria, seja da organiza«o, pessoa ou sociedade.
Veja o quadro para diferenciar:

OBJETIVO FINALIDADE ORIGEM CONSTITUI-
¢ìO

ARQUIVO
Provar, 

testemunhar, 
informar.

Funcional, 
administrativa, 

cultural 
(apenas para o 
conhecimento 
da hist·ria).

Cria«o e/ou 
recep«o de 

documentos no 
curso natural 
das atividades 
particulares, 

organizacionais 
e familiares.

đnico exemplar 
ou limitado 
n¼mero de 
documentos 
(na maioria 
textuais).

BIBLIOTECA

instruir, 
educar, 

subsidiar a 
pesquisa.

cultural, 
cient²fica.

compra, 
permuta, 
doa«o.

v§rios 
exemplares 
(na maioria 
impressos).

MUSEU
preservar, 
conservar, 
entreter

cultural, 
did§tica.

explora«o 
cient²fica,  
doa«o, 
cole«o.

peas e objetos 
hist·ricos, 
cole»es 
diversas, 

legado art²stico 
e familiar.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

2.
òDesigna«o gen®rica de um conjunto de documentos produzidos e recebidos 
por uma pessoa f²sica ou jur²dica, p¼blica ou privada, caracterizado pela natureza 
org©nica de sua acumula«o e conservado por essas pessoas ou por seus suces-

ONARQ.
O conceito arquivo engloba tr°s elementos b§sicos em sua forma«o:
- Suporte: representa o material no qual s«o registradas as informa»es.
- Informa«o: ® o elemento referencial, a no«o, a ideia ou a mensagem contida
em um documento.
- Documento: £ qualquer informa«o registrada em determinado ma-
terial (suporte) suscet²vel de estudo, prova e pesquisa.
O SUPORTE trata-se apenas de um dos tr°s elementos na forma«o do arquivo.

GABARITO OFICIAL: ERRADO
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CLASSIFICA¢ìO DE MATERIAL

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue o 
item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PFð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2014) A respeito da administra«o de 
materiais, julgue o item que se segue.
Um produto perec²vel deve ser classificado como material n«o estoc§vel.

(  ) CERTO (  ) ERRADO

2. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2014) A respeito da administra«o
de materiais, julgue o item que se segue.
Os objetivos da classifica«o de materiais s«o a cataloga«o, a simplifica«o, a especifi-
ca«o, a normaliza«o, a padroniza«o e a codifica«o de todos os materiais componen-
tes do estoque da organiza«o.

(  ) CERTO (  ) ERRADO

3. (PF ð ADMINISTRADOR ð CESPE ð 2014) A respeito da classifica«o, que consiste
em um processo de associa«o de materiais com caracter²sticas semelhantes, julgue o
item a seguir.
A abrang°ncia, a flexibilidade e a praticidade s«o os principais atributos para a classifi-
ca«o de materiais.

(  ) CERTO (  ) ERRADO

COMPRAS NO SETOR PđBLICO

4. (PF ð ADMINISTRADOR ð CESPE ð 2014) Para otimizar o processo de compras
no setor p¼blico, especificamente quanto ¨ aquisi«o de materiais de consumo, no
edital de licita«o dever§ ser descrito detalhadamente o objeto a ser contratado,
visto que a riqueza de especifica»es evita uma contrata«o in·cua e, dessa forma,
preserva-se o interesse p¼blico.

(  ) CERTO (  ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1.
Material de n«o estoque s«o aqueles de demanda imprevis²vel para os quais n«o 

O produto perec²vel ® de acordo com a possibilidade de extin«o de 
suas propriedades f²sico-qu²micas. 

GABARITO OFICIAL: ERRADO.

2.
A cataloga«o, a a a normaliza«o, a padroniza«o e 
a s«o de fato as etapas de de um material, no entanto, 
nessa quest«o muitos consideraram a resposta errada pelo fato do enunciado 
colocar como sendo os objetivos da e n«o as etapas. Reforo que 
assim como nessa e em outras quest»es, a banca considera sim que esses s«o 
objetivos, tendo inclusive, amparo em alguns autores, portanto, cuidado para n«o 
considerar errada por estar òobjetivosó em vez de òetapasó e, sim, no conceito 
entram TODOS os materiais componentes de estoque.

GABARITO OFICIAL: CERTO.

3.
Primeiro, coloco essa quest«o para reforar o fato de ela ser recorrente em provas 
dessa banca, portanto, vale a pena os atributos. Outro motivo para uso da 
quest«o ® o fato de o enunciado colocar como os òprincipaisó atributos, sendo 
que isso ® s· para gerar d¼vida mesmo, os tr°s atributos comumente considera-
dos s«o os tr°s de fato. Em outras quest»es a banca at® colocou conceitos como 
generalidade, entre outros, mas, em todas as quest»es elaboradas 

GABARITO OFICIAL: CERTO.

4.
De acordo com a Lei da Licita«o, o objeto da licita«o deve ter a descri«o feita 
sucinta e claramente.

GABARITO OFICIAL: ERRADO
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OR¢AMENTO NA CONSTITUI¢ìO FEDERAL

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2014) Tendo em vista as normas
que regem o oramento p¼blico, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, con-
sidere que PPA se refere ao plano plurianual; LDO, ¨ lei de diretrizes orament§rias;
e LOA, ¨ lei orament§ria anual.
No Brasil, a LOA ®, de fato, composta por tr°s oramentos: o fiscal, o da seguridade
social e o de investimento das empresas estatais.

(  ) CERTO (  ) ERRADO

2. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2014) Tendo em vista as normas
que regem o oramento p¼blico, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, con-
sidere que PPA se refere ao plano plurianual; LDO, ¨ lei de diretrizes orament§rias;
e LOA, ¨ lei orament§ria anual.
A LDO orienta a elabora«o da LOA e auxilia na coer°ncia entre o PPA e a LOA.

(  ) CERTO (  ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1.
A lei orament§ria anual compreender§: 
I ð o oramento referente aos Poderes da Uni«o, seus fundos, ·rg«os e en-
tidades da administra«o direta e indireta, inclusive funda»es institu²das e man-
tidas pelo Poder P¼blico;
II ð o oramento de investimento das empresas em que a Uni«o, direta ou indire-
tamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III ð o oramento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e ·rg«os 
a ela vinculados, da administra«o direta ou indireta, bem como os fundos e fun-
da»es institu²dos e mantidos pelo Poder P¼blico.

GABARITO OFICIAL: CERTO

2.
Visando fortalecer a interliga«o dos processos de planejamento e oramento 
(aloca«o de recursos), a CF 88 exigiu que o PPA, a LDO e a LOA fossem articula-
dos, interdependentes e compat²veis. 
A LDO recebeu a fun«o unir o PPA e a LOA. Por isso, a LDO pode ser considerada 
um òesqueletoó da lei orament§ria anual: estabelece, anualmente, a estrutura 
para a elabora«o do oramento. Por sua vez, a pr·pria elabora«o da LDO deve 
obedecer aos princ²pios do PPA.

a Constitui«o determina que a elabora«o da LDO ocorra ¨ luz das diretri-
zes as no PPA (CF, art. 166, Ä 4Á). Esta mesma orienta«o vale para a elabora-
«o da LOA (CF, art. 165, Ä 7Á; CF, art. 166, Ä 3Á, I).

GABARITO OFICIAL: CERTO
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PAPEL DA GESTìO DE PESSOAS

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2014) Acerca da gest«o de pes-
soas nas organiza»es, julgue o item a seguir.
Os profissionais de gest«o de pessoas devem ser capazes de gerenciar processos de 
mudanas e atuar em conjunto com as demais §reas da organiza«o, atitudes que 
favorecem constantes inova»es e solu»es de problemas.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð ADMINISTRADOR ð CESPE ð 2014) A tarefa essencial da gest«o de pes-
soas, influenciada pela escola de rela»es humanas, ® criar condi»es e oportunida-
des para que as pessoas possam atingir da melhor forma seus objetivos pessoais, 
dirigindo os pr·prios esforos em dire«o aos objetivos da organiza«o.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð ADMINISTRADOR ð CESPE ð 2014) Acerca da gest«o de pessoas nas 
organiza»es, julgue o item a seguir.
Entrevistas de sele«o, avalia«o de desempenho, a»es de desenvolvimento, an§li-
se de cargos e plano de carreira s«o exemplos de ferramentas de gest«o de pessoas 
aplicadas diretamente sobre as pessoas.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1.
A Gest«o de Pessoas tem sido a respons§vel pela excel°ncia das organiza»es 
bem-sucedidas e pelo aporte de capital intelectual que simboliza, mais do que 
tudo, a import©ncia do fator humano em plena Era da Informa«o.
A Gest«o de Pessoas ® uma §rea muito sens²vel ¨ mentalidade que predomina 
nas organiza»es. Ela ® contingencial e situacional, pois depende de v§rios aspec-
tos, como a cultura que existe em cada organiza«o, da estrutura organizacional 
adotada, das caracter²sticas do contexto ambiental, do neg·cio da organiza«o, 
da tecnologia utilizada, dos processos internos, do n²vel de existentes 
e como s«o geridos, dos processos inovadores que s«o implantados e de uma 

Gest«o de Pessoas atua na §rea do subsistema social, e h§ na organiza«o tamb®m o 
subsistema t®cnico. A intera«o da gest«o de pessoas com outros subsistemas, espe-
cialmente o t®cnico, envolve alinhar objetivos organizacionais e individuais. 
Isso tudo traz a §rea de gest«o de pessoas, junto com todos os demais setores orga-
nizacionais, para um importante papel estrat®gico, tanto para despertar e desenvol-
ver talentos organizacionais, como para potencializar a elabora«o e a execu«o de 
planos estrat®gicos que a organiza«o adote para alcanar seus objetivos.

GABARITO OFICIAL: CERTO

2.
A Gest«o de Pessoas possui atribui»es e objetivos que envolve uma s®rie de 
aspectos, entre os principais podemos destacar:
- Ajudar a organiza«o a alcanar seus objetivos e realizar sua miss«o.
- Proporcionar competitividade ¨ organiza«o.
- Proporcionar ¨ organiza«o talentos bem treinados e motivados.
- Aumentar a autoatualiza«o e a satisfa«o das pessoas no trabalho.
- Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho.
- Administrar a mudana.
- Manter pol²tica ®tica e comportamento socialmente respons§vel.

GABARITO OFICIAL: CERTO
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3.
Conforme ensina Chiavenato (2006), as t®cnicas de gest«o de pessoas podem 

GABARITO OFICIAL: ERRADO
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Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

ATOS E FATOS CONTćBEIS

1. (PF ð PERITO CRIMINAL FEDERAL ð ćREA 1 ð SUPERIOR ð CESPE ð 2018)
Julgue o item que se segue, relativo ao registro de fatos cont§beis t²picos.
Para uma empresa que realize vendas a prazo e constitua provis«o para cr®ditos de
liquida«o duvidosa, essa provis«o dever§ ser adicionada ao lucro l²quido na apura-
«o do lucro real.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA ð RIR

2. (PF ð PERITO CRIMINAL FEDERAL ð ćREA 1 ð SUPERIOR ð CESPE ð 2018)
Julgue o item a seguir, referente ¨ contabilidade rural.
O contribuinte do imposto de renda sobre a atividade rural que vender terra nua
dever§ incluir o produto da aliena«o na receita bruta da atividade rural.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

ESTOQUES

3. (PF ð PERITO CRIMINAL FEDERAL ð ćREA 1 ð SUPERIOR ð CESPE ð 2018)
Julgue o item que se segue, relativo ao registro de fatos cont§beis t²picos.
Para uma empresa que utilize o sistema de invent§rio peri·dico baseado na conta de
mercadorias com fun«o desdobrada, o valor de estoque existente pode ser conhe-
cido a qualquer momento mediante a verifica«o do saldo da conta de mercadorias.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE ð NBC

4. (PFð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð SUPERIOR ð CESPE ð 2018) Com base
no disposto na Lei nÜ 6.404/1976 e suas altera»es e na Norma Brasileira de Conta-
bilidade ð NBC TSP Estrutura Conceitual/2016, julgue o item a seguir.
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, para que uma informa«o con-
t§bil seja capaz de fazer a diferena nas decis»es, ela deve ter valor preditivo, con-
firmat·rio ou ambos.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
A Provis«o para cr®ditos de liquida«o duvidosa n«o ® mais dedut²vel para efeito 
de Imposto de Renda. Atualmente, s· as perdas efetivas s«o dedut²veis, conforme 
o disposto pela Lei nÜ 9.430/1996:
Perdas no Recebimento de Cr®ditos:
Art. 9Ü As perdas no recebimento de cr®ditos decorrentes das atividades da pes-
soa jur²dica poder«o ser deduzidas como despesas, para determina«o do lucro
real, observado o disposto neste artigo.

GABARITO OFICIAL: CERTO

2. 
Conforme a INSTRU¢ìO NORMATIVA SRF NÜ 83, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001: 
Art. 5Ü A receita bruta da atividade rural ® constitu²da pelo montante das vendas 
dos produtos oriundos das atividades rurais, exploradas pelo pr·prio produtor-
-vendedor.
Ä 2Ü Integram tamb®m a receita bruta da atividade rural:
III - o valor de aliena«o de investimentos utilizados exclusivamente na explora-
«o da atividade rural, ainda que adquiridos pelas modalidades de arrendamento
mercantil e cons·rcio;
Art. 9Ü N«o constitui investimento o custo de aquisi«o da terra nua.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

3. 
Invent§rio Peri·dico: Pelo sistema peri·dico, as vendas n«o s«o controladas de 
modo imediato no estoque, isto ®, a contagem do custo da mercadoria vendida 
(CMV)
Invent§rio Permanente: O invent§rio funciona por um controle de estoque de
forma individualizada e imediata. Geralmente este registro ® feito por um sistema
eletr¹nico de dados, ou seja, neste sistema ® poss²vel a obten«o do custo da
mercadoria vendida (CMV) a qualquer instante.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

4. 
NBC TSP Estrutura Conceitual: 3.6 As informa»es s e n«o 
s«o relevantes caso sejam capazes de o cumpri-
mento dos objetivos da elabora«o e da divulga«o da informa«o cont§bil. As 
informa»es e n«o s«o capazes de exercer essa 
quando t°m valor o, preditivo ou ambos. A informa«o pode ser ca-
paz de e, desse modo, ser relevante, mesmo se alguns usu§rios deci-
direm n«o consider§-la ou j§ estiverem cientes dela.

GABARITO OFICIAL: CERTO
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Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

SISTEMA MONETćRIO

1. (PF ð PERITO CRIMINAL FEDERAL ð ćREA 1 ð SUPERIOR ð CESPE ð 2018) Ante as
recentes oscila»es do preo do d·lar norte-americano, afetando as opera»es de im-
porta«o e exporta«o de mercadorias, o Banco Central do Brasil interveio no mercado,
oferecendo opera»es de troca da varia«o do d·lar pela varia«o da taxa DI.
Nessa situa«o hipot®tica, o instrumento de interven«o descrito ® a venda de d·lar
futuro.

(  ) CERTO (  ) ERRADO

2. (PF ð PERITO CRIMINAL FEDERAL ð ćREA 1 ð SUPERIOR ð CESPE ð
2018) Ante as recentes oscila»es do preo do d·lar norte-americano, afetando as
opera»es de importa«o e exporta«o de mercadorias, o Banco Central do Brasil
interveio no mercado, oferecendo opera»es de troca da varia«o do d·lar pela
varia«o da taxa DI.
Nessa situa«o hipot®tica, o alvo da preocupa«o do Banco Central ® a volatilidade
do d·lar medida pela PTAX.

(  ) CERTO (  ) ERRADO

TEORIA DA PRODU¢ìO

3. (PF ð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð SUPERIOR ð CESPE ð 2014) Tendo
em vista que o consumidor, muitas vezes de forma inconsciente, obedece a deter-
minadas regras de comportamento em sua atua«o no mercado, julgue o item que
segue.
A rela«o entre insumo e produ«o ® afetada tanto pela propor«o em que os insu-
mos s«o combinados quanto pela escala de utiliza«o desses insumos.

(  ) CERTO (  ) ERRADO

TEORIA DO CONSUMIDOR

4. (PF ð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð SUPERIOR ð CESPE ð 2014) Tendo em
vista que o consumidor, muitas vezes de forma inconsciente, obedece a determi-
nadas regras de comportamento em sua atua«o no mercado, julgue o item que
segue.
Os mapas de indiferena s«o elaborados com base no conceito de utilidade ordinal
dos bens e servios.

(  ) CERTO (  ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
O instrumento de interven«o descrito ® o swap, que consiste em um acordo para 
duas partes trocarem o risco de uma posi«o ativa (credora) ou passiva (devedo-
ra), em data futura, conforme crit®rios preestabelecidos.
Essas trocas (swaps) s«o bastante comuns com posi»es envolvendo taxas de 
juro, moedas e commodities.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

2. 
Ptax ® a taxa de c©mbio calculada diariamente pelo Banco Central e ® usada como 

GABARITO OFICIAL: CERTO

3. 
A propor«o de utiliza«o de insumos a pr·pria rela«o entre insumo e 
produ«o. Al®m disso, a escala de utiliza«o de insumos tamb®m far§ com que 
um aumento ou diminui«o na quantidade de insumo possa aumentar ou di-
minuir de forma n«o necessariamente igual a produ«o.

GABARITO OFICIAL: CERTO

4. 
A curva de indiferena foi desenvolvida a partir dos estudos da chamada òAbor-
dagem Ordinaló, que n«o se preocupava em medir quantitativamente os n²veis 
de utilidade do consumidor em fun«o do consumo, mas sim suas prefer°n-
cias de consumo.

GABARITO OFICIAL: CERTO
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MEDIDAS DE POSI¢ìO OU TENDĆNCIA CENTRAL

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð PERITO CRIMINAL DA POLĊCIA FEDERAL ð ćREA 1 ð SUPERIOR ð CESPE
ð 2018)

Dia
1 2 3 4 5

X quantidade di§ria
de drogas apreendidas,
em kg

10 22 18 22 28

Tendo em vista que, diariamente, a Pol²cia Federal apreende uma quantidade X, em 
kg, de drogas em determinado aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipo-
t®ticos da tabela precedente, que apresenta os valores observados da vari§vel X em 
uma amostra aleat·ria de 5 dias de apreens»es no citado aeroporto, julgue o pr·-
ximo item.
A moda da distribui«o dos valores X registrados na amostra foi igual a 22 kg.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð PERITO CRIMINAL DA POLĊCIA FEDERAL ð ćREA 1 ð SUPERIOR ð
CESPE ð 2018)

dia
1 2 3 4 5

X quantidade di§ria

de drogas apreendidas,

em kg

10 22 18 22 28

Tendo em vista que, diariamente, a Pol²cia Federal apreende uma quantidade X, em 
kg, de drogas em determinado aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipo-
t®ticos da tabela precedente, que apresenta os valores observados da vari§vel X em 
uma amostra aleat·ria de 5 dias de apreens»es no citado aeroporto, julgue o pr·-
ximo item.
O desvio padr«o amostral da vari§vel X foi inferior a 7 kg.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
Moda ® o valor que mais aparece num conjunto de dados.
Conforme a quest«o {10, 22, 18, 22, 28}
Ap·s a s®rie ordenada {10, 18, 22, 22, 28}
Portanto a moda ser§:
Mo = 22

GABARITO OFICIAL: CERTO 

2. 
Primeiro devem ser somados os valores (Xi) :10 + 18 + 22 + 22 + 28 = 100
C§lculo da m®dia =100/5= 20
Calculamos Xi-Media:
10 - 20 = -10
18 - 20 = -2
22 - 20 = 2
22 - 20 = 2
28 - 20 = 8
Vari©ncia = Z (Xi-x)▬/n-1:
-10▬ = 100 ; 2▬ = 4; -2▬ = 4; 2▬ = 4 ; 8▬ = 64
100 + 4 + 4 + 4 + 64 = 176
Var= 176/5-1 = 44
Desvio padr«o:
Dp=äVar= ä44=6,63<7

GABARITO OFICIAL: CERTO
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CONCEITO E CLASSIFICA¢ìO DAS CONSTITUI¢íES

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos  com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2014) No que concerne ao con-
ceito de Constitui«o, julgue o item abaixo.
Constitui«o, em sua acep«o formal, corresponde ao documento solene que dis-
ciplina as normas superiores elaboradas por um processo constituinte espec²fico,
sendo as normas integrantes da Constitui«o Federal de 1988 (CF) caracterizadas
como formalmente e materialmente constitucionais.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð DELEGADO ð CESPE ð 2013) No que se refere ̈  CF e ao poder constituinte
origin§rio, julgue o item subsequente.
A CF contempla hip·tese configuradora do denominado fen¹meno da recep«o
material das normas constitucionais, que consiste na possiblidade de a norma de
uma constitui«o anterior ser recepcionada pela nova constitui«o, com status de
norma constitucional.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð DELEGADO ð CESPE ð 2013) No que se refere ̈  CF e ao poder constituinte
origin§rio, julgue o item subsequente.
No sentido sociol·gico, a CF reflete a somat·ria dos fatores reais do poder em uma
sociedade.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

PRINCĊPIOS FUNDAMENTAIS

4. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CONHECIMENTOS BćSICOS ð NĊVEL
SUPERIOR ð CESPE ð 2014) No que se refere aos princ²pios fundamentais e ¨ or-
ganiza«o do Estado brasileiro, julgue o pr·ximo item.
A Rep¼blica Federativa do Brasil, formada pela uni«o indissol¼vel dos estados, muni-
c²pios e Distrito Federal (DF), adota a federa«o como forma de Estado.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
O conceito de Constitui«o formal est§ correto, de fato ® o documento solene 
que traz as normas superiores do sistema elaboradas por um processo consti-
tuinte ð no caso, a forma predomina sobre o conte¼do. A Constitui«o 
Federal de 1988 possui sim algumas normas que s«o formalmente e material-
mente constitucionais, pois disciplinam quest»es essenciais ¨ organiza«o do 
Estado e foram aprovadas pelo procedimento mas tamb®m possui 
normas que s«o apenas formalmente constitucionais e n«o possuem conte¼do 
t²pico de norma constitucional (ex.: artigo 242, Ä 2o, CF ð col®gio Pedro II). Logo, 
o erro da assertiva est§ em generalizar o car§ter material e formal a todas normas
da Constitui«o de 1988.

GABARITO OFICIAL: ERRADO 

2. 
O fen¹meno da recep«o material de normas constitucionais pret®ritas se 
no art. 34, caput e Ä 1Ü do ADCT da Constitui«o de 1988: òentrar«o em vigor com 
a promulga«o da Constitui«o os arts. 148, 149, 150, 154, I, 156, III, e 159, I, òcó, 
revogadas as disposi»es em contr§rio da Constitui«o de 1967 e das Emendas 
que a especialmente de seu art. 25, IIIó. No caso, percebe-se que 
expressamente foi assegurada a continuidade da vig°ncia de artigos da Cons-
titui«o anterior, com o car§ter de norma constitucional, no novo ordenamento 
jur²dico constitucional.

GABARITO OFICIAL: CERTO 

3. 
O sentido sociol·gico de Constitui«o foi por Ferdinand Lassale, segun-
do o qual toda Constitui«o que ® elaborada tem como perspectiva os fatores 
reais de poder na sociedade. Neste sentido, aponta Lassale: òColhem-se estes 
fatores reais de poder, registram-se em uma folha de papel, [...] e, a partir desse 
momento, incorporados a um papel, j§ n«o s«o simples fatores reais do poder, 
mas que se erigiram em direito, em institui»es jur²dicas, e quem atentar contra 
eles atentar§ contra a lei e ser§ castigadoó. Logo, a Constitui«o, antes de ser 
norma positivada, tem seu conte¼do delimitado por aqueles que possuem uma 
parcela real de poder na sociedade. Claro que o texto constitucional n«o explici-
tamente trar§ estes fatores reais de poder, mas eles podem ser depreendidos ao 
se observar favorecimentos impl²citos no texto constitucional.

GABARITO OFICIAL: CERTO 

4. 
Prev° o art. 1o em seu caput, CF: òA Rep¼blica Federativa do Brasil, formada pela 
uni«o indissol¼vel dos Estados e Munic²pios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democr§tico de Direito [...]ó. A federa«o ® a forma da Estado, enquanto 
a Rep¼blica ® a forma de governo e o regime pol²tico ® o Estado Democr§tico de 
Direito.

GABARITO OFICIAL: CERTO 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos designados com o c·digo C, 
caso julgue o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2014) Considere que, durante
uma opera«o policial, uma viatura do DPF colida com um carro de propriedade
particular estacionado em via p¼blica. Nessa situa«o,
A administra«o responder§ pelos danos causados ao ve²culo particular, ainda que
se comprove que o motorista da viatura policial dirigia de forma diligente e pru-
dente.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

2. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CONHECIMENTOS BćSICOS ð NĊVEL
SUPERIOR ð CESPE ð 2014) Julgue o item subsecutivo, relativo aos agentes p¼bli-
cos e ¨ ®tica no servio p¼blico.
No processo administrativo disciplinar, a n«o intima«o dos indiciados para que
possam rebater os relat·rios finais das comiss»es processantes n«o constitui viola-
«o ao contradit·rio.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

SERVIDORES PđBLICOS

3. (PF ð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2014) No que se refere a or-
ganiza«o administrativa e a agentes p¼blicos, julgue o item a seguir.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, se determinado concurso
p¼blico destinar-se ao provimento de duas vagas, n«o ser§ poss²vel que uma dessas
vagas seja destinada exclusivamente a pessoa portadora de necessidades especiais.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

4. (PF ð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2014) No que se refere a or-
ganiza«o administrativa e a agentes p¼blicos, julgue o item a seguir.
O cargo de dirigente de empresa p¼blica e de sociedade de economia mista ® regi-
do pela Consolida«o das Leis do Trabalho (CLT).

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
O Estado responde de forma objetiva, nos termos do art. 37, Ä 6o, da CF, devido 
¨ teoria do risco, o que implica dizer que mesmo que seu agente n«o atue com 
culpa ou dolo ter§ que indenizar o cidad«o que sofreu dano. 

GABARITO OFICIAL: CERTO 

2. 
Nos termos do Informativo nÜ 523, o STJ entendeu que n«o ® obrigat·ria a intima«o 
do interessado para apresentar alega»es depois do relat·rio do processo 
administrativo disciplinar, diante da inexist°ncia de previs«o legal (STJ, 1Û Se«o, MS 
nÜ 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8-5-2013).

GABARITO OFICIAL: CERTO 

3. 
O art. 5o, Ä 2o, da Lei nÜ 8.112/1990 prev°: 
ës pessoas portadoras de ® assegurado o direito de se inscrever em 
concurso p¼blico para provimento de cargo cujas atribui»es sejam compat²veis 
com a de que s«o portadoras; para tais pessoas ser«o reservadas at® 
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 
Sendo assim, o correto ® a reserva de 20%. No MS nÜ 26.310/DF, relatado pelo 
Ministro Marco Aur®lio, julgado em 20 de setembro de 2007, o STF conside-
rou v§lido o edital de concurso para o preenchimento de duas vagas que n«o 
reservou nenhuma para entendendo que reservar uma vaga, isto ®, 
cinquenta por cento das vagas existentes, implicaria majora«o indevida dos per-
centuais legalmente estabelecidos.

GABARITO OFICIAL: CERTO 

4.
Os dirigentes de empresas p¼blicas e de sociedades de economia mista s«o no-
meados livremente pelos Chefes do Poder Executivo, nos termos do art. 84, XIV, 
da CF. No caso, h§ exerc²cio de cargo comissionado (art. 37, II, CF) e, em se tra-
tando de rela«o de para exerc²cio provis·rio do emprego p¼blico, n«o 
® celebrado contrato de trabalho, raz«o pela qual n«o se sujeitam ¨ CLT. Apenas 
resta a sujei«o a regime estatut§rio.

GABARITO OFICIAL: ERRADO 
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Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos  com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

LINDB

1. (PF ð DELEGADO DE POLĊCIA ð CESPE ð 2013) A revoga«o de uma norma
pela superveni°ncia de outra que disponha sobre a mesma mat®ria poder§ atingir
as situa»es j§ consumadas sob a ®gide da lei antiga, afetando os efeitos pret®ritos
produzidos ou incidindo sobre os efeitos presentes ou futuros de situa»es passa-
das ocorridas na vig°ncia da norma revogada.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð DELEGADO DE POLĊCIA ð CESPE ð 2014) Em fevereiro de 2004, Je-
r¹nimo, de boa-f®, adquiriu da empresa £psilon, mediante contrato de compra e
venda, um ve²culo usado, que foi pago em seis presta»es mensais. N«o se tratava
de nenhum ve²culo raro, com caracter²sticas especiais de interesse de colecionado-
res. No contrato, ficou expresso que o neg·cio seria desfeito, e o ve²culo restitu²do
¨ empresa, no caso de atraso de tr°s presta»es consecutivas. N«o havia, por®m,
cl§usula referente ¨ responsabilidade pela evic«o. O certificado de registro de ve²-
culo foi emitido em nome de Jer¹nimo. O referido autom·vel foi apreendido, em
1.Ü/4/2004, pela autoridade policial, em uma blitz, por se tratar de ve²culo que havia
sido furtado. No momento da apreens«o, o carro era dirigido por Bruno, de 17 anos
de idade, filho de Jer¹nimo. Bruno apresentou ¨ autoridade policial uma carteira
nacional de habilita«o falsa e uma escritura p¼blica de emancipa«o concedida por
seus pais. Verificou-se depois que a escritura p¼blica n«o havia sido registrada no
competente registro civil. No dia 15/4/2004, o ve²culo desapareceu do dep·sito do
Departamento Estadual de Tr©nsito (DETRAN), onde fora guardado. Uma sindic©ncia
interna concluiu que o servidor p¼blico respons§vel pela guarda e vigil©ncia do ve²-
culo havia agido com neglig°ncia. O DETRAN daquela unidade da Federa«o era um
·rg«o da administra«o direta do estado, tendo sido transformado em autarquia,
por meio de uma lei estadual publicada em 10/4/2004. Essa lei, todavia, era omissa
quanto ¨ data de sua entrada em vigor.
Considerando a situa«o hipot®tica descrita, julgue o item seguinte.
O DETRAN da referida unidade da Federa«o, tendo, na data do desaparecimento
do ve²culo, personalidade jur²dica de direito p¼blico interno, responde perante o
propriet§rio, independentemente de dolo ou culpa, pelo desaparecimento do ve²-
culo, sendo cab²vel a«o regressiva contra o servidor respons§vel pelo dano, tendo
em vista a constata«o de sua culpa no epis·dio.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
A norma jur²dica ® criada para valer ao futuro, n«o ao passado. Entretanto, even-
tualmente, pode uma determinada norma atingir tamb®m os fatos pret®ritos, 
desde que sejam respeitados os par©metros que constam da Lei de Introdu«o e 
da Constitui«o Federal. Em s²ntese, ordinariamente, a irretroatividade ® a regra, e 
a retroatividade, a exce«o. Para que a retroatividade seja poss²vel, como primeiro 
requisito, deve estar prevista em lei. Valendo para o futuro ou para o passado, 
tendo em vista a certeza e a segurana jur²dica, determina o art. 5Ü, XXXVI, da 
CF/1988, que: òa lei n«o prejudicar§ o direito adquirido, o ato jur²dico perfeito e 
a coisa julgadaó.
Manual de direito civil: volume ¼nico / Fl§vio Tartuce. 4. ed.

GABARITO OFICIAL: CERTO

2. 
Na ®poca do desaparecimento do carro (15/04/2004) o DETRAN n«o tinha per-
sonalidade jur²dica, apesar da lei estadual que lhe transformava em autarquia ser 
publicada em 10/04/2004, a mesma n«o estava em vigor ainda, pois era omissa 
quanto ¨ data de sua entrada em vigor. Aplicando-se nesse caso, a LICC: òArt. 1Ü: 
Salvo disposi«o contr§ria, a lei comea a vigorar em todo o pa²s quarenta e cinco 

Como a lei era omissa quanto a data do vigor da lei, o DETRAN somente poderia 
ser considerado autarquia quarenta e cinco dias ap·s.

GABARITO OFICIAL: ERRADO
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COMPETĆNCIA

Instru«o: Em algumas das quest»es a seguir, preencha nos campos a seguir o cam-
po designado com o c·digo C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado 
com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð DELEGADO DE POLĊCIA ð 2013 ð CESPE) Em regra, a compet°ncia da
justia federal decorre da identidade das partes envolvidas na rela«o processual,
de modo que a natureza da lide pode n«o ser fator determinante para a fixa«o da
compet°ncia.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð DELEGADO DE POLĊCIA ð 2013 ð CESPE) No que se refere ao proces-
samento e ao julgamento de guarda e alimentos de menor de idade residente no
Brasil, a compet°ncia ser§ concorrente entre a jurisdi«o brasileira e a estrangeira se
o pai do menor, r®u no processo, residir em outro pa²s.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð DELEGADO DE POLĊCIA ð REGIONAL ð 2004 ð CESPE) As partes podem, 
desde que estejam de comum acordo, estabelecer o foro competente para a causa, 
elegendo, por exemplo, o ju²zo da 1.Û Vara C²vel para processar o feito, sendo pre-
visto no C·digo de Processo Civil o foro de elei«o quando se tratar de compet°ncia 
territorial.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
STJ: 1. A compet°ncia da Justia Federal ® ratione personae, levando-se 
em conta, em regra, n«o a natureza da lide, mas a identidade das partes na rela-
«o processual, competindo ¨ Justia Federal o julgamento das causas em que a 
Uni«o for interessada na condi«o de r®. (gRg no CC 96593 SC 2008/0130123-1).  

GABARITO OFICIAL: CERTO

2. 
De acordo com o NCPC.
Art. 21.  Compete ̈  autoridade judici§ria brasileira processar e julgar as a»es em que:
I - o r®u, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obriga«o;
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Par§grafo ¼nico.  Para o do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no 

Art. 22.  Compete, ainda, ¨ autoridade judici§ria brasileira processar e julgar as a»es:
I - de alimentos, quando:
a) o credor tiver domic²lio ou resid°ncia no Brasil;
b) o r®u mantiver v²nculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens,
recebimento de renda ou obten«o de benef²cios econ¹micos;
II - decorrentes de rela»es de consumo, quando o consumidor tiver domic²lio ou
resid°ncia no Brasil;
III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem ¨ jurisdi«o nacional.
No primeiro caso, ® interessante a novidade porque a regra atual n«o contempla
o credor de alimentos cuja obriga«o n«o tiver que ser cumprida no Brasil e nem
tenha como fundamento um ato praticado aqui.
No segundo caso, contempla-se a hip·tese de r®u que n«o seja domiciliado e
nem residente no Brasil, mas por ter bens ou rendas no pa²s poder§ ser aqui
demandado.

GABARITO OFICIAL: CERTO

3.
De acordo com o NCPC.
Art. 63.  As partes podem a compet°ncia em raz«o do valor e do terri-
t·rio, elegendo foro onde ser§ proposta a«o oriunda de direitos e obriga»es.
Ä 1o A elei«o de foro s· produz efeito quando constar de instrumento escrito e
aludir expressamente a determinado neg·cio jur²dico.
Ä 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
Ä 3o Antes da cita«o, a cl§usula de elei«o de foro, se abusiva, pode ser reputada

de of²cio pelo juiz, que determinar§ a remessa dos autos ao ju²zo do foro
de domic²lio do r®u.
Ä 4o Citado, incumbe ao r®u alegar a abusividade da cl§usula de elei«o de foro
na contesta«o, sob pena de preclus«o.

GABARITO OFICIAL: ERRADO
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TIPICIDADE

1. (PF ð PERITO CRIMINAL ð CESPE ð 2018) A fim de garantir o sustento de 
sua fam²lia, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente re-
vend°-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determi-
nada praa p¼blica de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por poli-
ciais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente at® a de-
legacia. Com refer°ncia a essa situa«o hipot®tica, julgue o item subsequente.
Se a conduta de Pedro n«o se consumar em raz«o de circunst©ncias alheias ¨ sua 
vontade, ele responder§ pelo crime tentado, para o que est§ prevista a pena corres-
pondente ao crime consumado diminu²da de um a dois teros.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð DELEGADO ð CESPE ð 2018) Em cada item a seguir, ® apresentada uma 
situa«o hipot®tica, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legisla«o
de reg°ncia e na jurisprud°ncia dos tribunais superiores a respeito de execu«o 
penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime imposs²vel e arrependimento 
posterior.
Cristiano, maior e capaz, roubou, mediante emprego de arma de fogo, a bicicleta
de um adolescente, tendo-o ameaado gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso, 
confessou o crime e voluntariamente restituiu a coisa roubada. Nessa situa«o, a 
restitui«o do bem n«o assegura a Cristiano a redu«o de um a dois teros da pena, 
pois o crime foi cometido com grave ameaa ¨ pessoa.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð PAPILOSCOPISTA ð CESPE ð 2018) Na tentativa de entrar em territ·rio 
brasileiro com drogas il²citas a bordo de um ve²culo, um traficante disparou um tiro
contra agente policial federal que estava em miss«o em unidade fronteiria. Ap·s 
troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no 
¨ autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da regi«o.
Nessa situa«o hipot®tica, se o policial ferido n«o falecer em decorr°ncia do tiro
disparado pelo traficante, estar-se-§ diante de homic²dio tentado, que, no caso, ter§ 
como elementos caracterizadores: a conduta dolosa do traficante; o ingresso do 
traficante nos atos preparat·rios; e a impossibilidade de se chegar ̈  consuma«o do 
crime por circunst©ncias alheias ¨ vontade do traficante.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

CRIMES CONTRA A F£ PđBLICA

4. (PF ð DELEGADO ð CESPE ð 2018) Julgue o item seguinte, relativos a institutos 
complementares do direito empresarial, teoria geral dos t²tulos de cr®dito, respon-
sabilidade dos s·cios, fal°ncia e recupera«o empresarial.
Os livros comerciais, os t²tulos ao portador e os transmiss²veis por endosso equi-
param-se, para fins penais, a documento p¼blico, sendo a sua falsifica«o tipificada 
como crime.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1.
O crime j§ havia se consumado. Art. 184. Ä 2Ü Na mesma pena do Ä 1o incorre 
quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, exp»e ¨ venda, 
aluga, introduz no Pa²s, adquire, oculta, tem em dep·sito, original ou c·pia de 
obra intelectual ou fonograma reproduzido com viola«o do direito de autor, do 
direito de artista int®rprete ou executante ou do direito do produtor de fonogra-
ma, ou, ainda, aluga original ou c·pia de obra intelectual ou fonograma, sem a 
expressa autoriza«o dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

GABARITO OFICIAL: CERTO

2.
De acordo com o Art. 16 ð Nos crimes cometidos sem viol°ncia ou grave ameaa ¨ 
pessoa, reparado o dano ou restitu²da a coisa, at® o recebimento da den¼ncia ou da 
queixa, por ato volunt§rio do agente, a pena ser§ reduzida de um a dois teros. 

GABARITO OFICIAL: CERTO

3. 
Se atirou, saiu dos atos preparat·rios e entrou nos atos execut·rios. Caso estives-
se pensando e organizando sobre cometer atrocidades, atirar em um policial e 
etc, seria atos preparat·rios, o que, em regra, n«o h§ punibilidade.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

4. 
De acordo com o Art. 297 do CP - F no todo ou em parte, documento 
p¼blico, ou alterar documento p¼blico verdadeiro: Pena - reclus«o, de dois a seis 
anos, e multa. Ä 1Ü - Se o agente ® funcion§rio p¼blico, e comete o crime pre-
valecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Ä 2Ü - Para os efeitos 
penais, equiparam-se a documento p¼blico o emanado de entidade paraestatal, 
o t²tulo ao portador ou transmiss²vel por endosso, as a»es de sociedade comer-
cial, os livros mercantis e o testamento particular.

GABARITO OFICIAL: CERTO 
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INQU£RITO POLICIAL

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos designados com o c·digo C, 
caso julgue o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð DELEGADO DE POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2018) Depois de adqui-
rir um rev·lver calibre 38, que sabia ser produto de crime, Jos® passou a port§-lo
municiado, sem autoriza«o e em desacordo com determina«o legal. O comporta-
mento suspeito de Jos® levou-o a ser abordado em opera«o policial de rotina. Sem
a autoriza«o de porte de arma de fogo, Jos® foi conduzido ¨ delegacia, onde foi
instaurado inqu®rito policial.
Tendo como refer°ncia essa situa«o hipot®tica, julgue o item seguinte.
O inqu®rito instaurado contra Jos® ® procedimento de natureza administrativa, cuja
finalidade ® obter informa»es a respeito da autoria e da materialidade do delito.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð DELEGADO DE POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2018) Na tentativa de en-
trar em territ·rio brasileiro com drogas il²citas a bordo de um ve²culo, um traficante
disparou um tiro contra agente policial federal que estava em miss«o em unidade
fronteiria. Ap·s troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante,
conduziram-no ¨ autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da
regi«o.
Nessa situa«o hipot®tica, ao tomar conhecimento do homic²dio, cuja a«o penal ®
p¼blica incondicionada, a autoridade policial ter§ de instaurar o inqu®rito de of²cio,
o qual ter§ como pea inaugural uma portaria que conter§ o objeto de investiga«o,
as circunst©ncias conhecidas e as dilig°ncias iniciais que ser«o cumpridas.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð ESCRIVìO DA POLĊCIA FEDERAL ð CESPEð 2013) Em cada item seguin-
te, ® apresentada uma situa«o hipot®tica seguida de uma assertiva a ser julgada
com rela«o ¨ compet°ncia para requerer o arquivamento de autos de IP e ¨s con-
sequ°ncias da promo«o desse tipo de arquivamento.
Relatado o IP, sob a tese de atipicidade penal do fato, o MP requereu o arquivamen-
to dos autos, o que foi determinado pelo competente ju²zo, em acolhimento ¨ tese
do MP. Nessa situa«o, o arquivamento dos autos nos termos do requerimento do
MP impede a reabertura das investiga»es pela autoridade policial.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1.
Trata-se do conceito doutrin§rio de IP, visto que ® um PROCEDIMENTO adminis-
trativo, de car§ter informativo, que visa apurar ind²cios de autoria e materialidade, 
nos termos do Art. 4Ü do CPP.

GABARITO OFICIAL: CERTO

2.
Art. 5Ü, I, do CPP, o inqu®rito policial ® instaurado pela autoridade policial que 
ir§ presidi-lo, quando toma conhecimento, por conta pr·pria, da pr§tica de um 
delito. A autoridade policial ao tomar conhecimento da pr§tica de crime de a«o 
penal p¼blica incondicionada, tem o dever de instaurar o inqu®rito policial, sob 
pena do cometimento do crime de prevarica«o.

GABARITO OFICIAL: CERTO

3.
Observe o art. 18, do CPP: Depois de arquivado o inqu®rito policial pela autori-
dade judici§ria, a autoridade policial poder§ proceder a novas pesquisas, se de 
outras provas tiver not²cias. E observe a S¼mula 524 do STF, arquivado o inqu®rito 
policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justia, n«o pode 
a a«o penal ser iniciada, sem novas provas

GABARITO OFICIAL: CERTO
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DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUI¢ìO

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð AGENTE DA POLĊCIA FEDERAL ð CONHECIMENTOS BćSICOS ð NĊ-
VEL SUPERIOR ð CESPE ð 2014) Acerca dos direitos e garantias fundamentais,
da aplicabilidade das normas constitucionais e da organiza«o do poder judici§rio,
julgue o item seguinte.
Em caso de grave viola«o dos direitos internacionais, o procurador-geral da Rep¼-
blica, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obriga»es decorrentes de
tratados de direitos internacionais dos quais o Brasil seja signat§rio, poder§ suscitar,
perante o Supremo Tribunal Federal, em qualquer fase do inqu®rito ou processo,
incidente de deslocamento de compet°ncia para a justia federal.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

GLOBALIZA¢ìO E DIREITOS HUMANOS

2. (PF ð AGENTE ADMINISTRATIVO ð CESPE ð 2004) òOs atentados terroristas
a Nova Iorque e Washington s«o a evid°ncia de que o atual modelo de globali-
za«o afeta os esforos de implanta«o mundial dos direitos humanos. Graas ao
avano da tecnologia de comunica»es ð dos meios de transporte ¨ internet ð, o
Planeta tornou-se, de fato, uma grande aldeia. Somos todos vizinhos uns dos outros
e podemos assistir, em tempo real, ao que se passa no hemisf®rio oposto ao que
habitamosó.
Com base no texto acima e considerando as m¼ltiplas implica»es do tema que ele
focaliza, julgue o item seguinte.
O autor do texto aponta a utiliza«o de sofisticada tecnologia de comunica»es
como a principal causa da preval°ncia do modelo de globaliza«o econ¹mica, que
atenta contra os direitos humanos.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
Trata-se do incidente de deslocamento de compet°ncia, mas este n«o ® suscita-
do perante o Supremo Tribunal Federal, mas sim perante o Superior Tribunal de 
Justia, nos termos do art, 109, Ä 5Ü, da CF: 
Nas hip·teses de grave viola«o de direitos humanos, o Procurador-Geral da Re-
p¼blica, com a de assegurar o cumprimento de obriga»es decorren-
tes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, 
poder§ suscitar, perante o Superior Tribunal de Justia, em qualquer fase do in-
qu®rito ou processo, incidente de deslocamento de compet°ncia para a Justia 
Federal.

GABARITO OFICIAL ERRADO

2. 
Primeiramente, o texto se refere a todas as globaliza»es, sem mencionar espe-

a globaliza«o econ¹mica. Em segundo lugar, n«o ® percept²vel uma 
rela«o de causa e efeito entre globaliza«o e atentado contra direitos humanos, 
embora seja ineg§vel que exista uma entre estes fatores, isto ®, a glo-
baliza«o implica sim a quest«o dos direitos humanos, mas n«o ® o ¼nico fator a 
faz°-lo.

GABARITO OFICIAL ERRADO
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DECRETO NÜ 1.171/1994 ð CĎDIGO DE £TICA PROFISSIONAL DO 
SERVIDOR PđBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2014) Julgue o item que se-
gue, relativo ¨ ®tica no servio p¼blico.
Ocorrer§ desvio ®tico na conduta de servidor p¼blico que se recuse a utilizar um
eficiente sistema de gest«o de almoxarifado, sob a alega«o de maior confiabilidade
do seu controle manual de entrada e sa²da de materiais.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2014) Julgue o item que se-
gue, relativo ¨ ®tica no servio p¼blico.
Se uma autoridade administrativa proibir o uso de bermudas ou shorts nas depen-
d°ncias de determinada reparti«o p¼blica e essa veda«o causar indigna«o entre
seus subordinados, constatar-se-«o, nessa hip·tese, ind²cios de desvio ®tico na con-
duta do gestor.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð CONHECIMENTOS BćSICOS ð NĊVEL SUPERIOR ð CESPE ð 2014) Jul-
gue o item subsecutivo, relativo aos agentes p¼blicos e ¨ ®tica no servio p¼blico.
De acordo com o C·digo de £tica Profissional do Servidor P¼blico Civil do Poder
Executivo Federal, tratar mal um cidad«o significa causar-lhe dano moral.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

4. (PF ð ESCRIVìO DA POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2013) Acerca de ®tica no
servio p¼blico, julgue o seguinte item.
A comiss«o de ®tica pode aplicar pena de censura e suspens«o a servidor que, de
maneira habitual, apresentar-se embriagado ao servio ou fora dele.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

5. (PF ð ESCRIVìO DA POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2013) Acerca de ®tica no
servio p¼blico, julgue o seguinte item.
A constitui«o da comiss«o de ®tica dever§ ser comunicada formalmente, com indi-
ca«o de seus membros titulares e respectivos suplentes, ¨ Secretaria de Adminis-
tra«o Federal da Presid°ncia da Rep¼blica.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1.
Trata-se de veda«o prevista no Decreto nÜ 1.171/1994: òXV ð E vedado ao ser-
vidor p¼blico: [...] e) deixar de utilizar os avanos t®cnicos e ao seu 
alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu misteró.

GABARITO OFICIAL: CERTO

2.
Nos termos do Decreto nÜ 1.171/1994: òXIV - S«o deveres fundamentais do ser-
vidor p¼blico: [...] p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao 
exerc²cio da fun«oó. Se bermudas n«o forem adequadas ¨ fun«o, o respons§vel 
poder§ proibi-las, n«o havendo a princ²pio nada de errado com a conduta.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

3.
A previs«o est§ expressa no Decreto nÜ 1.171/1994, conforme inciso IX: 
A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao servio p¼blico ca-
racterizam o esforo pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos 
direta ou indiretamente causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar 
dano a qualquer bem pertencente ao patrim¹nio p¼blico, deteriorando-o, por 
descuido ou m§ vontade, n«o constitui apenas uma ofensa ao equipamento e ¨s 
instala»es ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram 
sua intelig°ncia, seu tempo, suas esperanas e seus esforos para constru²-los.

GABARITO OFICIAL: CERTO

4.
De fato, o inciso XV, ònó do Decreto nÜ 1.171/1994 veda ao servidor apresentar-
-se embriagado em servio ou fora dele, mas a Comiss«o de £tica apenas pode
aplicar a pena de censura, conforme o inciso XXII do Decreto: òa pena aplic§vel
ao servidor p¼blico pela Comiss«o de £tica ® a de censura e sua fundamenta«o
constar§ do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ci°n-
cia do faltosoó.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

5.
Disciplina o Decreto nÜ 1.171/1994 em seu art. 2o, par§grafo ¼nico: òA constitui-
«o da comiss«o de ®tica ser§ comunicada ¨ secretaria da administra«o federal 
da presid°ncia da Rep¼blicaó.

GABARITO OFICIAL: CERTO



Sobre o Autor
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GEN£TICA

Instru«o: Em algumas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso 
julgue o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

Considerando a situa«o hipot®tica apresentada e os m¼ltiplos aspectos a ela rela-
cionados, julgue os itens a seguir:
Em um bairro nobre de determinada cidade no Brasil, houve um assassinato na ma-
drugada fria do m°s de agosto. A v²tima, um homem de quarenta e dois anos de ida-
de, foi encontrada morta com golpes de faca na regi«o tor§cica. Sua resid°ncia tinha 
sido saqueada e exibia sinais de viola«o, como, por exemplo, uma janela quebrada 
que estava manchada de sangue. Como havia sinais de que a v²tima pudesse ter 
resistido ao ataque e revidado at® ser imobilizada e morta, amostras biol·gicas do 
corpo da v²tima foram coletadas pelos investigadores e encaminhadas para an§lise, 
a fim de se obterem evid°ncias que levassem ¨ identifica«o do assassino. Uma das 
amostras de sangue recolhidas no local do crime promovia aglutina«o de hem§cias 
somente na presena de soro anti-B e de soro anti-Rh; outra amostra n«o apresenta-
va aglutina«o na presena de soros anti-A, anti-B e anti-Rh. Durante a investiga«o, 
descobriu-se, ainda, que a v²tima sofria de hemofilia e que uma amostra de sangue 
de tipo sangu²neo diferente do da v²tima apresentava muta«o no alelo do fator VIII. 
Ap·s v§rios meses de investiga«o, os investigadores chegaram a um suspeito, que 
era portador do tipo sangu²neo A negativo.

1. (PF ð PAPILOSCOPISTA ð CESPE ð 2018) Na aus°ncia de outras evid°ncias que
o ligassem ao fato, o suspeito poderia ser liberado, pois seu tipo sangu²neo n«o ®
o mesmo dos tipos sangu²neos encontrados nas duas amostras mencionadas, que
correspondem, na ordem em que aparecem no texto, aos tipos sangu²neos B posi-
tivo e O negativo.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð PAPILOSCOPISTA ð CESPE ð 2018) Como as hem§cias possuem n¼cleos,
amostras de DNA poderiam ser obtidas a partir do isolamento dos n¼cleos das he-
m§cias presentes nas manchas de sangue nos destroos de vidro.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð PAPILOSCOPISTA ðCESPE ð 2018) Dada a possibilidade de se identificar
uma pessoa com base no padr«o de polimorfismos presentes no genoma de cada
indiv²duo, an§lises do perfil de DNA presente nos n¼cleos de c®lulas obtidas em
amostras de manchas de sangue recuperadas no local do crime podem ser usadas
para levar criminosos ¨ condena«o.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
As amostras coletadas na cena do crime correspondem aos tipos sangu²neos B+ 
e O-. Uma vez que o suspeito apresentava sangue A-, ele poderia sim ter sido 
liberado se n«o houvessem outras evid°ncias.

GABARITO OFICIAL: CERTO

2. 
Hem§cias n«o possuem n¼cleos.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

3. 
A an§lise dos seria feita a partir das repeti»es pequenas em tan-

GABARITO OFICIAL: CERTO
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EL£TRICA

Instru«o: Em algumas das quest»es a seguir, preencha nos campos a seguir o cam-
po designado com o c·digo C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado 
com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

Texto para as quest»es a seguir.

O uso de campos el®tricos gerados no corpo humano tem sido objeto de estudo 
no que diz respeito ao desenvolvimento de redes de comunica«o de dados. Apli-
ca»es projetadas para esse sistema de comunica«o s«o ilimitadas e entre elas 
destaca-se o fato de indiv²duos poderem, entre outras a»es: trocar informa»es 
entre os seus aparelhos celulares A e B, usando apenas um aperto de m«os, como 
esboado na figura I; transferir dados entre aparelhos eletr¹nicos A e B usando as 
duas m«os, como na figura II; imprimir dados apenas tocando na impressora; armas 
que funcionar«o apenas com o seu propriet§rio; e eliminar a invas«o por hackers. 
Nesse sistema de comunica«o, o corpo humano funciona como um fio condutor 
¹hmico conectando equipamentos. Estudos recentes mostram que esse sistema de 
rede de comunica«o entre aparelhos, denominado RedTacton (HAN), ® mais efi-
ciente e seguro que os sistemas tradicionais tais como wi-fi, LAN, WAN, infraverme-
lho, bluetooth.
Considerando essas informa»es e que correntes el®tricas iguais ou superiores a 100 
mA causam fibrila«o ventricular letal em humanos, que a resist°ncia el®trica m®dia 
da superf²cie externa de corpo humano molhado ® de 300 Ǻ e do corpo seco ® de 
100 kǺ, julgue os itens a seguir. 
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1. (PF ð PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL ð CESPE ð 2018) No RedTacton,
para a segurana do indiv²duo, a voltagem entre os aparelhos de comunica«o A e
B n«o pode exceder a 30 V.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL ð CESPE ð 2018) Na aplica«o es-
boada na figura II, el®trons fluir«o pela superf²cie do corpo do indiv²duo no sentido
do maior para o menor potencial el®trico.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

Observe a figura e leia o texto para responder ¨s quest»es a seguir.

O gr§fico esboado na figura acima corresponde a um potencial eletrost§tico re-
lativo a um circuito el®trico fechado e de ¼nica malha. Os valores de potenciais 
foram obtidos percorrendo-se o circuito no sentido anti-hor§rio, a partir do ponto 
a, passando pelos pontos b e c e voltando ao ponto de partida a. O circuito el®trico 
® composto por um resistor de resist°ncia R = 5  Ý e duas baterias com resist°ncias 
el®tricas internas r1 = 2 Ý  e r2 = 1 Ý, respectivamente. Tendo como refer°ncia as 
informa»es e o circuito acima, e considerando desprez²veis as resist°ncias el®tricas 
dos fios que conectam os elementos desse circuito, julgue os itens a seguir. 
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3. (PF ð PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL ð CESPE ð 2012) O referido circuito
el®trico est§ corretamente representado no seguinte esquema.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

4. (PF ð PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL ð CESPE ð 2012) O referido sen-
tido de percurso op»e-se ao sentido da corrente el®trica no circuito fechado.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

5. (PF ð PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL ð CESPE ð 2012) A soma alg®bri-
ca das varia»es de potencial el®trico encontradas ao longo do percurso completo,
no circuito fechado, ® maior que zero.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

ĎPTICA

6. (PF ð PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL ð CESPE ð 2018) A respeito de fe-
n¹menos ·pticos e suas aplica»es, julgue os seguintes itens.
A figura a seguir, que mostra um l§pis imerso parcialmente na §gua no interior de
um copo, representa um fen¹meno que pode ser explicado pela lei de Snell.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
U = R ā i
U=300⋅100⋅10-3=30 V

GABARITO OFICIAL: CERTO

2. 
O sentido real da corrente ® do menor para o maior.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

3. 

V
Como comea com a bateria, mas partimos do maior para o menor, ent«o cai 
4V, depois passamos pela resist°ncia da bateria (ir1), depois por um resistor (IR), 
depois pelo resistor da bateria (Ir2) e do menor para o maior (por isso 
h§ o aumento).

GABARITO OFICIAL: CERTO

4. 

GABARITO OFICIAL: CERTO

5. 
P

GABARITO OFICIAL: ERRADO

6. 

n1 ā sen i = n2 ā sen r
Ou seja, nesse caso, devemos ter os ©ngulos e os ²ndices de refra«o de cada 
meio (ar e §gua).

GABARITO OFICIAL: CERTO
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QUĊMICA MINERAL ð TABELA PERIĎDICA

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð PERITO CRIMINAL FEDERAL ð CESPE ð 2018) A partir das posi»es rela-
tivas dos elementos na tabela peri·dica, ® poss²vel inferir que um §tomo neutro de
ferro apresenta maior raio at¹mico do que um §tomo neutro de mangan°s.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

QUĊMICA MINERAL ð ATOMĊSTICA

2. (PF ð PERITO CRIMINAL FEDERAL ð CESPE ð 2018) ćtomos de ferro e de
mangan°s com n¼meros de massa iguais a 55 e 54, respectivamente, possuem o
mesmo n¼mero de n°utrons.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð PERITO CRIMINAL FEDERAL ð CESPE ð 2018) Leia o texto e responda.
O composto conhecido como luminol ® empregado para a detec«o de sangue em
per²cias criminais. Em meio b§sico, em presena de per·xido de hidrog°nio (H2O2) e
de um catalisador adequado, o luminol ® oxidado ao ©nion 3-aminoftalato, o qual ®
obtido inicialmente em um estado excitado, mas que rapidamente libera o excesso
de energia emitindo radia«o na faixa do azul.

A oxida«o do luminol ® realizada pelo O2(g) formado a partir da decomposi«o do 
per·xido de hidrog°nio (H2O2), de acordo com a equa«o:

Sem a presena de um catalisador, a decomposi«o em quest«o ® bastante lenta. En-
tretanto, o ferro presente na hemoglobina do sangue catalisa a decomposi«o e o O2(g) 
formado rapidamente oxida o luminol, ocasionando a caracter²stica luminesc°ncia azul.
Com rela«o ¨ rea«o apresentada e ¨s esp®cies nela envolvidas, e considerando a pri-
meira constante de ioniza«o §cida do H2O2 igual a 2,4 ĭ 10Ĭ12, julgue o item a seguir.

A massa molar da mol®cula de luminol ® superior a 176,0 g/mol.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
Na tabela peri·dica, o mangan°s encontra-se no mesmo per²odo e uma posi«o 
¨ esquerda do ferro. Como o raio at¹mico no per²odo aumenta da direita para 
a esquerda, o §tomo neutro de mangan°s possui um maior raio at¹mico que o 
§tomo neutro de ferro.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

2.
O n¼mero de n°utrons ® dado pela diferena entre a massa at¹mica (A) e o n¼-
mero at¹mico (Z)
Para os §tomos pedidos;
Fe  Z = 26 e A = 56  n = 56 Ĭ 26 = 30 n°utrons
Mn  Z = 25 e A = 55  n = 55 Ĭ 25 = 30 n°utrons

GABARITO OFICIAL: CERTO

3.
O luminol cuja f·rmula estrutural plana ®

Possui f·rmula molecular
C8H7O2N3
Sua massa molar calculada ® 177 g/mol

GABARITO OFICIAL: CERTO
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MODELOS DE PREVEN¢ìO DO DELITO NO ESTADO DEMOCRćTICO 
DE DIREITO

1. (PF ð DELEGADO DE POLĊCIA ð CESPE ð 2013) No que se refere ¨ preven«o
da infra«o penal, julgue o pr·ximo item.
As modalidades preventivas nas quais se inserem os programas de policiamento
orientado ¨ solu«o de problemas e de policiamento comunit§rio, assim como ou-
tros programas de aproxima«o entre pol²cia e comunidade, podem ser inclu²das na
categoria de preven«o prim§ria.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð DELEGADO DE POLĊCIA ð CESPE ð 2013) No que se refere ¨ preven«o da
infra«o penal, julgue o pr·ximo item.
Na terminologia criminol·gica, criminaliza«o prim§ria equivale ¨ chamada preven«o
prim§ria.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð DELEGADO DE POLĊCIA ð CESPE ð 2013) A»es como controle dos meios
de comunica«o e ordena«o urbana, orientadas a determinados grupos ou subgru-
pos sociais, est«o inseridas no ©mbito da chamada preven«o secund§ria do delito.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
Quest«o interessante que exige do candidato conhecimentos b§sicos dos mo-
delos de preven«o do delito, notadamente da seguinte Preven«o 
Prim§ria, Secund§ria e Terci§ria, valendo tecer breves considera»es. A Preven«o 
Prim§ria incide sobre as causas do crime, notadamente na concretiza«o de direi-
tos fundamentais e sociais de todos, como o acesso a sa¼de, educa«o, trabalho, 
moradia etc., tendo como respons§veis os administradores p¼blicos e como des-
tinat§rios toda a popula«o, tratando-se de instrumentos preventivos de m®dio 
a longo prazo. J§ a Preven«o Secund§ria atua na imin°ncia do crime ou em 
momento posterior, conduzindo sua aten«o para o momento e local em que o 
crime ® praticado. Foca em setores sociais que mais podem sofrer com a crimina-
lidade, e n«o o indiv²duo propriamente dito, relacionando-se com as a»es poli-
ciais (patrulhamento ostensivo de viaturas policiais, por exemplo), programas de 
apoio, controle das comunica»es etc. Por a Preven«o Terci§ria surge ap·s a 
condena«o do delinquente por crime, ou seja, surge como instrumen-
to de preven«o da reincid°ncia, notadamente na fase de cumprimento da pena, 
revelando seu car§ter punitivo e ressocializante (exemplos: sistema carcer§rio, 
aplica«o de penas restritivas de direito como formas alternativas de san»es 
penais). Com as explica»es acima e respectivos exemplos, muito mais f§cil 

A quest«o apresenta exemplos de preven«o secund§ria, motivo pelo 
qual a assertiva est§ incorreta por enquadrar a atua«o da pol²cia como forma de 
preven«o prim§ria.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

2. 
A quest«o relaciona assuntos que n«o possuem qualquer v²nculo entre si. Crimi-
naliza«o Prim§ria diz respeito ao papel do Poder Judici§rio em criar leis penais 
criminalizando condutas e introduzindo-as no ordenamento jur²dico. J§ a Pre-
ven«o Prim§ria, por sua vez, trata-se de um modelo de preven«o ao delito, 
incidindo sobre as causas do crime, notadamente na concretiza«o de direitos 
fundamentais e sociais de todos, como o acesso a sa¼de, educa«o, trabalho, 
moradia etc., tendo como respons§veis os administradores p¼blicos e como des-
tinat§rios toda a popula«o, tratando-se de instrumentos preventivos de m®dio 
a longo prazo.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

3. 
Tratando-se de a»es que visam prevenir o delito em sua imin°ncia, podemos 

com segurana que a»es de controle dos meios de comunica«o (com 
not²cias sobre a criminalidade em determinadas regi»es, por exemplo), bem como 
de ordena«o urbana, s«o exemplos t²picos de preven«o secund§ria.

GABARITO OFICIAL: CERTO
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LEI NÜ 8.069/1990 ð ECA ð ESTATUTO DA CRIAN¢A E DO ADOLESCENTE

Instru«o: Nas quest»es a seguir, preencha os campos com o c·digo C, caso julgue 
o item CERTO; ou com o c·digo E, caso julgue o item ERRADO.

1. (PF ð AGENTE DE POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2014) A respeito de aspectos
penais e processuais penais do Estatuto da Criana e do Adolescente (ECA) e da Lei
dos Crimes Ambientais (Lei nÁ 9.605/1998), julgue o seguinte item.
Considere que S²lvio, de vinte e cinco anos de idade, integrante de uma organiza«o
criminosa, com a inten«o de aliciar menores para a pr§tica de delitos, tenha acessa-
do a sala de bate-papo em uma rede social na Internet e, ap·s longa conversa, tenha
induzido um menor a subtrair ve²culo de terceiro. Nessa situa«o hipot®tica, segun-
do entendimento do Superior Tribunal de Justia, para que S²lvio possa responder
por crime tipificado no ECA, ® necess§rio que seja provada a efetiva corrup«o do
menor.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (PF ð ESCRIVìO DA POLĊCIA FEDERAL ð CESPE ð 2013) Em rela«o ao Esta-
tuto da Criana e do Adolescente, julgue o pr·ximo item.
Suponha que um cidad«o tenha sido preso, mediante determina«o judicial, por
supostamente ter filmado cena de sexo expl²cito envolvendo adolescentes. Nessa
situa«o, se o cidad«o comprovar que tudo n«o passava de simula«o, n«o haver§
crime e ele dever§ ser posto em liberdade.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (PF ð DELEGADO ð CESPE ð 2004) Em cada um dos itens a seguir, ® apresentada
uma situa«o hipot®tica, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Rodrigo compareceu ao Aeroporto Internacional de Bel®m com seu filho Gustavo,
de 8 anos de idade, para juntos embarcarem em um voo com destino ¨ Venezuela,
onde deveriam se encontrar com a m«e da criana, que havia viajado uma semana
antes e deixado com Rodrigo uma autoriza«o por escrito, sem firma reconhecida,
para que ele levasse Gustavo ¨ capital venezuelana. Nessa situa«o, o embarque de
Gustavo deve ser autorizado porque, estando ele acompanhado de seu pai, o reco-
nhecimento de firma na autoriza«o ® uma formalidade dispens§vel.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
O crime está previsto no artigo 244-B, do ECA: 
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele pra-
ticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos. § 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica 
as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive 
salas de bate-papo da internet. 
A respeito, o STJ sumulou o entendimento: “Súmula nº 500, STJ. A configuração 
do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do me-
nor, por se tratar de delito formal”.

GABARITO OFICIAL: ERRADO 

2. 
É crime previsto no art. 241-C, do ECA: “Simular a participação de criança ou 
adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, 
montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de re-
presentação visual: Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa”.

GABARITO OFICIAL: ERRADO 

3. 
Nos termos do art. 84 do ECA, quando se tratar de viagem ao exterior, a autoriza-
ção é dispensável, se a criança ou adolescente: I – estiver acompanhado de am-
bos os pais ou responsável; II – viajar na companhia de um dos pais, autorizado 
expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Sendo 
assim, o reconhecimento de firma é formalidade indispensável para que Gustavo 
possa embarcar com seu pai rumo à Venezuela.

GABARITO OFICIAL: ERRADO




