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1) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No que
se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens a seguir.
O mecanismo denominado sistema de freios e contrapesos é aplicado, por exemplo, no caso da nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), atribuição do
presidente da República e dependente da aprovação pelo
Senado Federal.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No que
se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens a seguir.
A liberdade de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer, é um exemplo de norma constitucional de
eficácia limitada.
( ) CERTO ( ) ERRADO
3) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No que
se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens a seguir.
Decorre do princípio constitucional fundamental da independência e harmonia entre os poderes a impossibilidade
de que um poder exerça função típica de outro, não podendo, por exemplo, o Poder Judiciário exercer a função
administrativa.
( ) CERTO ( ) ERRADO
4) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No que
se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens a seguir.
No que se refere às relações internacionais, a República
Federativa do Brasil rege-se pelos princípios da igualdade entre os Estados, da cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade e da concessão de asilo político, entre outros.
( ) CERTO ( ) ERRADO
5) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) A respeito da organização político-administrativa do Estado e

da administração pública, julgue os itens que se seguem.
O Distrito Federal (DF) é ente federativo autônomo, pois
possui capacidade de auto-organização, autogoverno e
autoadministração, sendo vedado subdividi-lo em municípios.
( ) CERTO ( ) ERRADO
6) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) A respeito da organização político-administrativa do Estado e
da administração pública, julgue os itens que se seguem.
Conforme o STF, a responsabilidade civil das empresas
prestadoras de serviço público é objetiva, mesmo em relação a terceiros não usuários do serviço público.
( ) CERTO ( ) ERRADO
7) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) A respeito da organização político-administrativa do Estado e
da administração pública, julgue os itens que se seguem.
Os atos de improbidade administrativa importarão ao
agente a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível.
( ) CERTO ( ) ERRADO
8) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) A respeito da organização político-administrativa do Estado e
da administração pública, julgue os itens que se seguem.
Em se tratando de matéria para a qual se preveja a competência legislativa concorrente, a CF autoriza os estados
a exercerem a competência legislativa plena para atenderem a suas peculiaridades se inexistir lei federal sobre normas gerais.
( ) CERTO ( ) ERRADO
9) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No que
concerne ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário, julgue
os itens subsecutivos.
Compete originariamente ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ) julgar o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, os estados ou o DF.
( ) CERTO ( ) ERRADO
10) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No
que concerne ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário,
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rando o disposto na CF acerca na ordem judicial, julgue o
item subsequente.
A floresta amazônica brasileira, assim como a mata atlântica, é considerada bem da União, devendo sua utilização
ocorrer na forma da lei, em condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive no que concerne
ao uso dos recursos naturais.
( ) CERTO ( ) ERRADO
50) (Polícia Federal - Delegado - CESPE - 2013) Considerando o disposto na CF acerca na ordem judicial, julgue o
item subsequente.
As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluídas no domínio constitucional da União Federal, são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva.
( ) CERTO ( ) ERRADO

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
1) (PRF - Agente Administrativo - FUNCAB/2014) Os conceitos de ética e moral, embora próximos, não são idênticos. Uma das distinções possíveis entre tais concepções
está fundada na constatação de que:
(a) a ética é o estudo geral do que é bom ou mau, sendo seu
objetivo maior o estabelecimento de regras. a moral, ao
contrário, não se vincula a costumes e hábitos porque
não guarda correlação com aspectos prescritivos ou impositivos.

ÉTICA
NOÇÕES
NODE
SERVIÇO
DIREITO
PÚBLICO
CONSTITUCIONAL

(b) a moral incorpora as regras adquiridas para a vida em sociedade, enquanto a ética reflete sobre as regras morais
vigentes sem, contudo, contestar a conveniência ou a exigibilidade de tais normas.
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(c) a moral é um conjunto de normas apreendidas no processo de socialização e que regula a conduta dos indivíduos em sua convivência. a ética é uma ponderação teórica sobre a moral cujo objetivo é discutir e fundamentar
reflexivamente as normas morais.
(d quando um determinado sujeito reflete sobre uma norma moral e a considera equivocada ou ultrapassada, faz
exercício de sua consciência moral, inexistindo na hipótese qualquer consideração que se possa vincular ao conceito de ética.
(e) a ética se caracteriza como conjunto de costumes e hábitos de um grupo social, atuando sobre o comportamento do indivíduo que interage socialmente. a moral é um
conjunto de valores sociais universais que não se materializam em padrões de conduta.

2) (PRF - Agente Administrativo - FUNCAB/2014) É certo
que os princípios distinguem-se de valores e regras. Sobre
os princípios e sua função, é correto afirmar:
(a) nem sempre os princípios devem ser aplicados em sua
inteireza, pois, em caso de conflito entre regra e princípio, as regras predominam, em razão de sua superioridade normativa.
(b) os princípios são comandos definitivos que se aplicam ou
não se aplicam em uma determinada situação, segundo
um parâmetro de “tudo ou nada”.
(c) enquanto as regras são comandos definitivos, os princípios são normas de otimização, que comportam uma
ideia de gradação capaz de permitir sua aplicação de forma ponderada.
(d) a noção de validade é essencial ao reconhecimento dos
princípios porque estes devem ser sempre aplicados de
modo que seja feito o que preveem na íntegra, em todas
as situações.
(e) os princípios são valores individuais oriundos de juízos
internos formulados por cada cidadão, valores estes que
serão tolerados se estiverem de acordo com os valores sociais.
3) (PRF - Agente Administrativo - FUNCAB/2014) O Código
de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal (Decreto n° 1.171/1994) atende à necessidade de criar um sistema de princípios e fundamentos deontológicos que se caracteriza por:
(a) não se confundir com o regime disciplinar do servidor
público previsto nas leis administrativas, fornecendo suporte moral para a sua correta aplicação e cumprimento
por todos os servidores.
(b) não considerar suficiente a implementação das regras
deontológicas apenas pelo apelo ao senso social e vontade íntima do próprio agente moral, de sua conscientização e de sua convicção interior.
(c) estabelecer o princípio da obrigatoriedade do procedimento ético e moral no exercício da função pública, garantido pela possibilidade de sua imposição por via da
coercibilidade jurídica.
(d) exigir condutas do mesmo modo que as demais leis administrativas, sem apoiar-se apenas no sentimento de
adesão moral e de convicção íntima de cada servidor público.
(e) impor, quanto às matérias nele indicadas, um rigoroso
sistema de sanções preventivas e coercitivas, ensejador
do respeito ao decoro no exercício da função pública.

A comissão de ética pode aplicar pena de censura e suspensão a servidor que, de maneira habitual, apresentar-se embriagado ao serviço ou fora dele.
( ) CERTO ( ) ERRADO

6) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) Equivalem às normas constitucionais originárias os tratados
internacionais sobre direitos humanos aprovados, em
cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por
três quintos dos votos dos respectivos membros.
( ) CERTO ( ) ERRADO

25) (Polícia Federal - Escrivão da Polícia Federal - CESPE
- 2013) Acerca de ética no serviço público, julgue os seguintes itens.
A constituição da comissão de ética deverá ser comunicada formalmente, com indicação de seus membros titulares e respectivos suplentes, à Secretaria de Administração
Federal da Presidência da República

7) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) Caso o
Poder Judiciário, ao fundamentar decisão em lei ou norma
constitucional interna, descumpra normas internacionais
de direitos humanos, o Estado não poderá ser responsabilizado no plano internacional por essa decisão.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
1) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) A expressão direitos humanos de primeira geração refere-se
aos direitos sociais, culturais e econômicos.
( ) CERTO ( ) ERRADO

8) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) A
Constituição da República protege todas as formas de
vida, inclusive a uterina.
( ) CERTO ( ) ERRADO
9) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
país é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO
3) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) O sistema global de proteção dos direitos humanos foi instaurado pela Carta Internacional dos Direitos Humanos.
( ) CERTO ( ) ERRADO
4) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) A aplicação das normas de direito internacional humanitário
e de direito internacional dos refugiados impossibilita
a aplicação das normas básicas do direito internacional
dos direitos humanos.

10) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) Os direitos de cidadania são, no Estado democrático de direito,
todos aqueles relativos à dignidade do cidadão, como sujeito de prestações estatais, e à participação ativa na vida
social, política e econômica do Estado.
( ) CERTO ( ) ERRADO
11) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) Consideram-se brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que
sejam registrados em repartição brasileira competente
ou venham a residir na República Federativa do Brasil e
optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO
5) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) A possibilidade de extensão aos estrangeiros que estejam no
Brasil, mas que não residam no país, dos direitos individuais previstos na CF deve-se ao princípio da primazia
dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil.
( ) CERTO ( ) ERRADO

12) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) O estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela
prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil
se houver reciprocidade do país solicitante.
( ) CERTO ( ) ERRADO
13) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No
caso de iminente perigo público, a autoridade competen-

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE DIREITOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
HUMANOS E CIDADANIA

2) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) Conforme a teoria positivista, os direitos humanos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável
e inderrogável.
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( ) CERTO ( ) ERRADO
25) (Polícia Federal - Conhecimentos Básicos - Todos os cargos - Nível Superior - CESPE - 2014) Acerca dos direitos
e garantias fundamentais, da aplicabilidade das normas
constitucionais e da organização do poder judiciário, julgue o item seguinte.
Em caso de grave violação dos direitos internacionais, o
procurador-geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados de direitos internacionais dos quais o Brasil seja
signatário, poderá suscitar, perante o Supremo Tribunal
Federal, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a justiça
federal.
( ) CERTO ( ) ERRADO

LEGISLAÇÃO
1) (Polícia Rodoviária Federal - Policial Rodoviário Federal
- CESPE - 2013) Com base na legislação da PRF, julgue os
itens que se seguem.
Considere a seguinte situação hipotética. Durante uma
abordagem de rotina feita pela PRF em determinada rodovia federal, foram apreendidos aproximadamente cem
quilos de entorpecentes, entre crack, haxixe e cocaína.
O motorista, único ocupante do veículo onde estavam
as drogas, confessou a prática do delito, tendo afirmado,
ainda, que adquirira as drogas para revendê-las e que as
estava transportando para um depósito em local seguro.
Nessa situação, cabe à chefia do distrito regional da PRF
do estado em que ocorreu a apreensão formalizar o auto
de prisão em flagrante do autor do delito e comunicar a
prisão à autoridade judiciária competente.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2) (Polícia Rodoviária Federal - Policial Rodoviário Federal
- CESPE - 2013) Com base na legislação da PRF, julgue os
itens que se seguem.
Compete à PRF o patrulhamento das rodovias federais
privatizadas, mesmo tendo havido, com o processo de
concessão, a transferência a particulares das atividades
administrativas referentes aos trechos terceirizados.
( ) CERTO ( ) ERRADO

3) (Polícia Rodoviária Federal - Policial Rodoviário Federal
- CESPE - 2013) Com base na legislação da PRF, julgue os
itens que se seguem.
Se, durante a execução de obra ao longo de uma rodovia
federal, a empresa responsável pela obra interromper a
circulação de veículos e a movimentação de cargas em
uma das faixas de rolamento sem a prévia permissão do
órgão de trânsito competente, a PRF deverá interditar a
obra e aplicar as penalidades civis e multas decorrentes
da infração cometida pela empresa.
( ) CERTO ( ) ERRADO
4) (Polícia Rodoviária Federal - Policial Rodoviário Federal
- CESPE - 2013) Com base na legislação da PRF, julgue os
itens que se seguem.
A autoridade de trânsito, na esfera de suas atribuições,
poderá aplicar, quando cabível, penalidade consistente
na frequência obrigatória em curso de reciclagem, sem
prejuízo das punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito.
( ) CERTO ( ) ERRADO
5) (Polícia Rodoviária Federal - Policial Rodoviário Federal
- CESPE - 2013) Com base na legislação da PRF, julgue os
itens que se seguem.
É permitido ao PRF portar arma de fogo somente em
serviço, sendo a licença apenas de caráter funcional.
( ) CERTO ( ) ERRADO
6) (Polícia Rodoviária Federal - Policial Rodoviário Federal
- CESPE - 2013) A respeito da organização do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e da natureza dos
atos praticados por seus agentes, julgue os itens que se
seguem.
Praticado ato ilegal por agente da PRF, deve a administração revogá-lo.
( ) CERTO ( ) ERRADO
7) (Polícia Rodoviária Federal - Policial Rodoviário Federal
- CESPE - 2013 - Adaptada) A respeito da organização do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal e da natureza dos atos praticados por seus agentes, julgue os itens
que se seguem.
Por ser órgão do Ministério da Justiça, a PRF é órgão do
Poder Executivo, integrante da administração direta.
( ) CERTO ( ) ERRADO
8) (Polícia Rodoviária Federal - Policial Rodoviário Federal

LEGISLAÇÃO
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

convergência e o consenso em torno de temas que, embora desafiadores para a humanidade, até algum tempo
atrás não costumavam compor a agenda das questões
internacionais: direitos humanos, combate à miséria e à
pobreza, proteção à infância e à adolescência, por exemplo.
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23) (Polícia Rodoviária Federal - Agente Administrativo FUNCAB - 2009) Marilson Gilvã declara, nas razões de
um mandado de segurança, que a Polícia Rodoviária Federal, mesmo quando da prevenção de delitos contra a
vida, não tem competência para ser o órgão encarregado
de proceder às interceptações telefônicas legalmente autorizadas pela Justiça, em face de vedação legal. Levando
em conta as peculiaridades da Polícia Rodoviária Federal,
em especial o Decreto 1655/95, é correto concluir, sobre
o pedido formulado pelo Impetrante, que o Decreto nº
1.655 de 03/10/1995,
(a) não autorizou a Polícia Rodoviária Federal a “colaborar e
atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida,
os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente,
os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e
os demais crimes previstos em lei”, não podendo, para
tanto, proceder à escuta telefônica
(b) autorizou a Polícia Rodoviária Federal a “colaborar sem
atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida,
os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente,
os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho”,
podendo, para tanto, desde que autorizada, proceder à
escuta telefônica.
(c) autorizou a Polícia Rodoviária Federal, como ente subordinado à Polícia Federal, a “colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os costumes,
o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e
roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e
drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais
crimes previstos em lei”, cabendo somente à Polícia Federal proceder à aludida escuta telefônica, desde que requisitada pela Polícia Rodoviária Federal.
(d) autorizou a Polícia Rodoviária Federal a “colaborar e
atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida,
os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente,
os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho e
os demais crimes previstos em lei”, podendo, para tanto,
desde que autorizada, proceder à escuta telefônica.
(e) autorizou a Polícia Rodoviária Federal, desde que autorizada pelo Poder Judiciário, a “colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os costumes,
o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e
roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e
drogas afins, o contrabando, o descaminho e os demais
crimes previstos em lei”, sem entretanto, poder efetuar a
escuta telefônica.
24) (Polícia Rodoviária Federal - Policial Rodoviário Federal
- CESPE - 2008) Acerca das previsões da Lei nº 9.654/1998,
que cria a carreira de PRF, assinale a opção correta.

(a) O ocupante do cargo de PRF permanecerá no local de sua
primeira lotação por um período mínimo de dois anos,
exercendo atividades de natureza estritamente operacional voltadas ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização
de trânsito compatíveis com a sua experiência e aptidões.
(b) Os ocupantes de cargos da carreira de PRF não estão sujeitos à dedicação exclusiva às atividades do cargo, o que
torna possível a cumulação do cargo com outra atividade
privada.
(c) A carreira de que trata a Lei nº 9.654/1998 é composta do
cargo de PRF, estruturada nas classes de inspetor, agente
e escrivão.
(d) A implantação da carreira de PRF ocorreu mediante
transformação de milhares de cargos efetivos de patrulheiro rodoviário federal, do quadro geral do Ministério
da Justiça, em cargos de PRF.
(e) O regime de trabalho dos PRFs é de 44 horas semanais.
25) (Polícia Rodoviária Federal - Policial Rodoviário Federal
- CESPE - 2004) Acerca da competência da PRF, julgue os
itens a seguir.
Considere a seguinte situação hipotética.
A PRF veio a ser comunicada, por telefone, da ocorrência
de um acidente automobilístico, sem vítimas de morte,
em uma rodovia federal. Imediatamente após a comunicação, policiais rodoviários federais foram até o local do
acidente, onde verificaram que um dos motoristas envolvidos na colisão, devidamente habilitado e portador dos
documentos do veículo automotor, estava aparentemente embriagado.
Nessa situação, à PRF caberá realizar perícia, levantamento do local ou boletim de ocorrência, bem como teste de dosagem alcoólica no condutor do veículo. Se for
constatado que o motorista dirigia o veículo sob influência de álcool, em dosagem superior a seis decigramas por
litro de sangue, caberá aos policiais rodoviários federais
lavrar o auto de infração e, como medidas administrativas, reter o veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolher o documento de habilitação do infrator.
( ) CERTO ( ) ERRADO

LEGISLAÇÃO ESPECIAL
1) (Polícia Federal - Agente de Polícia Federal - CESPE 2014) A respeito de aspectos penais e processuais penais
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei
dos Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/1998), julgue os seguintes itens.
Considere que Sílvio, de vinte e cinco anos de idade, integrante de uma organização criminosa, com a intenção
de aliciar menores para a prática de delitos, tenha acessado a sala de bate-papo em uma rede social na Internet e, após longa conversa, tenha induzido um menor a

LEGISLAÇÃO
NOÇÕES DE DIREITO
ESPECIALCONSTITUCIONAL

rão e atividade dos demais, que atuarão subsidiariamente.
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subtrair veículo de terceiro. Nessa situação hipotética,
segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
para que Sílvio possa responder por crime tipificado no
ECA, é necessário que seja provada a efetiva corrupção do
menor.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO
6) (Polícia Federal - Agente da Polícia Federal - CESPE 2012) A respeito das leis especiais, julgue os itens a seguir.

Considere que Jorge tenha sido preso por pescar durante a piracema, o que o tornou réu em processo criminal.
Nessa situação hipotética, se a lesividade ao bem ambiental for ínfima, segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o juiz poderá aplicar o princípio da
insignificância.

O policial condenado por induzir, por meio de tortura
praticada nas dependências do distrito policial, um acusado de tráfico de drogas a confessar a prática do crime
perderá automaticamente o seu cargo, sendo desnecessário, nessa situação, que o juiz sentenciante motive a
perda do cargo.

( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO

3) (Polícia Federal - Agente de Polícia Federal - CESPE 2014) Com relação à Lei n° 11.343/2006, que estabelece
normas para repressão à produção não autorizada e ao
tráfico ilícito de drogas, e à Lei n° 10.446/2002, que dispõe
a respeito de infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme,
julgue o item subsequente.

7) (Polícia Federal - Agente da Polícia Federal - CESPE 2012) À luz da lei dos crimes ambientais e do Estatuto do
Desarmamento, julgue os itens seguintes.

( ) CERTO ( ) ERRADO

LEGISLAÇÃO
NOÇÕES DE DIREITO
ESPECIALCONSTITUCIONAL

Ainda que se instale em cidade interiorana e apresente
reduzida circulação financeira, a cooperativa singular de
crédito estará obrigada a contratar vigilantes, independentemente de se provar que a contratação inviabilizará
economicamente a manutenção do estabelecimento.

2) (Polícia Federal - Agente de Polícia Federal - CESPE 2014) A respeito de aspectos penais e processuais penais
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei
dos Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/1998), julgue os seguintes itens.

Considere que a Polícia Federal tenha realizado operação
para combater ilícitos transnacionais e tenha encontrado
extensa plantação de maconha, em território brasileiro,
sem a ocorrência de prisão em flagrante. Nessa situação,
mesmo que não haja autorização judicial, a referida plantação será destruída pelo delegado de polícia, que deverá
recolher quantidade suficiente para exame pericial.
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5) (Polícia Federal - Agente da Polícia Federal - CESPE 2012) A respeito das leis especiais, julgue os itens a seguir.

4) (Polícia Federal - Agente de Polícia Federal - CESPE 2014) Com relação à Lei n° 11.343/2006, que estabelece
normas para repressão à produção não autorizada e ao
tráfico ilícito de drogas, e à Lei n° 10.446/2002, que dispõe
a respeito de infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme,
julgue o item subsequente.
Diante da ocorrência dos crimes de sequestro, de cárcere
privado e contra a economia popular, caso haja repercussão interestadual, a Polícia Federal, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados
pela CF, poderá investigar todas essas infrações, independentemente de autorização ou determinação do ministro
da Justiça.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Se o rebanho bovino de determinada propriedade rural
estiver sendo constantemente atacado por uma onça, o
dono dessa propriedade, para proteger o rebanho, poderá, independentemente de autorização do poder público,
abater o referido animal silvestre.
( ) CERTO ( ) ERRADO
8) (Polícia Federal - Agente da Polícia Federal - CESPE 2012) À luz da lei dos crimes ambientais e do Estatuto do
Desarmamento, julgue os itens seguintes.
Responderá pelo delito de omissão de cautela o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e
transporte de valores que deixar de registrar ocorrência
policial e de comunicar à Polícia Federal, nas primeiras
vinte e quatro horas depois de ocorrido o fato, a perda de
munição que esteja sob sua guarda.
( ) CERTO ( ) ERRADO
9) (Polícia Federal - Agente da Polícia Federal - CESPE 2004) Em cada um do item a seguir, é apresentada uma
situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada
Tendo em vista o número crescente de furtos nas dependências de certo hospital, a empresa que o administra determinou que, para nele ingressar, os visitantes deveriam
deixar na portaria do prédio um documento de identidade, que lhes seria devolvido apenas quando eles saíssem.
Nessa situação, a referida empresa praticou ato ilícito.
( ) CERTO ( ) ERRADO

50) (Polícia Federal - Delegado - CESPE - 2004) Em cada um
dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética,
seguida de uma assertiva a ser julgada.
Rodrigo compareceu ao Aeroporto Internacional de Belém com seu filho Gustavo, de 8 anos de idade, para juntos
embarcarem em um voo com destino à Venezuela, onde
deveriam se encontrar com a mãe da criança, que havia
viajado uma semana antes e deixado com Rodrigo uma
autorização por escrito, sem firma reconhecida, para que
ele levasse Gustavo à capital venezuelana. Nessa situação, o embarque de Gustavo deve ser autorizado porque,
estando ele acompanhado de seu pai, o reconhecimento
de firma na autorização é uma formalidade dispensável.
( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
1) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) Um
PRF, ao desviar de um cachorro que surgiu inesperadamente na pista em que ele trafegava com a viatura de polícia, colidiu com veículo que trafegava em sentido contrário, o que ocasionou a morte do condutor esse veículo.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
Em razão da responsabilidade civil objetiva da administração, o PRF será obrigado a ressarcir os danos causados
à administração e a terceiros, independentemente de ter
agido com dolo ou culpa.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) Um
PRF, ao desviar de um cachorro que surgiu inesperadamente na pista em que ele trafegava com a viatura de polícia, colidiu com veículo que trafegava em sentido contrário, o que ocasionou a morte do condutor esse veículo.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE DIREITO
DIREITO ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIONAL

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
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Não poderá ser objeto de delegação a decisão referente
a recurso administrativo interposto pelo PRF contra decisão que lhe tiver aplicado penalidade em razão do acidente.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Ainda que seja absolvido por ausência de provas em processo penal, o PRF poderá ser processado administrativamente por eventual infração disciplinar cometida em
razão do acidente.
( ) CERTO ( ) ERRADO
4) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No
que concerne ao regime jurídico do servidor público federal, julgue os próximos itens.
Anulado o ato de demissão, o servidor estável será reintegrado ao cargo por ele ocupado anteriormente, exceto se
o cargo estiver ocupado, hipótese em que ficará em disponibilidade até aproveitamento posterior em cargo de
atribuições e vencimentos compatíveis.
( ) CERTO ( ) ERRADO
5) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No
que concerne ao regime jurídico do servidor público federal, julgue os próximos itens.
O servidor público federal investido em mandato eletivo
municipal somente será afastado do cargo se não houver compatibilidade de horário, sendo-lhe facultado, em
caso de afastamento, optar pela sua remuneração.
( ) CERTO ( ) ERRADO
6) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No
que concerne ao regime jurídico do servidor público federal, julgue os próximos itens.
Não é possível a aplicação de penalidade a servidor inativo, ainda que a infração funcional tenha sido praticada
anteriormente à sua aposentadoria.
( ) CERTO ( ) ERRADO
7) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No
que concerne ao regime jurídico do servidor público federal, julgue os próximos itens.
A nomeação para cargo de provimento efetivo será realizada mediante prévia habilitação em concurso público
de provas ou de provas e títulos ou, em algumas situações
excepcionais, por livre escolha da autoridade competente.
( ) CERTO ( ) ERRADO

3) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) Um
PRF, ao desviar de um cachorro que surgiu inesperadamente na pista em que ele trafegava com a viatura de polícia, colidiu com veículo que trafegava em sentido contrário, o que ocasionou a morte do condutor esse veículo.

8) (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013) No
que se refere ao regime jurídico administrativo, julgue os
itens subsecutivos.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Somente são considerados atos de improbidade administrativa aqueles que causem lesão ao patrimônio público

FÍSICA
01) (Polícia Federal - Papiloscopista da Polícia Federal CESPE - 2012)

Tendo como referência as informações e o circuito acima, e considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios
que conectam os elementos desse circuito, julgue os itens a seguir.

( ) CERTO ( ) ERRADO

FÍSICA
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

O referido circuito elétrico está corretamente representado no seguinte esquema
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02) (Polícia Federal - Papiloscopista da Polícia Federal CESPE - 2012)

Com base nessas informações e nas figuras acima, julgue os itens que se seguem.
Para um objeto posicionado no ponto focal, sua imagem estará localizada no infinito.

FÍSICA
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

( ) CERTO ( ) ERRADO
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(a) 24 m/s
(b) 25 m/s
(c) 26 m/s
(d) 30 m/s
(e) 35 m/s

BIOLOGIA
1) (CESPE- PF- Perito Criminal Federal- 2013)

Com base no gráfico acima apresentado, julgue o próximo item. O gráfico refere-se a uma mistura de amostras de indivíduos do sexo masculino, em iguais proporções.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2) (CESPE- PF- Perito Criminal Federal- 2013) Com relação a proteínas e enzimas, julgue o item subsecutivo. Em um gráfico
de Lineweaver ou de dupla recíproca, o ponto de intercepção da reta no eixo das ordenadas corresponde a 1/Vmax da reação enzimática. A adição de um inibidor competitivo nessa reação deslocará o ponto de intercepção para baixo.
( ) CERTO ( ) ERRADO
3) (CESPE- PF- Perito Criminal Federal- 2013) Com relação a proteínas e enzimas, julgue o item subsecutivo. A energia livre
de Gibbs, que determina a espontaneidade de uma reação e é expressa por G, pode ser diminuída por enzimas.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO
5) (CESPE- PF- Perito Criminal Federal) Julgue o item que se segue, relativo a propriedades dos microrganismos. Os genomas
da microbiota total encontrada em determinada comunidade são chamados coletivamente de metagenoma e contêm muito mais informação genética do que aquela verificada na diversidade microbiana cultivada.
( ) CERTO ( ) ERRADO
6) (CESPE- PF- Perito Criminal Federal- 2013) Com referência a noções básicas de parasitismo, julgue o item a seguir. A
relação desenvolvida entre indivíduos de espécies diferentes em que se observa uma associação íntima e duradoura, bem
como uma independência orgânica e metabólica, é denominada de parasitismo.
( ) CERTO ( ) ERRADO

BIOLOGIA
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

4) (CESPE- PF- Perito Criminal Federal- 2013) O Bacillus anthracis causador do antraz (ou carbúnculo) é uma bactéria gram-positiva capaz de formar esporos e que pode ser usada como arma biológica.
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16)(CESPE- PF- Perito Criminal Federal- 2004) Em relação
aos conceitos de evolução e às análises estatísticas a eles
relacionadas. A análise filogenética determina a relação
de proximidade entre dois seres vivos em um contexto
evolutivo.
( ) CERTO ( ) ERRADO

mL.Nessa situação, considerando que a estequiometria
da reação de neutralização entre o biftalato e o NaOH
seja de 1:1, é correto afirmar que a concentração da referida solução de NaOH é igual a
(a) 0,110 mol/L.
(b) 0,120 mol/L.

17)(CESPE- PF- Perito Criminal Federal- 2004) Considerando as teorias sobre a evolução e suas relações com as
biomoléculas. A enzima fotoliase é utilizada por mecanismos bioquímicos capazes de corrigir alterações no DNA.
( ) CERTO ( ) ERRADO
18)(CESPE- PF- Perito Criminal Federal- 2002) Os compostos orgânicos mais simples, a partir dos quais os organismos vivos são constituídos, são exclusivos dos seres vivos, podendo também ocorrer na condição de produtos
da atividade biológica. Quando expostas a variações extremas de temperatura, as proteínas globulares perdem
a sua atividade biológica, mas não sofrem alterações em
sua estrutura quaternária.
( ) CERTO ( ) ERRADO
19)(CESPE- PF- Perito Criminal Federal- 2002) Em uma investigação de estupro seguido de morte, na tentativa de
identificação do criminoso por meio da técnica de reação
em cadeia da polimerase (PCR), os investigadores coletaram material junto ao corpo da vítima. A técnica de PCR
possibilita a clonagem de seqüências específicas de DNA,
de forma rápida, numerosa e sem a necessidade de uma
célula viva.

(c) 0,080 mol/L.
(d) 0,090 mol/L.
(e) 0,100 mol/L.
02)(POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Perito Criminal - Química
CESPE – 2016) A remoção de metais pesados em efluentes líquidos pode ser realizada por meio da precipitação
do metal, empregando-se um ânion adequado. Por exemplo, a concentração de Cd2+ em água pode ser reduzida
pela precipitação, em meio alcalino, de Cd(OH)2. Nesse
sentido, considerando-se que o produto de solubilidade
(Kps) do Cd(OH)2 seja igual a 1,0 × 10-14, é correto concluir que a concentração residual de Cd2+ (aq) em uma
solução aquosa com comportamento ideal e pH igual a
10 será igual a
(a) 1,0 × 10-4 mol/L.
(b) 1,0 × 10-5 mol/L.
(c) 1,0 × 10-6 mol/L.
(d) 1,0 × 10-7 mol/L.
(e) 1,0 × 10-3 mol/L.

( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO

QUIMICA
01) (POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Auxiliar de Perito CESPE
- 2016) A padronização de uma solução de NaOH com
concentração aproximada de 0,10 mol/L foi realizada
empregando-se uma solução de biftalato de potássio a
0,100 mol/L. Na titulação, foi empregado um volume de
20,0 mL da solução de NaOH e, no ponto final da titulação, o volume da solução de biftalato gasta foi de 18,0

(a) A transformação da água em gelo é uma transformação
química.
(b) Em uma reação química, reagentes são transformados
em produtos.
(c) A mudança de cor é prova da ocorrência de uma reação
química.
(d) O petróleo é uma substância química.
(e) Em uma transformação química, nem sempre são geradas novas substâncias.

QUIMICA
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

20)(CESPE- PF- Perito Criminal Federal- 2002) Com relação
aos organismos transgênicos e às técnicas utilizadas na
obtenção destes, julgue os itens seguintes. A clivagem do
DNA por endonucleases de restrição facilita o processo
de isolamento e manipulação de genes individuais de interesse.

03)(PC-MA - Perito Criminal CESPE - 2018) Assinale a opção
correta no que diz respeito a transformações, reações e
substâncias químicas.
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19) (Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Cargo 6 CESPE - 2013)

A introdução de átomo de halogênio no anel aromático do esqueleto básico de substâncias ilícitas se tornou uma importante ferramenta para a obtenção de novas drogas sintéticas, o que deixou o mercado ilegal dessas substâncias um passo a
frente da legislação que controla o tráfico de drogas. Considerando essas informações e as figuras I e II, acima, que representam, respectivamente, estruturas químicas de algumas drogas sintéticas comuns e as dessas mesmas drogas, na forma
halogenada, julgue o item que segue.
O tratamento de aminobenzeno com ácido nitroso e ácido tetrafluorobórico, seguido de aquecimento, leva à formação de
fluorbenzeno, e nitrogênio molecular.
( ) CERTO ( ) ERRADO
20)(POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Perito Criminal - Química CESPE – 2016) Considere que, na temperatura T0, a constante de
equilíbrio para a reação de decomposição do N2O4 (g) apresentada a seguir seja igual a 4,0 e que o comportamento dos gases
envolvidos nessa reação seja ideal. N2O4 (g) + calor » 2NO2 (g)
De acordo com o texto, na temperatura T0, a constante de equilíbrio para a reação calor será igual a
(a) 16,0.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE DIREITO
DIREITO CIVIL
CONSTITUCIONAL

(b) 0,50.

58

(c) 1,0.
(d) 2,0.
(e) 4,0.

NOÇÕES DE DIREITO CIVIL
01) (Polícia Federal/2013 - Delegado de Polícia – CESPE). A revogação de uma norma pela superveniência de outra que disponha sobre a mesma matéria poderá atingir as situações já consumadas sob a égide da lei antiga, afetando os efeitos pretéritos produzidos ou incidindo sobre os efeitos presentes ou futuros de situações passadas ocorridas na vigência da norma
revogada.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO
03) (Polícia Federal/2013 - Delegado de Polícia – CESPE).
A respeito da pessoa natural e da propriedade, julgue os
itens que se segue. Se o beneficiário de ato jurídico praticado por incapaz provar ter agido de boa - fé, o ato será
anulado somente em caso de o incapaz ser interditado
por ocasião de sua prática.
( ) CERTO ( ) ERRADO
04) (PRF/2008 - Policial Rodoviário Federal – CESPE). Considerando que a União seja proprietária de um prédio no
qual esteja instalada a PRF, assinale a opção correta a respeito desse bem, conforme o Código Civil.
(a) Trata-se de um bem público de uso comum, haja vista
que é acessível aos que necessitarem dos serviços lá prestados.
(b) Trata-se de bem particular, tendo em vista que é utilizado
pela PRF.
(c) Consiste em bem de uso especial, e sua alienação será vedada enquanto ele conservar tal qualidade.
(d) Por ser bem dominical, é possível a sua alienação por notório interesse público.
(e) Por se encontrar sob a utilização da PRF, o bem não pode
ser considerado de uso especial, dominical ou de uso comum do povo, enquadrando-se em categoria diversa daquelas previstas no Código Civil.
05) (PRF/2008 - Policial Rodoviário Federal – CESPE). Com
referência à responsabilidade civil nos termos estabelecidos no Código Civil, cada uma das opções abaixo apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva
a ser julgada. Assinale a opção que apresenta assertiva
correta.
(a) Felipe, menor de quatorze anos de idade, acidentalmente, quebrou o para-brisa do carro de um vizinho com uma
bola. Nessa situação, caberá ao pai de Felipe arcar com o
prejuízo.
(b) Andréa, que, embora seja casada com Joaquim, é detentora de patrimônio próprio, causou danos a terceiro em
razão de conduta culposa. Nessa situação, Joaquim deverá pagar pelos prejuízos causados por Andréa, apesar de
ela ter patrimônio próprio.

(c) Antônio é motorista particular de Pedro e, nessa condição, causou danos a terceiro. Nessa situação, Pedro deverá arcar com a reparação dos danos causados por Antônio, sem qualquer possibilidade de cobrar deste a restituição dos valores pagos.
(d) Valéria é doente mental e foi interditada judicialmente,
tendo-lhe sido nomeado curador que não é seu parente.
Nessa situação, o curador nomeado estará isento de responder pelos prejuízos decorrentes da conduta de Valéria, por não ser seu parente.
(e) João tem dezessete anos de idade e, por imprudência, bateu sua bicicleta na porta de vidro de um escritório. Nessa
situação, João responderá pessoal e exclusivamente pela
reparação, já que, legalmente, ele é apenas relativamente
incapaz.

NOÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS NAS
ORGANIZAÇÕES
01) (CESPE/2014 – Policia Federal) Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a seguir.
Os profissionais de gestão de pessoas devem ser capazes
de gerenciar processos de mudanças e atuar em conjunto
com as demais áreas da organização, atitudes que favorecem constantes inovações e soluções de problemas.
( ) CERTO ( ) ERRADO
02) (CESPE/2014 – Policia Federal) Os bons desempenhos
individuais estão diretamente relacionados às habilidades desenvolvidas na realização das tarefas, e não à motivação para o trabalho.
( ) CERTO ( ) ERRADO
03) (CESPE/2014 – Policia Federal) Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a seguir.
Segundo os princípios da Teoria X de McGregor, na gestão
de pessoas, o potencial humano é considerado algo de difícil realização nas organizações.
( ) CERTO ( ) ERRADO
04) (CESPE/2014 – Policia Federal) A tarefa essencial da gestão de pessoas, influenciada pela escola de relações humanas, é criar condições e oportunidades para que as
pessoas possam atingir da melhor forma seus objetivos
pessoais, dirigindo os próprios esforços em direção aos
objetivos da organização.
( ) CERTO ( ) ERRADO
05) (CESPE/2014 – Policia Federal) Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a seguir.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE DIREITO
GESTÃO CONSTITUCIONAL
DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES

02) (Polícia Federal/2013 - Delegado de Polícia – CESPE).
A respeito da pessoa natural e da propriedade, julgue os
itens que se segue. Como causa de perda de propriedade
de bem móvel, o abandono pode ser presumido, desde
que presente a intenção do proprietário; como causa de
perda de propriedade de imóvel, será o abandono absolutamente presumido ante o inadimplemento de ônus
fiscais, depois de cessados os atos de posse.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
01) (CESPE/2014 – Polícia Federal) A respeito da administração de materiais, julgue o item que se segue.
Um produto perecível deve ser classificado como material não estocável.
( ) CERTO ( ) ERRADO
02) (CESPE/2014 – Polícia Federal) A respeito da administração de materiais, julgue o item que se segue.
Os objetivos da classificação de materiais são a catalogação, a simplificação, a especificação, a normalização, a padronização e a codificação de todos os materiais componentes do estoque da organização.
( ) CERTO ( ) ERRADO
03) (CESPE/2014 – Polícia Federal) Julgue os itens subsequentes, relativos à gestão de inventários.
Por meio da curva ABC, evidencia-se a relação entre volume de faturamento e quantidade de produtos rentáveis, o que
permite explicar a contribuição de um conjunto de produtos para o lucro da empresa, como, por exemplo, a razão de 80%
do lucro de uma companhia serem gerados por somente 20% de seus produtos comercializados.
( ) CERTO ( ) ERRADO
04) (CESPE/2014 – Polícia Federal) A respeito da classificação, que consiste em um processo de associação de materiais com
características semelhantes, julgue o item a seguir.
A abrangência, a flexibilidade e a praticidade são os principais atributos para a classificação de materiais.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Caso o objetivo da empresa seja o “estoque zero”, deve-se utilizar o método just in time, uma técnica de gestão de materiais
e de produção no momento exato, em que ambos os elementos (gestão e produção) são controlados por meio mecânico ou
informatizado, com enfoque no estoque, no fornecedor e na qualidade.
( ) CERTO ( ) ERRADO
06) (CESPE/2014 – Polícia Federal) Acerca de recebimento, armazenagem, distribuição de materiais e gestão patrimonial, julgue os itens seguintes.
O sistema rotativo de inventário busca relacionar o controle de estoque com o estoque físico, podendo ser classificado em
automático, programado ou a pedido.
( ) CERTO ( ) ERRADO
07) (CESPE/2014 – Polícia Federal) Acerca da gestão de estoques, importante função da administração de materiais, julgue os
itens que se seguem.
Os tipos de estoque incluem o estoque real — quantidade (saldo) de material existente em estoque —, o estoque virtual —
estoque real acrescido das encomendas em andamento — e o estoque de cobertura — relação entre estoque e consumo,
que indica quanto tempo o estoque suportará o consumo sem que haja reposição.
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05) (CESPE/2014 – Polícia Federal) Acerca da gestão de estoques, importante função da administração de materiais, julgue os
itens que se seguem.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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rio, deverá ser classificada como receita corrente.

( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO

13) (CESPE/2012 – PRF) Julgue os itens a seguir, relativos à
administração de recursos materiais.

03) (CESPE/2014 – Policia Federal) Tendo em vista as normas que regem o orçamento público, julgue os itens que
se seguem. Nesse sentido, considere que PPA se refere ao
plano plurianual; LDO, à lei de diretrizes orçamentárias;
e LOA, à lei orçamentária anual.

O período de revisão corresponde ao intervalo de tempo
entre dois pedidos de um material cujo controle de estoque é realizado pelo sistema dos máximos e mínimos.
( ) CERTO ( ) ERRADO
14) (CESPE/2012 – PRF) Julgue os itens a seguir, relativos à
administração de recursos materiais.
Caso todos os itens de um estoque tenham a mesma participação no valor financeiro total dos estoques, a curva
ABC será representada por uma reta.
( ) CERTO ( ) ERRADO
15) (CESPE/2012 – PRF) Entre os equipamentos de movimentação classificados como transportadores incluem-se os tratores, os trailers e os veículos especiais para
transporte a granel.
( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA
01) (CESPE/2014 – Policia Federal) Tendo em vista as normas que regem o orçamento público, julgue os itens que
se seguem. Nesse sentido, considere que PPA se refere ao
plano plurianual; LDO, à lei de diretrizes orçamentárias;
e LOA, à lei orçamentária anual.
No Brasil, a LOA é, de fato, composta por três orçamentos: o fiscal, o da seguridade social e o de investimento
das empresas estatais.
( ) CERTO ( ) ERRADO
02) (CESPE/2014 – Policia Federal)
Tendo em vista as normas que regem o orçamento público, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que PPA se refere ao plano plurianual; LDO, à lei de
diretrizes orçamentárias; e LOA, à lei orçamentária anual.
Considere que uma universidade pública seja proprietária de uma fazenda de criação de gado e realize a venda
de animais para abate, auferindo, na operação, receita tipicamente classificada como de atividade agropecuária.
Nessa situação, tal receita, do ponto de vista orçamentá-

Se uma operação emergencial demandar o deslocamento
de agentes da Polícia Federal para uma região de fronteira
internacional, o financiamento dessa viagem deverá ser
feito por meio de suprimento de fundos e o pagamento
deverá ocorrer antes da liquidação.
( ) CERTO ( ) ERRADO
04) (CESPE/2014 – Policia Federal) Tendo em vista as normas que regem o orçamento público, julgue os itens que
se seguem. Nesse sentido, considere que PPA se refere ao
plano plurianual; LDO, à lei de diretrizes orçamentárias;
e LOA, à lei orçamentária anual.
A LDO orienta a elaboração da LOA e auxilia na coerência
entre o PPA e a LOA.
( ) CERTO ( ) ERRADO
05) (CESPE/2014 – Policia Federal) Em relação a créditos
adicionais, receita, despesa pública, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, julgue os itens seguintes.
É possível que determinada despesa de pessoal relativa
ao exercício de 2012, cujo pagamento tenha sido exigido
por um servidor em 2013, exercício no qual tenha sido
empenhada, seja considerada restos a pagar de 2012 e
despesa orçamentária de 2013.
( ) CERTO ( ) ERRADO
06) (CESPE/2014 – Policia Federal) Em relação a créditos
adicionais, receita, despesa pública, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, julgue os itens seguintes.
Na execução do orçamento, as dotações inicialmente
aprovadas na LOA podem revelar-se insuficientes para a
realização dos programas de trabalho, caso em que poderá haver a abertura de créditos especiais destinados à
conclusão dos programas, após autorização legislativa.
( ) CERTO ( ) ERRADO
07) (CESPE/2014 – Policia Federal) A respeito de mecanismos e técnicas utilizados para elaboração, execução e
acompanhamento do orçamento federal, julgue os itens
subsequentes.
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sobre o capital investido em estoques.
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O objetivo da programação orçamentária e financeira da
execução das despesas públicas é monitorar o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no plano plurianual.
( ) CERTO ( ) ERRADO
08) (CESPE/2014 – Policia Federal) No que concerne à administração financeira e orçamentária do Estado brasileiro,
julgue os itens subsecutivos.
De acordo com o Manual Técnico de Orçamento, dívida
ativa corresponde a um crédito da fazenda pública, de
natureza tributária ou não tributária, que é cobrado por
meio da emissão de certidão de dívida ativa da fazenda
pública da União, e equivale a um título executivo.

pagar determinada importância a fim de extinguir obrigação decorrente do fornecimento de bem ou de serviço
a órgão público.
( ) CERTO ( ) ERRADO
13) (CESPE/2014 – Policia Federal) Acerca de orçamento público e planejamento, julgue os itens a seguir.
É responsabilidade do Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal promover a articulação de estados,
Distrito Federal e municípios, de modo a compatibilizar
normas e tarefas presentes nos sistemas desses entes da
Federação.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO
09) (CESPE/2014 – Policia Federal) A respeito da administração financeira e orçamentária, julgue os itens que se
seguem.
O estágio de execução da receita classificado como arrecadação ocorre com a transferência dos valores devidos
pelos contribuintes ou devedores à conta específica do
Tesouro.
( ) CERTO ( ) ERRADO
10) (CESPE/2014 – Policia Federal) A respeito do orçamento
público, das receitas e despesas públicas e das variações
por elas provocadas no patrimônio, julgue os itens seguintes.
No momento da contabilização da inscrição da dívida
ativa, não ocorre alteração do patrimônio do órgão competente para o seu registro.
( ) CERTO ( ) ERRADO

ARQUIVOLOGIA
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

11) (CESPE/2014 – Policia Federal) No que tange à Lei de
Responsabilidade Fiscal, julgue os itens seguintes.
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Quando solicitado, o órgão público responsável pela execução de determinada despesa é obrigado a fornecer as
informações referentes ao número do processo, ao serviço prestado e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado, independentemente da natureza da
despesa.
( ) CERTO ( ) ERRADO
12) (CESPE/2014 – Policia Federal) No que se refere às receitas e às despesas públicas, julgue os itens que se seguem.
Considera-se cumprido o estágio da liquidação da despesa assim que se apura a pessoa jurídica a quem se deve

14) (CESPE/2014 – Policia Federal) Acerca de orçamento público e planejamento, julgue os itens a seguir.
No Brasil, elabora-se o orçamento do tipo legislativo,
dada a competência para votar e aprovar o orçamento ser
do Poder Legislativo.
( ) CERTO ( ) ERRADO
15) (CESPE/2014 – Policia Federal) Na contabilização do total de receitas, deduzir o valor a ser inscrito na dívida ativa tributária da União descumpre o princípio orçamentário da programação.
( ) CERTO ( ) ERRADO

ARQUIVOLOGIA
01) (CESPE/2014 – Policia Federal) Acerca dos conceitos
fundamentais de arquivologia, julgue os seguintes itens.
Os documentos de arquivo são colecionados com finalidades culturais e sociais.
( ) CERTO ( ) ERRADO
02) (CESPE/2014 – Policia Federal) Acerca dos conceitos
fundamentais de arquivologia, julgue os seguintes itens.
Um conjunto de documentos em suporte papel produzidos e(ou) recebidos por determinado órgão, durante o
desenvolvimento de suas atividades específicas ou atividades de suporte, consiste em um arquivo.
( ) CERTO ( ) ERRADO
03) (CESPE/2014 – Policia Federal) Acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue os seguintes itens.
Os documentos frequentemente utilizados devem com-

RACIOCÍNIO LOGICO
01) (POLICIA
RODOVIÁRIA
FEDERAL
–
Agente
Administrativo– FUNCAB/2014) Uma lanchonete vende
empadas de camarão que devem conter em seu recheio
uma azeitona. Como a produção diária dessa empada
é muito grande e é realizada por apenas uma pessoa, a
chance de uma empada de camarão ser produzida sem a
azeitona em seu recheio é de 1%. Um cliente comeu seis
empadas de camarão. Determine a probabilidade de esse
cliente ter comido quatro empadas que foram produzidas
sem a azeitona em seu recheio.
a) (0,147015/1.000)%
b) (0,147015/10.000)%
c) (0,0705672/1.000)%
d) (0,009801/100)%

A3
Invertendo-se a ordem dos algarismos, obtém-se o
número representado a seguir.
3A
Sabendo-se que a diferença entre o triplo do primeiro
número representado anteriormente e o dobro do
número obtido após a inversão dos algarismos é igual ao
primeiro número acrescido de 54 unidades, determine o
quádruplo do número de quatro algarismos abaixo. AAAA
a) 26664.
b) 22220.
c) 35552.
d) 39996.
e) 31108.

e) (0,009801/1.000)%
02) (POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL –
Agente
Administrativo– FUNCAB E/2014) Considere o conjunto
A representado pelo diagrama da figura abaixo e o
conjunto B = (x é natural / x ≠ múltiplo de 3}. Determine o
conjunto A -B .

04) (POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL –
Agente
Administrativo– FUNCAB /2014) Utilizando como
universo o conjunto de letras {A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J, L, M, N, O, P, Q} foi formado o conjunto ordenado,
representado abaixo, cujos elementos são ternos de letras
que são obtidos seguindo-se um comportamento lógico.
{BFH, CGI, FJM, GLN, ...}
Observando este comportamento determine o próximo
elemento deste conjunto.
a) JMQ.
b) HMO.
c) HNO.
d) JOQ.
e) LPQ.

d) {1950,1962,1978,1986,1998,2006,2010}

05) (POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL –
Agente
Administrativo– FUNCAB /2014) Letícia ouviu um
barulho vindo do quarto onde estavam seus filhos,
Beatriz e Rafael. Perguntou o que havia acontecido, e a
babá, que estava com as crianças, respondeu: “Rafael
caiu da cama e Beatriz não gritou”. Considerando FALSA
esta informação, pode-se concluir corretamente que:

e) {1954,1974,1982,1994,2002,2014}

a) Rafael não caiu da cama e Beatriz gritou.
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a) {1950,1962,1974,1986,1998,2010}
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b) {1954,1958,1970,1982,1990,2002,2014}
c) {1950,1958,1974,1982,1998,2010}

b) Ou Rafael caiu da cama, ou Beatriz não gritou.
03) (POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL –
Agente
Administrativo– FUNCAB 2014) Considere o número
representado abaixo, formado por dois algarismos
não nulos, em que A é o algarismo das dezenas e 3 é o
algarismo das unidades.

c) Beatriz não gritou e Rafael não caiu da cama.
d) Rafael não caiu da cama ou Beatriz gritou.

P4: Pedi a ele que pagasse meu curso de preparação, mas
ele não pagou.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens
subsecutivos.

dependentemente dos valores lógicos das demais proposições que a compõem.
( ) CERTO ( ) ERRADO

ATUALIDADES

( ) CERTO ( ) ERRADO
63) A negação da proposição P4 é equivalente a “Não pedi a
ele que pagasse meu curso, mas ele pagou”.
( ) CERTO ( ) ERRADO
(POLÍCIA FEDERAL – Papiloscopista – CESPE/2012) Texto para as questões 27 a 30.
Um jovem, ao ser flagrado no aeroporto portando certa
quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir:
Premissa 1: Eu não sou traficante, eu sou usuário;
Premissa 2: Se eu fosse traficante, estaria levando uma
grande quantidade de droga e a teria escondido;
Premissa 3: Como sou usuário e não levo uma grande
quantidade, não escondi a droga. Conclusão: Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário.
Considerando a situação hipotética apresentada acima,
julgue os itens a seguir.
64) Sob o ponto de vista lógico, a argumentação do jovem
constitui argumentação válida.
( ) CERTO ( ) ERRADO
65)Se P e Q representam, respectivamente, as proposições
“Eu não sou traficante” e “Eu sou usuário”, então a premissa 1 estará corretamente representada por P Q.
( ) CERTO ( ) ERRADO
66) A proposição correspondente à negação da premissa 2 é
logicamente equivalente a “Como eu não sou traficante,
não estou levando uma grande quantidade de droga ou
não a escondi”.
( ) CERTO ( ) ERRADO
67) Se a proposição “Eu não sou traficante” for verdadeira,
então a premissa 2 será uma proposição verdadeira, in-

1) (PF- Escrivão – CESPE-2013)
No dia 6 de junho, os protestos começaram no centro de São
Paulo, com cerca de cento e cinquenta pessoas. As quatro
manifestações seguintes atraíram a atenção nacional.
No dia 17, manifestantes de outras capitais aderiram
às manifestações. Também começam atos em Viçosa e
Votuporanga. O dia 20 de junho foi o auge dos protestos.
Logo depois, as autoridades começam a baixar as tarifas
de transporte. Seis dias depois, as maiores manifestações
se concentraram nas cidades que receberam jogos
da Copa das Confederações, como Belo Horizonte.
O Estado de S.Paulo, 30/6/2013, p. A10 (com adaptações).
Considerando o texto acima e a amplitude
do tema por ele focalizado, julgue os itens.
Ainda que as opiniões sobre as manifestações de junho
de 2013, no Brasil,se distingam em vários aspectos,os
analistas políticos convergem para o seguinte
entendimento: essas manifestações populares em nada
diferem dos movimentos das Diretas-Já e dos CarasPintadas.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2 ) (PF- Escrivão – CESPE-2013)
No dia 6 de junho, os protestos começaram no centro de São
Paulo, com cerca de cento e cinquenta pessoas. As quatro
manifestações seguintes atraíram a atenção nacional.
No dia 17, manifestantes de outras capitais aderiram
às manifestações. Também começam atos em Viçosa e
Votuporanga. O dia 20 de junho foi o auge dos protestos.
Logo depois, as autoridades começam a baixar as tarifas
de transporte. Seis dias depois, as maiores manifestações
se concentraram nas cidades que receberam jogos
da Copa das Confederações, como Belo Horizonte.
O Estado de S.Paulo, 30/6/2013, p. A10 (com adaptações).
Considerando o texto acima e a amplitude
do tema por ele focalizado, julgue os itens.
Embora com alguma variação de cidade para cidade,
as manifestações citadas no texto foram organizadas
para protestar contra as deficiências dos serviços
prestados pelo poder público, notadamente nas áreas
de transporte, saúde, educação e segurança.

ATUALIDADES
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62) Com fundamento nas proposições P1, P2, P3 e P4, confirma-se a suspeita de que o chefe de organização criminosa tenha custeado para o candidato curso de preparação
para o concurso.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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Beslan. Funcionários dos hospitais da região indicam
que pelo menos 531 pessoas foram hospitalizadas, das
quais 336 eram crianças. O presidente russo Vladimir
Putin culpou o terror internacional pelo ataque, após
visitar o local do massacre e ordenar o fechamento das
fronteiras da região da Ossétia do Norte, para evitar a fuga
de um número indefinido de terroristas que escapou.
Para especialistas ocidentais, a operação das forças de
segurança russas foi um fiasco total. Mortos no massacre
passam de 340. In: O Estado de S. Paulo, 5/9/2004, capa
(com adaptações)

04) (CESPE/2014 – Policia Federal) Julgue o item abaixo,
acerca de cultura organizacional.

Tendo o texto acima como referência inicial e
considerando algumas características marcantes do
mundo contemporâneo, julgue os itens que se seguem.

Com a evolução das teorias administrativas, desde a década de 80 do século passado, o enfoque sistêmico tornou-se ultrapassado, dando lugar a abordagens mais modernas.

A ação do terrorismo internacional, na atualidade, assusta
a opinião pública mundial, eleva consideravelmente os
gastos governamentais com segurança e dissemina o
temor ante a expectativa de ataques a qualquer tempo e
lugar.
( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
01) (CESPE/2014 – Policia Federal) Acerca das abordagens
clássica e sistêmica da administração, julgue o item a seguir.
Do ponto de vista da perspectiva clássica, uma organização representa a estrutura de relacionamentos, poderes,
papéis e objetivos que existem independentemente do
trabalho conjunto das pessoas.

Os aspectos observáveis da cultura organizacional incluem as histórias, os ritos, os rituais e os símbolos que
são compartilhados pelos membros da organização.
( ) CERTO ( ) ERRADO
05) (CESPE/2014 – Policia Federal) A respeito da evolução da
administração pública, julgue os itens seguintes.

( ) CERTO ( ) ERRADO
06) (CESPE/2014 – Policia Federal) O controle dos processos
deve ocorrer anteriormente e durante a sua implementação em uma organização, nunca após seu término.
( ) CERTO ( ) ERRADO
07) (CESPE/2014 – Policia Federal) No que se refere ao processo administrativo, julgue os itens subsequentes.
O surgimento de estruturas organizacionais horizontalizadas e desburocratizadas é resultado da adaptação das
organizações contemporâneas aos novos padrões de trabalho.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO
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02) (CESPE/2012 - Polícia Federal) Com relação ao planejamento e ao comportamento organizacional, julgue os
itens a seguir.
No enfoque da teoria de liderança caminho-meta, quando existe conflito substancial dentro de um grupo de trabalho, a liderança diretiva é inadequada por gerar pouca
satisfação ao empregado.
( ) CERTO ( ) ERRADO
03) (CESPE/2014 – Policia Federal) Acerca das abordagens
clássica e sistêmica da administração, julgue o item a seguir.
De acordo com a abordagem sistêmica da administração,
as organizações, quando vistas como sistemas abertos,
podem se adaptar ao ambiente em que estão inseridas,
bem como influenciar fortemente a natureza desse ambiente.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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08) (CESPE/2014 – Policia Federal) Nas organizações, o líder
define-se pela autoridade que lhe é delegada.
( ) CERTO ( ) ERRADO
09) (CESPE/2014 – Policia Federal) Na qualidade total, os
parâmetros de qualidade de um produto ou serviço são
estabelecidos pelos engenheiros ou gestores envolvidos
no processo de produção.
( ) CERTO ( ) ERRADO
10) (CESPE/2014 – Policia Federal) As ferramentas empregadas na gestão da qualidade fundamentam-se em abordagem qualitativa, razão pela qual não existem modelos
estatísticos para auxiliar no controle da qualidade.
( ) CERTO ( ) ERRADO
11) (CESPE/2014 – Policia Federal) As normas ISO, enquanto
mecanismos de auditoria para boas práticas de adminis-

23) (CESPE/2012 – PRF) Julgue os itens seguintes, com base nas teorias e nos modelos de
comunicação e interação grupal utilizados no processo
de planejamento.
De acordo com a teoria da criatividade e sujeição, a comunicação tem por objetivo a mediação da tensão entre
o que poderia ser feito e o que deve ser feito.
( ) CERTO ( ) ERRADO
24) (CESPE/2012 – PRF) Os desafios da administração
pública
contemporânea
relacionam-se
diretamente à quebra de paradigmas e conceitos
preestabelecidos sobre a gestão organizacional. A
constante troca de conhecimento entre a esfera pública e privada é essencial para garantir a constante
evolução dos sistemas organizacionais. Com relação a
esse assunto, julgue os itens a seguir.
A nova gestão pública privilegia o incremento no desempenho voltado à satisfação da sociedade e à elevação da
qualidade do serviço prestado, assemelhando-se, nesse
aspecto, à gestão privada.
( ) CERTO ( ) ERRADO
25) (CESPE/2012 – PRF) De acordo com o método de Deming para administração da qualidade, é essencial promover e fortalecer a inspeção em massa, com o objetivo
de garantir a qualidade dos bens produzidos.

28) (CESPE/2012 – PRF) Os desafios da administração
pública
contemporânea
relacionam-se
diretamente à quebra de paradigmas e conceitos
preestabelecidos sobre a gestão organizacional. A
constante troca de conhecimento entre a esfera pública e privada é essencial para garantir a constante
evolução dos sistemas organizacionais. Com relação a
esse assunto, julgue os itens a seguir.
Apesar de sua grande contribuição, o modelo clássico de
administração, baseado no paradigma analítico e em um
pensamento mecânico e linear, foi suplantado pelo enfoque sistêmico, segundo o qual a realidade só pode ser
retratada a partir da análise das relações de interdependência dos elementos de um sistema.
( ) CERTO ( ) ERRADO
29) (CESPE/2012 – PRF) Os desafios da administração
pública
contemporânea
relacionam-se
diretamente à quebra de paradigmas e conceitos
preestabelecidos sobre a gestão organizacional. A
constante troca de conhecimento entre a esfera pública e privada é essencial para garantir a constante
evolução dos sistemas organizacionais. Com relação a
esse assunto, julgue os itens a seguir.
A última reforma administrativa empreendida no Brasil
introduziu, na gestão pública, o modelo gerencial, cujas
principais características são impessoalidade, autorreferência, processos bem definidos e orientação ao cidadão.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO
26) (CESPE/2012 – PRF) Acerca de gestão de pessoas
e
cultura
organizacional,
julgue
os
próximos itens.
Nas instituições, o processo de formalização é responsável por gerar previsibilidade, ordem e consistência,
aspectos alcançados, também, por uma cultura organizacional forte, com a vantagem, nesse caso, de prescindir
de documentação escrita.

CONTABILIDADE
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

( ) CERTO ( ) ERRADO
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27) (CESPE/2012 – PRF) Julgue os itens seguintes, com base nas teorias e nos modelos de
comunicação e interação grupal utilizados no processo
de planejamento.
O modelo interpretativo de comunicação relaciona-se à
eficiência organizacional e baseia-se no princípio de que
a realidade é criada e mantida por meio da interação entre os indivíduos.
( ) CERTO ( ) ERRADO

30) (CESPE/2012 – PRF) Quanto maior o nível hierárquico
ocupado pelo gerente nas organizações, maior deve ser
a sua habilidade técnica para lidar com os problemas do
dia a dia e para o processo de tomada de decisões.
( ) CERTO ( ) ERRADO

CONTABILIDADE
1) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE 2012) Julgue os itens que se seguem, a respeito dos princípios de contabilidade.
Segundo o princípio da oportunidade, é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade
da informação, pois a falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil
pode ocasionar a perda de sua relevância.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE 2012) Julgue os itens que se seguem, a respeito dos princípios de contabilidade.

14) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE –
2009) De acordo com a doutrina e a legislação contábeis,
a prescrição de uma dívida e o perecimento de um direito
correspondem, respectivamente, a uma realização de receita e à incorrência de uma despesa.
( ) CERTO ( ) ERRADO
15) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE 2014) Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue os itens a seguir.
No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para doze meses, o crédito deverá ser feito na
conta bancos ou na conta caixa.
( ) CERTO ( ) ERRADO

ECONOMIA
1) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE –
2014). A microeconomia constitui um segmento da ciência econômica voltado para as relações entre os agentes
econômicos e seus efeitos sobre preços e níveis de equilíbrio. A respeito de microeconomia, julgue os itens subsequentes.
A curva de demanda por determinada mercadoria comprada a preço de mercado, mantendo-se constantes a
renda e os preços nominais das demais mercadorias, está
relacionada às quantidades de equilíbrio dessa mercadoria.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE –
2012). Julgue os itens seguintes, acerca de noções de economia. Uma política monetária restritiva só será eficaz
mediante o controle da criação de moeda pelas autoridades monetárias.

relação a 2010. Com o avanço dos mercados de computadores e de celulares, e com a eletrônica sendo embarcada
nos mais diversos tipos de equipamentos, a tendência é
que essa conta só venha a aumentar.
O Estado de S.Paulo, 15/1/2012, p. B12 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência e considerando as
características essenciais do atual estágio de desenvolvimento da economia mundial, julgue os itens.
O domínio do conhecimento mostra-se fundamental
para a produção de riquezas e, ao impulsionar constantes
inovações tecnológicas, amplia a capacidade produtiva e
ajuda a promover a ampliação dos mercados consumidores, em meio a um contexto de acirrada competição em
escala global.
( ) CERTO ( ) ERRADO
5) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE –
2012) Os semicondutores são o ponto fraco da indústria
brasileira de alta tecnologia. A produção local é muito limitada. No ano passado, foram importados 5,1 bilhões de
dólares em semicondutores, um crescimento de 14% em
relação a 2010. Com o avanço dos mercados de computadores e de celulares, e com a eletrônica sendo embarcada
nos mais diversos tipos de equipamentos, a tendência é
que essa conta só venha a aumentar.
O Estado de S.Paulo, 15/1/2012, p. B12 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência e considerando as
características essenciais do atual estágio de desenvolvimento da economia mundial, julgue os itens.
A fragilidade do sistema educacional brasileiro, realidade
confirmada por sucessivos testes de avaliação interna e
externa, impede que o país seja considerado emergente
no cenário econômico mundial contemporâneo, apesar
do reconhecimento geral de suas inegáveis potencialidades.
( ) CERTO ( ) ERRADO

3) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE – 2012)
Julgue os itens seguintes, acerca de noções de economia.
Uma política fiscal que vise ao fomento do crescimento
econômico e à geração de empregos deve contemplar
medidas de redução dos gastos públicos e elevação da
carga tributária.
( ) CERTO ( ) ERRADO

6) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE –
2012) Os semicondutores são o ponto fraco da indústria
brasileira de alta tecnologia. A produção local é muito limitada. No ano passado, foram importados 5,1 bilhões de
dólares em semicondutores, um crescimento de 14% em
relação a 2010. Com o avanço dos mercados de computadores e de celulares, e com a eletrônica sendo embarcada
nos mais diversos tipos de equipamentos, a tendência é
que essa conta só venha a aumentar.
O Estado de S.Paulo, 15/1/2012, p. B12 (com adaptações).

4) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE –
2012) Os semicondutores são o ponto fraco da indústria
brasileira de alta tecnologia. A produção local é muito limitada. No ano passado, foram importados 5,1 bilhões de
dólares em semicondutores, um crescimento de 14% em

Tendo o texto acima como referência e considerando as
características essenciais do atual estágio de desenvolvimento da economia mundial, julgue os itens.
Apesar da privatização ocorrida na área das telecomuni-
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( ) CERTO ( ) ERRADO
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15) (DPF – Agente de Polícia Federal – Superior – CESPE –
2009) Com relação à regulação de mercados, julgue os
itens a seguir.
A falta de transparência nas decisões acerca dos reajustes
de preços regulados pelo governo, diferentemente das revisões, tende a prejudicar os consumidores, sempre mais
numerosos, menos organizados e com menos informações.

representa a média populacional em estudo, e que
o nível de significância desse teste seja igual a 5%.
Nessa situação, será correto efetuar o teste mediante a
construção de intervalo de confiança simétrico para a
média µ (com 95% de confiança), devendo-se, com base
nesse intervalo, rejeitar H0 se o valor 5 estiver abaixo do
limite inferior desse intervalo.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA
1) (DPRF – Policial Rodoviário Federal – Superior – CESPE
- 2014) Considerando os dados apresentados no gráfico,
julgue os itens seguintes.

4) (DPF – Papiloscopista – Superior – CESPE – 2012)
Com relação a estatística, julgue os itens seguintes.
Suponha que as larguras dos polegares humanos sigam
uma distribuição normal com média igual a 2 cm e
variância V > 0. Nesse caso, se a probabilidade de se
observar um polegar com mais de 2,54 cm de largura for
igual a 0,025, então V será inferior a 0,35.
( ) CERTO ( ) ERRADO
5) (DPF – Papiloscopista – Superior – CESPE – 2012)
Com relação a estatística, julgue os itens seguintes.
Ao contrário da mediana amostral, a média aritmética
é menos sensível à presença de valores extremos (ou
valores atípicos ou outliers).
( ) CERTO ( ) ERRADO
6) (DPF – Papiloscopista – Superior – CESPE – 2012)
Com relação a estatística, julgue os itens seguintes.
Considere que a covariância e a correlação linear entre as
variáveis X e Y sejam, respectivamente, iguais a 5 e 0,8.
Suponha também que a variância de X seja igual a quatro
vezes a variância de Y. Nesse caso, é correto afirmar que a
variância de X é igual a 2.

A média do número de acidentes ocorridos no período de
2007 a 2010 é inferior a mediana da sequência de dados
apresentada no gráfico.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2) (DPF – Papiloscopista – Superior – CESPE – 2012)
Com relação a estatística, julgue os itens seguintes.
Se a amplitude observada em um conjunto de dados
formado por 10 elementos for igual a 12, então a variância
desse conjunto de dados será inferior a 120.
( ) CERTO ( ) ERRADO
3) (DPF – Papiloscopista – Superior – CESPE – 2012)
Com relação a estatística, julgue os itens seguintes.
Suponha que se deseje testar a hipótese nula H0: µ
= 5 contra a hipótese alternativa H1: µ > 5, em que µ

7) (DPF – Papiloscopista – Superior – CESPE – 2012)
Com relação a estatística, julgue os itens seguintes.
Considere que, com base em um levantamento amostral, um pesquisador tenha observado que determinada
medida antropométrica dos indivíduos de um grupo A é,
em média, igual ao dobro dessa mesma medida em indivíduos do grupo B, e que, com base nessa observação,
o pesquisador tenha concluído que essa mesma relação
deve ocorrer na população. Com base nessas informações, é correto afirmar que o pesquisador não seguiu os
princípios essenciais para a elaboração de inferências estatísticas, pois a simples avaliação visual (ou descritiva)
da diferença entre médias de grupos pode não refletir o
comportamento populacional, já que há outros aspectos
relevantes para a análise, como o tamanho da amostra e
a variabilidade das medidas dentro de cada grupo de indivíduos.
( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES
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( ) CERTO ( ) ERRADO
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15) (PRF – Policial Rodoviário Federal – Médio – CESPE –
2004) Considere que a tabela abaixo mostra o número de
vítimas fatais em acidentes de trânsito ocorridos em quatro estados brasileiros, de janeiro a junho de 2003

estado em que Total de vítimas fatais
ocorreu o
sexo
sexo
acidente
masculino feminino
Maranhão
225
81
Paraíba
153
42
Paraná
532
142
Santa Catarina
188
42
A fim de fazer um estudo de causas, a PRF elaborou 1.405
relatórios, um para cada uma das vítimas fatais mencionadas na tabela acima, contendo o perfil da vítima e as
condições em que ocorreu o acidente. Com base nessas
informações, julgue os itens que se seguem, acerca de
um relatório escolhido aleatoriamente entre os citados
acima.
A chance de que esse relatório corresponda a uma vítima
do sexo feminino é superior a 23%
( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
01) (Questão 49 - Agente Administrativo Classe A Padrão I
FUNCAB 2014)
Analise as seguintes sentenças:
I. Os algoritmos de função hash, quando utilizados garantem o princípio da disponibilidade.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE INFORMÁTICA
DIREITO CONSTITUCIONAL

II. O phishing é um tipo de ataque de rede que tem como
objetivo estabelecer uma conexão comum usuário desconhecido que se faz passar por outro usuário legítimo.
III. Um firewall pode ser encontrado na forma de hardware
ou software.
É(são) verdadeira(s) apenas:

02) (Questão 50 - Agente Administrativo Classe A Padrão I
FUNCAB 2014)
Alguns termos relacionados com conceitos básicos, ferramentas e aplicativos associados à internet estão disponibilizados na Coluna I. Estabeleça a correta correspondência com os seus significados disponibilizados na Coluna
II.
Coluna I
1. Mashup
2. Widget
3. RSS
4. Flickr
5. Google ScketUp
Coluna II - 5, 1, 2, 3 e 4
( ) Ambiente para hospedagem e compartilhamento de imagens fotográficas.
( ) Programa autônomo que pode ser embutido em páginas
web, blogs, perfis em redes sociais e desktop.
( ) Website ou aplicação combinando o conteúdo de mais
de uma fonte em uma experiência integrada como, por
exemplo, mapas, imagens de satélite, relógios etc.
( ) Permite o gerenciamento de conteúdo, levando ao usuário o conteúdo atualizado de um site de interesse
( ) Ambiente para construir modelos tridimensionais.
A sequência correta é:
a) 3, 5, 2, 1 e 4
b) 4, 1, 2, 3 e 5
c) 4, 2, 1, 3 e 5
d) 5, 1, 2, 3 e 4
e) 5, 2, 1, 3 e 4

a) II e III
b) II
c) III
d) I
e) I e II

03) (Questão 51 - Agente Administrativo Classe A Padrão I
FUNCAB 2014)
O Youtube e o LinkedIn são, respectivamente, exemplos
característicos de:
a) Site de compartilhamento de vídeo e rede social.
b) Portal móvel e correio eletrônico
c) Rede social e intranet
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29) (Questão 28 – Policial Rodoviário Federal CESPE 2004)
Sabendo que na instalação do Word 2000 a configuração-padrão de fonte é Times New Roman, tamanho 10,
para definir um novo padrão de fonte, que passará a ser
utilizado automaticamente na criação de novos documentos, é suficiente acessar a barra de ferramentas padrão no menu
e, nos campos adequados dessa
barra, definir o novo padrão de fonte desejado, confirmando a modificação.
( ) CERTO ( ) ERRADO
30) (Questão 29 – Policial Rodoviário Federal CESPE 2004)
Ao se clicar a opção Objeto, encontrada no menu
, são disponibilizados recursos que permitem
a elaboração automática de uma lista de referências bibliográficas no documento em edição. Assim, caso se selecione no documento o termo “Gilberto Velho” (l.4) e se
utilize os recursos mencionados, esse termo será inserido
em uma lista numerada, que poderá ser utilizada para se
criar a lista de referências bibliográficas mencionada.
( ) CERTO ( ) ERRADO
31) (Questão 30 – Policial Rodoviário Federal CESPE 2004)
Considerando que no documento que está sendo editado o espaçamento entre as linhas está definido como
simples, para alterar esse espaçamento, é suficiente selecionar todo o texto e utilizar o recurso apropriado, disponibilizado na janela que é aberta ao se clicar a opção
Parágrafo, encontrada no menu
( ) CERTO ( ) ERRADO
32) (Questão 31 – Policial Rodoviário Federal CESPE 2004)

CRIMINOLOGIA
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

O Word 2000 dispõe, por meio da opção salvar como do
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, de recursos para se criar um arquivo
menu
contendo o documento em edição com senhas de proteção e de gravação. Sem a senha de proteção, um usuário
não poderá abrir esse arquivo; com essa senha, mas sem
a senha de gravação, o usuário apenas poderá abrir o arquivo no modo somente leitura. As senhas de proteção e
de gravação não protegem, porém, o arquivo contra exclusão acidental ou não-autorizada.
( ) CERTO ( ) ERRADO

CRIMINOLOGIA
1) POLÍCIA FEDERAL – Delegado de polícia – CESPE –
2013: O surgimento das teorias sociológicas em criminologia marca o fim da pesquisa etiológica, própria da
escola ou do modelo positivista.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2) POLÍCIA FEDERAL – Delegado de polícia – CESPE –
2013: De acordo com o interacionismo simbólico, ou
simplesmente interacionismo, cuja perspectiva é macrossociológica, deve-se indagar como se define o criminoso, e não quem é o criminoso.
( ) CERTO ( ) ERRADO
3) POLÍCIA FEDERAL – Delegado de polícia – CESPE –
2013: O positivismo criminológico caracteriza - se, entre outros aspectos, pela negação do livre arbítrio, pela
crença no determinismo e pela adoção do método empírico - indutivo, ou indutivo - experimental, também
apresentado como indutivo - quantitativo, embasado
na observação dos fatos e dos dados, independentemente do conteúdo antropológico, psicológico ou sociológico, como também a neutralidade axiológica da
ciência.
( ) CERTO ( ) ERRADO
4) POLÍCIA FEDERAL – Delegado de polícia – CESPE –
2013: As ideias sociológicas que fundamentam as construções teóricas de Merton e Parsons obedecem ao modelo da denominada sociologia do conflito.
( ) CERTO ( ) ERRADO
5) POLÍCIA FEDERAL – Delegado de polícia – CESPE – 2013:
A teoria funcionalista da anomia e da criminalidade,
introduzida por Emile Durkheim no século XIX, contrapunha à ideia da propensão ao crime como patologia a noção da normalidade do desvio como fenômeno
social, podendo ser situada no contexto da guinada sociológica da criminologia, em que se origina uma concepção alternativa às teorias de orientação biológica e
caracterológica do delinquente.
( ) CERTO ( ) ERRADO
6) POLÍCIA FEDERAL – Delegado de polícia – CESPE –
2013: Ações como controle dos meios de comunicação
e ordenação urbana, orientadas a determinados grupos ou subgrupos sociais, estão inseridas no âmbito da
chamada prevenção secundária do delito.
( ) CERTO ( ) ERRADO

7) POLÍCIA FEDERAL – Delegado de polícia – CESPE –
2013: As modalidades preventivas nas quais se inserem
os programas de policiamento orientado à solução
de problemas e de policiamento comunitário, assim
como outros programas de aproximação entre polícia
e comunidade, podem ser incluídas na categoria de
prevenção primária.
( ) CERTO ( ) ERRADO
8) POLÍCIA FEDERAL – Delegado de polícia – CESPE –
2013: Na terminologia criminológica, criminalização
primária equivale à chamada prevenção primária.
( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES DE DIREITO PENAL
1) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
2013) Tratando - se de culpabilidade pelo fato individual, o juízo de culpabilidade se amplia à total personalidade do autor e a seu desenvolvimento.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
2013) A multa aplicada cumulativamente com a pena de
reclusão pode ser executada em face do espólio, quando
o réu vem a óbito no curso da execução da pena, respeitando - se o limite das forças da herança.

6) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
2013) Segundo a teoria causal, o dolo causalista é conhecido como dolo normativo, pelo fato de existir, nesse dolo,
juntamente com os elementos volitivos e cognitivos, considerados psicológicos, elemento de natureza normativa
(real ou potencial consciência sobre a ilicitude do fato).
( ) CERTO ( ) ERRADO
7) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
2013) Considere que uma mulher, maior e capaz, chegue
a casa, logo após ter sido demitida, e, nervosa, agrida, injustificada e intencionalmente, seu filho de dois anos de
idade, causando - lhe lesões corporais de natureza leve.
Nessa situação hipotética, caso essa mulher seja condenada pela referida agressão após o devido processo legal,
não caberá, como efeito da condenação, a decretação de
sua incapacidade para o exercício do poder familiar, nos
termos do CP.
( ) CERTO ( ) ERRADO
8) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
2013) Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior
e capaz, comece a bater, moderadamente, na cabeça do
agressor com um guarda - chuva e continue desferindo
nele vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa situação hipotética, João incorre em
excesso intensivo.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO
4) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
2013) De acordo com a teoria extremada da culpabilidade, o erro sobre os pressupostos fáticos das causas descriminantes consiste em erro de tipo permissivo.
( ) CERTO ( ) ERRADO
5) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
2013) Configura autoria por convicção o fato de uma
mãe, por convicção religiosa, não permitir a realização de
transfusão de sangue indicada por equipe médica para
salvar a vida de sua filha, mesmo ciente da imprescindibilidade desse procedimento.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO
10) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
2013) Considere que Jorge, Carlos e Antônio sejam condenados, definitivamente, a uma mesma pena, por terem
praticado, em coautoria, o crime de roubo. Nessa situação, incidindo a interrupção da prescrição da pretensão
executória da referida pena em relação a Jorge, essa interrupção não produzirá efeitos em relação aos demais
coautores.
( ) CERTO ( ) ERRADO
11) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
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3) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
2013) No arrependimento eficaz, é irrelevante que o
agente proceda virtutis amore ou formidine poence , ou
por motivos subalternos, egoísticos, desde que não tenha
sido obstado por causas exteriores independentes de sua
vontade.

9) (POLÍCIA FEDERAL – Delegado de Polícia – CESPE –
2013) Suponha que determinada sentença condenatória, com pena de dez anos de reclusão, imposta ao réu,
tenha sido recebida em termo próprio, em cartório, pelo
escrivão, em 13/8/2011 e publicada no órgão oficial em
17/8/2011, e que tenha sido o réu intimado, pessoalmente, em 20/8/2011, e a defensoria pública e o MP intimados, pessoalmente, em 19/8/2011. Nessa situação hipotética, a interrupção do curso da prescrição ocorreu em
17/8/2011.
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NOÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO
1) Polícia Federal- Perito Criminal Federal – CESPE/2013Considerando que questões relativas à identidade e
identificação são estudadas pelo ramo da medicina
legal denominado antropologia forense, julgue o item
a seguir.
A identificação médico-legal antropológica é realizada
sobre o corpo vivo ou sobre o cadáver inteiro,
espostejado ou reduzido a ossos, a partir da análise das
características de idade, sexo, raça, peso e estatura.
( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
01) (CESPE/2014 – Polícia Federal) No que concerne à organização administrativa, julgue os itens seguintes.
Dado o poder hierárquico do Estado, na ocorrência do fenômeno de desconcentração administrativa, os órgãos e
agentes públicos decorrentes da subdivisão não perdem
o vínculo hierárquico com a pessoa jurídica de origem.
( ) CERTO ( ) ERRADO
02) (CESPE/2014 – Polícia Federal) A administração pública brasileira evoluiu muito no último século. Abandonou o patrimonialismo, embora ainda persistam
alguns traços desse modelo, e cada vez mais o país
se aproxima do gerencialismo. No que se refere à administração pública, julgue os itens subsecutivos.
Apesar de ainda estar vigente no Estado brasileiro, a administração pública burocrática é um modelo já ultrapassado e, portanto, deve ser suplantado por completo
pelo modelo de administração pública gerencial, que
tem por objetivo principal a efetividade das ações governamentais e das políticas públicas.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE ADMINISTRAÇÃO
DIREITO CONSTITUCIONAL
PÚBLICA

( ) CERTO ( ) ERRADO
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03) (CESPE/2014 – Polícia Federal) Julgue os itens seguintes,
referentes a administração e processo administrativo.
A criação do Departamento Administrativo do Serviço
Público (DASP), que propiciou a efetiva implantação do
modelo denominado administração pública gerencial,
ocorreu no governo do presidente Juscelino Kubitschek.
( ) CERTO ( ) ERRADO
04) (CESPE/2012–PRF) Acerca do modelo patrimonialista de
Estado, julgue os itens a seguir.
Entre os traços inerentes à administração patrimonialista
estão o nepotismo e a corrupção.
( ) CERTO ( ) ERRADO

05) (CESPE/2012 – PRF) Julgue os itens seguintes, a respeito
das crises do Estado brasileiro e de suas reformas administrativas.
O Programa Nacional de Desburocratização, criado na
década de 60 do século passado, foi a primeira tentativa
de reforma gerencial da administração pública.
( ) CERTO ( ) ERRADO
06) (CESPE/2012 – PRF) Com referência à Reforma da Gestão
Pública do Brasil em 1995, julgue os itens que se seguem.
A reforma em questão teve início com a publicação
do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
(PDRAE).
( ) CERTO ( ) ERRADO
07) ( CESPE/2012 – PRF) Julgue os itens seguintes, a respeito
das crises do Estado brasileiro e de suas reformas administrativas.
No século XX, com a formação do grande Estado social
e econômico, responsável pelos serviços de educação,
cultura, saúde, previdência e outros, a administração burocrática foi essencial para garantir eficiência nesse novo
cenário.
( ) CERTO ( ) ERRADO
08) (CESPE/2012 – PRF) A primeira reforma da administração pública do Brasil foi a reforma burocrática.
( ) CERTO ( ) ERRADO
09) (CESPE/2012 – PRF) Acerca do modelo patrimonialista
de Estado, julgue os itens a seguir.
No Estado patrimonialista, caracterizado pela interseção
entre os patrimônios público e privado, os bens e serviços
públicos também constituem patrimônio do governante.
( ) CERTO ( ) ERRADO
10) (CESPE/2012 – PRF) Julgue os itens seguintes, a respeito
das crises do Estado brasileiro e de suas reformas administrativas.
O Decreto-lei n.º 200/1967 garantia a contratação de
empregados somente mediante concurso público, o que
possibilitou a seleção de administradores públicos de
alto nível, contribuindo para a reforma do Estado gerencialista.
( ) CERTO ( ) ERRADO

11) (CESPE/2013 – PRF) A respeito da ética no serviço público, julgue os itens subsequentes.
O elemento ético deve estar presente na conduta de todo
servidor público, que deve ser capaz de discernir o que é
honesto e desonesto no exercício de sua função.
( ) CERTO ( ) ERRADO
12) (CESPE/2012 – PRF) Acerca da estrutura da administração pública, que abrange as administrações direta e indireta, esta composta por entidades dotadas de personalidade jurídica, julgue os itenssubsequentes.
Não é considerada integrante da administração pública a
entidade qualificada com natureza de pessoa jurídica de
direito privado que, embora se constitua como sociedade
de economia mista, exerça atividade tipicamente econômica.

O Departamento Administrativo do Serviço Público
(DASP) iniciou um movimento de profissionalização do
funcionalismo público, mediante a implantação de um
sistema de ingresso competitivo e de critérios de promoção por merecimento.
( ) CERTO ( ) ERRADO
17) (CESPE/2014 – Polícia Federal) A respeito da organização político-administrativa brasileira, da administração
pública e do Poder Executivo, julgue os itens subsequentes.
De acordo com a CF, a prática de ato de improbidade administrativa por agente público implica a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo da ação penal cabível.
( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO

O ente federado, ao optar por descentralizar determinada
atividade administrativa mediante a criação de uma nova
entidade pública que integre a administração pública
indireta, deve conferir a esta autonomia administrativa,
gerencial, orçamentária e financeira, mas não autonomia
política.
( ) CERTO ( ) ERRADO
14) (CESPE/2014 – Polícia Federal) A respeito da evolução da
administração pública no Brasil após 1930, julgue o item
seguinte. A Constituição Federal de 1988 (CF) rompeu
com o retrocesso burocrático que até então prevalecia,
ao conceder autonomia ao Poder Executivo para tratar da
estruturação dos órgãos públicos e proporcionar flexibilidade operacional aos entes da administração indireta.
( ) CERTO ( ) ERRADO
15) (CESPE/2014 – Polícia Federal) A respeito da evolução da
administração pública no Brasil após 1930, julgue o item
seguinte. O Decreto-lei n.º 200/1967, estatuto básico da
reforma administrativa do governo militar, reafirmou a
importância do planejamento entendido sob uma ótica
tecnicista.
( ) CERTO ( ) ERRADO
16) (CESPE/2014 – Polícia Federal) A respeito da evolução da
administração pública no Brasil após 1930, julgue o item
seguinte.

( ) CERTO ( ) ERRADO
19) (CESPE/2014 – Polícia Federal) Organizações públicas
da administração federal direta apresentam cadeias de
comando do tipo matricial, isto é, há intercâmbio de poder decisório acerca de pessoas e de recursos em duas ou
mais unidades administrativas situadas em níveis hierárquicos diferentes.
( ) CERTO ( ) ERRADO
20) (CESPE/2014 – Polícia Federal) A respeito da evolução da
administração pública, julgue os itens seguintes.
A condição monopolista é apontada como causa da ineficiência do Estado pelos teóricos que argumentam a favor
da nova administração pública (NAP).
( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES DE PROCESSO PENAL
1) (STJ – Técnico Judiciário – Área Administrativa – CESPE–
2018) No que se refere aos tipos de prisão e aos meios
processuais para assegurar a liberdade, julgue o seguinte
item.
Situação hipotética: Pedro teve a prisão temporária
decretada no curso de uma investigação criminal. Ao final
de cinco dias, o Ministério Público requereu a conversão
de sua segregação em prisão preventiva. Assertiva: Nessa

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE PROCESSO
DIREITO CONSTITUCIONAL
PENAL

13) (CESPE/2012 – PRF) Acerca da estrutura da administração pública, que abrange as administrações direta e indireta, esta composta por entidades dotadas de personalidade jurídica, julgue os itens subsequentes.

18) (CESPE/2014 – Polícia Federal) Julgue o item
que segue, relativo à ética no serviço público.
Ocorrerá desvio ético na conduta de servidor público que
se recuse a utilizar um eficiente sistema de gestão de almoxarifado, sob a alegação de maior confiabilidade do
seu controle manual de entrada e saída de materiais.
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vigor estabelecidos pelo Código Penal, pelo Código Civil
e pela Constituição Federal de 1988.
( ) CERTO ( ) ERRADO
99) (PRF – Policial Rodoviário Federal – CESPE – 2013)
Os atos processuais dos juizados especiais criminais
poderão ser realizados nos finais de semana, à exceção
dos domingos e feriados.
( ) CERTO ( ) ERRADO
100)(PC-AL – Delegado de Polícia – CESPE– 2012) Para a
aplicação dos benefícios da lei dos juizados especiais
no caso de crime continuado ou concurso formal de
crimes, deve-se analisar a pena máxima com o aumento
máximo previsto para cada uma dessas formas de
concurso.
( ) CERTO ( ) ERRADO

NOÇÕES DE PROCESSO CIVIL
01) Aplicada em: 2018 Banca: CESPE Órgão: TCM-BA Prova:
Auditor Estadual de Controle Externo. De acordo com
norma presente no art. 286, inciso II do Código de Processo Civil (CPC), que trata da prevenção do juízo, devem
ser distribuídas por dependência as causas de qualquer
natureza “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em
litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. Essa regra objetiva
dar efetividade ao princípio
a) do contraditório.
b) da inércia

04) Aplicada em: 2018 Banca: CESPE Órgão: STJ Prova: Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal. À
luz das disposições do Código de Processo Civil (CPC),
julgue o próximo item. Ao tratar dos limites da jurisdição
nacional, o CPC determina que a justiça brasileira possui
competência concorrente para conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil.
( ) CERTO ( ) ERRADO
05) Aplicada em: 2018 Banca: CESPE Órgão: STJ Prova: Técnico Judiciário – Administrativa. Julgue o item a seguir, a
respeito das ações no processo civil. A ação de conhecimento ou cognição visa prevenir, conservar, defender ou
assegurar a eficácia de um direito.
( ) CERTO ( ) ERRADO
06) Aplicada em: 2017 Banca: CESPE Órgão: TRF - 1ª REGIÃO Prova: Analista Judiciário - Área Judiciária. Conforme o Código de Processo Civil vigente, julgue o item
seguinte, a respeito da função jurisdicional, dos deveres
das partes e de procuradores, do litisconsórcio e da assistência. O modo de ser de uma relação jurídica pode ser
objeto de ação declaratória.
( ) CERTO ( ) ERRADO
07) Aplicada em: 2017 Banca: CESPE Órgão: TRF - 1ª REGIÃO Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa. A
respeito de aspectos relativos à ação, julgue o item a seguir. Ninguém poderá pleitear, em seu próprio nome, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
( ) CERTO ( ) ERRADO
08) Aplicada em: 2018 Banca: CESPE Órgão: STJ Prova: Técnico Judiciário – Administrativa. Julgue o item a seguir,
a respeito das ações no processo civil. O código de processo civil estabelece duas condições para se postular em
juízo: o interesse de agir e a legitimidade da parte.

c) da unidade.
d) do juiz natural.
e) da investidura.
02) Aplicada em: 2018 Banca: CESPE Órgão: STJ Prova: Analista Judiciário – Judiciária. Com referência às normas
fundamentais do processo civil, julgue o item a seguir.
Ainda que detenha competência para decidir de ofício
determinado assunto, o juiz só poderá fazê-lo se permitir
às partes a manifestação expressa sobre a matéria.

09) Aplicada em: 2017 Banca: CESPE Órgão: TRF - 1ª REGIÃO Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa. A
respeito de aspectos relativos à ação, julgue o item a seguir. O interesse processual deverá estar presente tanto
para propor quanto para contestar a ação.

( ) CERTO ( ) ERRADO

( ) CERTO ( ) ERRADO

03) Aplicada em: 2018 Banca: CESPE Órgão: STJ Prova: Analista Judiciário – Judiciária. Julgue o item a seguir, relativo
à função jurisdicional. O procedimento da carta rogatória
perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição voluntária e deve obedecer ao devido processo legal.
( ) CERTO ( ) ERRADO

10) Aplicada em: 2018 Banca: CESPE Órgão: EBSERH Prova:
Advogado. A respeito das regras do atual Código de Processo Civil acerca da resposta do réu, julgue o item que se
segue. Caso o réu alegue sua ilegitimidade em contesta-

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE PROCESSO
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( ) CERTO ( ) ERRADO

123

ciais, julgue o item subsequente. Inadmitido o incidente
de resolução de demandas repetitivas por não haver sido
constatado risco de ofensa à isonomia, o incidente não
poderá ser novamente suscitado, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
( ) CERTO ( ) ERRADO
49) Aplicada em: 2018 Banca: CESPE Órgão: EBSERH Prova:
Advogado. Julgue o item a seguir, considerando as regras
do atual Código de Processo Civil acerca das sentenças e
dos recursos. A insuficiência no valor do preparo — que,
em regra, constitui um dos requisitos de admissibilidade
recursal — implica imediata deserção.
( ) CERTO ( ) ERRADO
50) Aplicada em: 2017 Banca: CESPE Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: Juiz Federal Substituto. Contra pronunciamento de magistrado que, em primeiro grau, decida pela
impugnação ao cumprimento de sentença, caberá recurso de:
a) apelação, se o processo for extinto, ou de agravo de instrumento, se o processo prosseguir.
b) agravo de instrumento, em qualquer caso.
c) agravo de instrumento, apenas se o recorrente demonstrar urgência.
d) apelação, em qualquer caso.
e) apelação, sempre que o juiz acolher a impugnação do
executado.
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O Brasil em construção.
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1 Nossos projetos de vida dependem muito do futuro
do país no qual vivemos. E o futuro de um país não é
obra do acaso ou da fatalidade. Uma nação se constrói.
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4 E constrói-se no meio de embates muito intensos — e, às
vezes, até violentos — entre grupos com visões de futuro,
concepções de desenvolvimento e interesses distintos e
7 conflitantes. Para muitos, os carros de luxo que trafegam pelos bairros elegantes das capitais ou os telefones celulares não
10 constituem indicadores de modernidade. Modernidade seria assegurar a todos os habitantes do país
um padrão de vida compatível com o pleno exercício
13 dos direitos democráticos. Por isso, dão mais valor a um
modelo de desenvolvimento que assegure a toda a população
alimentação, moradia, escola, hospital, transporte coletivo,

16 bibliotecas, parques públicos. Modernidade, para os que
pensam assim, é sistema judiciário eficiente, com aplicação
rápida e democrática da justiça; são instituições públicas
19 sólidas e eficazes; é o controle nacional das decisões
econômicas.
Plínio
Arruda
Sampaio.
O
Brasil
em
construção. In: Márcia Kupstas (Org.). Identidade
nacional em debate. São Paulo: Moderna, 1997, p. 27-9 (com
adaptações).
Considerando a argumentação do texto acima bem como
as estruturas linguísticas nele utilizadas, julgue o(s) item(ns)
a seguir:
1) Na linha 2, mantendo-se a correção gramatical do texto, pode-se empregar em que ou onde em lugar de “no
qual”.
( ) CERTO ( ) ERRADO
2) Infere-se da leitura do texto que o futuro de um país seria
“obra do acaso” (L.3) se a modernidade não assegurasse
um padrão de vida democrático a todos os seus cidadãos.
( ) CERTO ( ) ERRADO
3) Para evitar o emprego redundante de estruturas sintático-semânticas, como o que se identifica no trecho “Uma
nação se constrói. E constrói-se no meio de embates muito intensos” (L.3-4), poder-se-ia unir as ideias em um só
período sintático — Uma nação se constrói no meio de
embates -, o que preservaria a correção gramatical do
texto, mas reduziria a intensidade de sua argumentação.
( ) CERTO ( ) ERRADO
4) Se o terceiro parágrafo do texto constituísse o corpo de
um documento oficial, como um relatório ou parecer, por
exemplo, seria necessário preservar o paralelismo entre
as ideias a respeito de “Modernidade” (L.11 e 16), por
meio da conjugação do verbo ser, nas linhas 11 e 17, no
mesmo tempo verbal.
( ) CERTO ( ) ERRADO
5) O trecho “os que pensam assim” (L.16-17) retoma, por
coesão, o referente de “muitos” (L.8), bem como o sujeito
implícito da oração “dão mais valor a um modelo de desenvolvimento” (L.13-14).
( ) CERTO ( ) ERRADO
6) O emprego do sinal de ponto-e-vírgula, no último período sintático do texto, apresenta a dupla função de deixar
claras as relações sintático-semânticas marcadas por vírgulas dentro do período e deixar subentender “Moder-

( ) CERTO ( ) ERRADO

Democracia em debate - Escrivão da Polícia Federal
- 2009
1 Na verdade, o que hoje definimos como democracia
só foi possível em sociedades de tipo capitalista, mas não
necessariamente de mercado. De modo geral, a
4 democratização das sociedades impõe limites ao mercado,
assim como desigualdades sociais em geral não contribuem
para a fixação de uma tradição democrática. Penso que temos

fixas” (L.8-9) aceitáveis de “democracia” (L.1 e 7).
( ) CERTO ( ) ERRADO

A morte do sentido
1 O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal
onde foi julgado um dos mais famosos casais acusados de assassinato no país? Torcer pela justiça, sim: as evidências
4 permitiam uma forte convicção sobre os culpados, muito antes do encerramento das investigações. Contudo, para
torcer pela justiça, não era necessário acampar na porta do
tribunal, de

7 de refletir um pouco a respeito do que significa democracia.
Para mim, não se trata de um regime com características
fixas, mas de um processo que, apesar de constituir formas

7 onde ninguém podia pressionar os jurados. Bastava fazer abaixo-assinados via Internet pela condenação do pai e
da madrasta da vítima. O que foram fazer lá, ao vivo? Penso
que

10 institucionais, não se esgota nelas. É tempo de voltar ao
filósofo Espinosa e imaginar a democracia como uma
potencialidade do social, que, se de um lado exige a criação

10 as pessoas não torceram apenas pela condenação dos
principais suspeitos. Torceram também para que a versão
que inculpou o pai e a madrasta fosse verdadeira.

13 de formas e de configurações legais e institucionais, por
outro não permite parar. A democratização no século XX
não se limitou à extensão de direitos políticos e civis. O tema

13 O relativo alívio que se sente ao saber que um assassinato se explica a partir do círculo de relações pessoais da
vítima talvez tenha duas explicações. Primeiro, a fantasia de

16 da igualdade atravessou, com maior ou menor força, as
chamadas sociedades ocidentais.

16 que em nossas famílias isso nunca há de acontecer. Em
geral temos mais controle sobre nossas relações íntimas que
sobre o acaso dos maus encontros que podem nos vitimar
em uma

Renato Lessa. Democracia em debate. In: Revista
Cult, n.º 137, ano 12, jul./2009, p. 57 (com adaptações).
Com base nas estruturas linguísticas e nas relações argumentativas do texto acima, julgue o(s) item(ns) seguinte(s):

19 cidade grande. Segundo, porque o crime familiar permite o lenitivo da construção de uma narrativa. Se toda morte violenta, ou súbita, nos deixa frente a frente com o real

7) Seria mantida a coerência entre as ideias do texto caso
o segundo período sintático fosse introduzido com a expressão Desse modo, em lugar de “De modo geral” (L.3).

22 traumático, busca-se a possibilidade de inscrever o
acontecido em uma narrativa, ainda que terrível, capaz de
produzir sentido para o que não tem tamanho nem nunca
terá, o que não tem

( ) CERTO ( ) ERRADO
8) Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual
ao se optar pela determinação do substantivo “respeito”
(L.7), juntando-se o artigo definido à preposição “a”, escrevendo-se ao respeito.
( ) CERTO ( ) ERRADO
9) Na linha 8, a flexão de singular em “não se trata” deve-se
ao emprego do singular em “um regime”.
( ) CERTO ( ) ERRADO

25 conserto nem nunca terá, o que não faz sentido.
Maria Rita Khel. A morte do sentido. Internet: (com adaptações).
Com base no texto acima, julgue o(s) item(ns) a seguir.
11) Sem prejuízo das relações sintático-semânticas do
texto, os dois últimos períodos do primeiro parágrafo do
texto poderiam ser corretamente reescritos da seguinte
forma: Penso que as pessoas não torceram apenas pela
condenação dos principais suspeitos, tendo torcido
também — e principalmente — para que a versão que
inculpou o pai e a madrasta fosse verdadeira.
( ) CERTO ( ) ERRADO

10) Depreende-se da argumentação do texto que o autor
considera as instituições como as únicas “características

12) Sem prejuízo do sentido original do texto, os dois-
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nidade” (L.16) como o sujeito de “é sistema” (L.17), “são
instituições” (L.18) e “é o controle” (L.19).

129

47) Na linha 24, considerando-se a dupla regência do verbo impor e a presença do pronome “mesmas”, seria facultado o emprego do acento indicativo de crase na palavra
“as” da expressão “as mesmas renúncias”.
( ) CERTO ( ) ERRADO
48) O termo “Essa discrição” (L.18) refere-se apenas ao que
está expresso na primeira oração do período que o antecede.
( ) CERTO ( ) ERRADO
49) De acordo com o texto, nas sociedades tradicionais, os
cidadãos sentem-se aliviados sempre que um soberano
decide infligir a pena de morte a um infrator porque se livram das ameaças de quem desrespeita a moral que rege
o convívio social, como evidencia o emprego da interjeição “que alívio!” (L.8).

18 crônicas e mais algumas
1 Dizem que Karl Marx descobriu o inconsciente três décadas antes de Freud. Se a afirmação não é rigorosamente
exata, não deixa de fazer sentido, uma vez que Marx, em
4 O Capital, no capítulo sobre o fetiche da mercadoria,
estabelece dois parâmetros conceituais imprescindíveis para
explicar a transformação que o capitalismo produziu na
7 subjetividade. São eles os conceitos de fetichismo e de
alienação, ambos tributários da descoberta da mais-valia —
ou do inconsciente, como queiram.
10 A rigor, não há grande diferença entre o emprego dessas duas palavras na psicanálise e no materialismo histórico.
Em Freud, o fetiche organiza a gestão perversa do desejo

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

13 sexual e, de forma menos evidente, de todo desejo
humano; já a alienação não passa de efeito da divisão do
sujeito, ou seja, da existência do inconsciente. Em Marx, o
fetiche da
16
mercadoria,
fruto
da
expropriação
alienada
do
trabalho,
tem
um papel decisivo na produção “inconsciente” da mais-valia.
O sujeito das duas teorias é um só: aquele que sofre e se
indaga
19 sobre a origem inconsciente de seus sintomas é o
mesmo que desconhece, por efeito dessa mesma inconsciência, que o poder encantatório das mercadorias é condição não de sua riqueza,
22 mas de sua miséria material e espiritual. Se a sociedade
em que vivemos se diz “de mercado”, é porque a mercadoria
é o grande organizador do laço social.

Com relação às ideias desenvolvidas no texto acima e a seus
aspectos gramaticais, julgue o(s) item(ns) subsequente(s).
50) Com correção gramatical, o período “A rigor (...) histórico” (L.10-11) poderia, sem se contrariar a ideia original
do texto, ser assim reescrito: Caso se proceda com rigor,
a análise desses conceitos, verifica-se que não existe diferenças entre eles.
( ) CERTO ( ) ERRADO
51) A informação que inicia o texto é suficiente para se inferir
que Freud conheceu a obra de Marx, mas o contrário não
é verdadeiro, visto que esses pensadores não foram contemporâneos.
( ) CERTO ( ) ERRADO
52) A expressão “dessas duas palavras” (L.11), como comprovam as ideias desenvolvidas no parágrafo em que ela
ocorre, remete não aos dois vocábulos que imediatamente a precedem — “mais-valia” (L.8) e “inconsciente” (L.9)
—, mas, sim, a “fetichismo” (L.7) e “alienação” (L.8).
( ) CERTO ( ) ERRADO

GABARITO COMENTADO
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
1) Resposta: Certo. - O sistema de freios e contrapesos é a
base do sistema de separação dos poderes. Nele, é possível
perceber inter-relações entre os poderes de modo a gerar
um equilíbrio intrínseco ao sistema. Um exemplo claro
disso está na escolha dos Ministros do STF, membros do
órgão de cúpula do Judiciário, a qual é feita pelo Chefe do
Executivo, o Presidente da República, sujeita à aprovação
pelo Poder Legislativo através do Senado Federal (artigo
101, CF).
2) Resposta: Errado - As normas de eficácia contida possuem
aplicabilidade direta e imediata, mas uma norma infraconstitucional ou da própria constituição pode reduzir
sua abrangência. No caso, é garantida a liberdade de exercer qualquer trabalho (artigo 5o, XIII, CF) a princípio de
forma plena, mas uma lei posterior pode reduzir esta liberdade, por exemplo, a Lei nº 8.906/1994 – Estatuto da OAB
exige a aprovação no exame da ordem para que o bacharel
em Direito possa exercer a advocacia. De forma diversa,
nas normas de eficácia limitada a norma constitucional
só poderá produzir efeitos quando for regulada.

Maria Rita Kehl. 18 crônicas e mais algumas. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 142 (com adaptações).
3) Resposta: Errado - O exercício de funções atípicas pelos
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46) Resposta: Errado - O STF no RHC nº 106.398 julgou que a
ação penal de habeas corpus não constitui meio jurídico
adequado para a apreciação da prova, nem se qualifica
como instrumento próprio para o exame de questões pertinentes à eventual justiça da decisão condenatória, o que
deve ser feito pela via da revisão criminal, que comporta
dilação probatória.
47) Resposta: Errado - Disciplina o artigo 5o, XVII, CF: “é
plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada
a de caráter paramilitar”; e ainda, o artigo 5o, XVIII, CF:
“a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”. A CF não prevê o
condicionamento à prévia existência de associação com
personalidade jurídica.
48) Resposta: Certo - Disciplina o artigo 144, § 1o, I, CF: “A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem
política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; [...]”.
49) Resposta: Errado - Segundo art. 225, §4º, “a Floresta
Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar,
o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei,
dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”.
Assim, não são consideradas bem da União.
50) Resposta: Certo - Observa-se a disciplina constitucional
do artigo 231, caput e § 4o: “São reconhecidos aos índios
sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, pro-

teger e fazer respeitar todos os seus bens. [...] § 4º As terras
de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e
os direitos sobre elas, imprescritíveis”

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
1) Resposta: Letra C - Verifiquemos item a item:
(a) o erro da alternativa “a” está em afirmar que a moral não
se vincula a hábitos, quando na verdade muitos filósofos
morais afirmam que o hábito gera a virtude (ex.: aristóteles, santo tomás de aquino).
(b) o erro da alternativa “b” está no fato de que justamente
porque o papel da ética é refletir sobre a moral, é bastante
possível e inclusive comum que conteste a conveniência e
exigibilidade de tais normas.
(c) a alternativa “c” está certa porque o principal objetivo da
moral é regular a conduta humana, afinal, a moral tem
por objeto central justamente a ação humana. a ética pondera teoricamente sobre a moral, exercendo o papel reflexivo. logo, moral é ação, ética é reflexão.
(d) o erro da alternativa “d” está em afirmar, novamente, que
ao se refletir sobre a moral não é possível que a ética sofra
alterações – obviamente, é possível e é comum.
(e) o erro da alternativa “e” está na inversão de conceitos: a
moral que se caracteriza como costumes e hábitos de um
grupo social e atua sobre o comportamento do indivíduo
que convive socialmente; a ética é um conjunto de valores
que não se materializam na conduta – afinal, ética é reflexão, moral é ação.
2) Resposta: Letra C - Verifiquemos item a item:
(a) a alternativa “a” está errada porque no conflito entre regras
e princípios, prevalecem os princípios, justamente porque
eles dão fundamento às regras.
(b) a alternativa “b” está errada porque é possível a aplicação
parcial de um princípio.
(c) a alternativa correta é a “c”, pois descreve de forma clara
a função das regras de trazer comandos definitivos (com
baixa margem de interpretação, teor claro e preciso) e dos
princípios de trazerem mandamentos de otimização (ou
seja, são o fundamento para a melhor interpretação das
regras) e que podem ser graduados (colisões de princípios
são resolvidas por critérios de ponderação, diferente do
conflito de normas, em que uma norma anula a outra –
nos princípios, busca-se o equilíbrio).
(d) mesma justificativa da letra “b”.
(e) a alternativa “e” está errada porque os princípios são essencialmente gerais, não são formados em juízo individual.
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respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Público”. O STF tem 11 membros e por isso não cabe órgão especial (artigo 93, XI, CF), então quando decidir sobre inconstitucionalidade deve deliberar em seu Plenário.
A interpretação conforme a Constituição é matéria constitucional, acessível pela via difusa do recurso extraordinário, sendo devida a preservação da cláusula de reserva
de plenário. Observa-se a súmula vinculante nº 10 do STF:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no
todo ou em parte”.
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3) Resposta: Letra A - Vejamos item a item:
(a) A alternativa está correta porque realmente há distinção
entre a regulação do Código de Ética em comparação à
legislação específica que regula o regime disciplinar dos
servidores, como a Lei nº 8.112/1990 e a Lei nº 8.429/1992.
O Código de Ética é mais amplo, mais valorativo e menos
focado na aplicação de sanções – em seu âmbito, apenas se
aplica a pena de censura.
(b) A alternativa está errada porque, pelo contrário, o objetivo
do Código de Ética é justamente fazer o apelo à ética e à
moralidade do servidor, acima do apelo à legalidade e da
força da coação.
(c) A alterativa está errada porque falta ao Código de Ética a
intenção de se impor como lei e coagir sua aplicação, ou
seja, não há coercibilidade jurídica.
(d) A alternativa está errada porque o Código claramente faz
sim um apelo ao sentimento de adesão moral e de convicção íntima de cada servidor.
(e) A alternativa está errada porque o Código não traz um rigoroso sistema de sanções, na verdade, apenas prevê a de
censura.
4) Resposta: Letra C - Vejamos item a item:
(a) As prerrogativas não são do servidor, mas do cargo que ele
ocupa, então ele não pode delas usufruir por mero interesse particular, restando “a” incorreta.
(b) A finalidade é tão importante, senão mais importante, do
que a legalidade do ato, isto é, nada adianta um ato ser lícito se ele for cometido com a intenção de ir contra a finalidade essencial que deveria ter, notadamente, a preservação
do interesse público, restando errada “b”.
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(c) Neste sentido, preconiza o Decreto nº 1.171/1994: “XIV - São
deveres fundamentais do servidor público: [...] m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato
ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis; [...]”. Além disso, comunicar o fato não
exime o servidor de ser responsabilizado caso também tenha agido de forma incorreta.
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(d) Conforme explicação da alternativa correta, o servidor tem
dever de comunicar ilicitudes.
(e) A embriaguez habitual, ainda que em ambiente privado, é
infração ética, punível com cesura (inciso XV, “n”, Decreto
nº 1.171/1994), restando errada “e”.
5) Resposta: Errado - Observe o inciso X do Código de Ética: “Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de
solução que compete ao setor em que exerça suas funções,
permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra
espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza
apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade,
mas principalmente grave dano moral aos usuários dos
serviços públicos”. O erro da afirmativa está no fato de afir-

mar que permitir a formação de longas filas não gera dano
moral quando na verdade gera.
6) Resposta: Certo - Observe o inciso II do Decreto: “O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético
de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras
contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal”.
Logo, saber distinguir o honesto do desonesto é justamente
o elemento ético essencial à conduta do servidor.
7) Resposta: Errado - É dever da Comissão de Ética fornecer
a outras unidades do órgão os registros sobre a conduta ética do servidor, conforme o inciso XVIII do Decreto:
“À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos
encarregados da execução do quadro de carreira dos
servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o
efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos
os demais procedimentos próprios da carreira do servidor
público”.
8) Resposta: Certo - É o exato teor do inciso XXII do Código:
“A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de
Ética é a de censura e sua fundamentação constará do
respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes,
com ciência do faltoso”.
9) Resposta: Errado - É da essência de alguns atos
administrativos não terem publicidade. Embora a
publicidade seja a regra, ela comporta exceções, conforme
se vê pelo próprio inciso VII do Código, em negrito: “Salvo
os casos de segurança nacional, investigações policiais ou
interesse superior do Estado e da Administração Pública,
a serem preservados em processo previamente declarado
sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato
administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra
o bem comum, imputável a quem a negar”.
10) Resposta: Errado - A Lei nº 8.429/1992 prevê em seu artigo
10, IX, que a conduta se enquadra como ato de improbidade que importa em prejuízo ao erário: “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: [...] IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas
em lei ou regulamento”.
11) Resposta: Errado - A conduta é ato de improbidade que
atenta contra princípios da Administração, conforme artigo 11, II, Lei nº 8.429/1992: “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que vio-

de ética será comunicada à secretaria da administração
federal da presidência da República”.

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE DIREITOS
DIREITO CONSTITUCIONAL
HUMANOS E CIDADANIA

1) Resposta: Errado - Classicamente, pela teoria de Karel
Vasak, as normas de direitos humanos se dividem em três
dimensões, sendo que a primeira é composta pelos direitos
de liberdade, notadamente, direitos civis e políticos. A alternativa descreve a segunda dimensão, a dos direitos de
igualdade, composta pelos direitos sociais, culturais e econômicos. Com efeito, a terceira dimensão é composta pelos
direitos de fraternidade ou direitos difusos e coletivos.
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viduais, que são a essência dos direitos humanos, aqueles
estrangeiros que não estivessem residindo no Brasil.
6) Resposta: Errado - A pergunta é bastante capciosa, porque
realmente os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, têm força de norma constitucional. No entanto, se equiparam às emendas constitucionais, que tipicamente são normativas que decorrem do exercício de poder
constituinte derivado. Logo, a norma constitucional não é
originária, mas sim derivada. O correto seria a assertiva
colocar: “Equivalem às normas constitucionais derivadas
[...]”.

2) Resposta: Errado - A origem do reconhecimento de uma
categoria de direitos associada a uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável repousa no jusnaturalismo
e não no positivismo. Pelo contrário, a teoria positivista
afirma em geral que as ordens jurídicas, mesmo as superiores, que estão no topo do sistema jurídico, são mutáveis
e derrogáveis – tanto que a doutrina clássica afirma ser ilimitado o poder constituinte originário.

7) Resposta: Errado - Uma vez que um Estado assumiu o
compromisso internacional de respeitar determinado
tratado de proteção aos direitos humanos, somente a denúncia e retirada podem retirar os efeitos da sua obrigatoriedade. Não importa se a legislação nacional não foi
adaptada para evitar que a violação de direitos humanos
ocorra, pois o compromisso internacional permanece válido e plenamente eficaz. Logo, a normativa interna não
derroga os compromissos internacionalmente assumidos
pelo Estado.

3) Resposta: Certo - Os documentos mais importantes em
termos de reconhecimento de direitos materiais do sistema
universal são a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1948) e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (1948). Juntos, eles formam a chamada
Declaração Internacional de Direitos (International Bill of
Rights), que corresponde às normas materiais do sistema
geral de proteção de direitos humanos.

8) Resposta: Certo - Como acentua Alexandre de Moraes, “o
direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já
que constitui-se em pré-requisito a existência e exercício
de todos os demais direitos. A Constituição Federal, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive
a uterina”. Neste sentido, o STF tem reiteradas decisões e a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura.

4) Resposta: Errado - O direito internacional humanitário,
que rege a aplicação de normas mínimas em favor da humanidade em conflitos armados, e o direito dos refugiados,
que regula questões específicas sobre pessoas em situação
de refúgio (fuga de seu país devido a perseguições injustificadas de qualquer natureza, buscando asilo noutro país),
compõem ao lado do direito internacional dos direitos
humanos o que a doutrina reconhece como três vertentes
de proteção da pessoa humana. Tais vertentes não são estanques, muitas vezes se interligam e possuem inúmeros
pontos de contato. A aplicação de normativas que se enquadram numa vertente não impede, assim, a simultânea
aplicação das normativas que se encaixem em outra.
5) Resposta: Certo - Por mais que o caput do artigo 5º da CF
apenas preveja garantia expressa quanto aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País, entende-se que os direitos individuais previstos no rol são extensíveis aos demais
estrangeiros, mesmo que estejam apenas de passagem no
território brasileiro, pois o artigo 4º, II, CF assegura a prevalência dos direitos humanos como um dos princípios
que rege as relações internacionais do Brasil. Seria inaceitável, neste contexto, deixar desprotegidos de direitos indi-

9) Resposta: Errado. - O artigo 5º, CF se estende a todos estrangeiros, mesmo os que estejam em trânsito no Brasil,
devido ao princípio da primazia dos direitos humanos
(artigo 4º, II, CF).
10) Resposta: Certo - Os direitos da cidadania vão muito
além do direito à nacionalidade e à participação política,
abrangendo também uma dimensão participativa, de direito e dever de integração do cidadão à vida em sociedade.
11) Resposta: Errado - Prevê o art. 12, I, “c”, CF: “São brasileiros: I - natos: [...] c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a residir na
República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade
brasileira”. O erro da alternativa está na afirmação de que
o brasileiro seria naturalizado, mas é nato.
12) Resposta: Errado - Conforme artigo 5º, LII, CF, “não será
concedida extradição de estrangeiro por crime político ou
de opinião”.

14) Resposta: Certo - Prevê o art. 5º, LXXIV, CF: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
15) Resposta: Certo - Conforme o terceiro Eixo Orientador do
PNDH-III, intitulado “universalizar direitos em um contexto de desigualdades”, a diretriz 10 do plano é a “garantia da igualdade na diversidade”, o que envolve o objetivo
estratégico V de “garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero”, que tem como uma de suas
ações programáticas “apoiar projeto de lei que disponha
sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo”. Por seu
turno, conforme o quarto Eixo Orientador do PNDH-III,
intitulado “Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate
à Violência”, a diretriz 17 do plano é a “promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a defesa dos direitos”, o que envolve
o objetivo estratégico II de “garantia do aperfeiçoamento
e monitoramento das normas jurídicas para proteção dos
Direitos Humanos”, que tem como uma de suas ações programáticas “implementar mecanismos de monitoramento
dos serviços de atendimento ao aborto legalmente autorizado, garantindo seu cumprimento e facilidade de acesso”.
16) Resposta: Certo - Pluralismo jurídico se refere à existência
de ordenamentos jurídicos diversos. No caso de organizações criminosas, é popularmente reconhecida a existência
de códigos de conduta escritos e formais, que regem as
relações internas ao grupo. Trata-se de ordem ilícita, que
contraria a ordem jurídico-democrática, mas não deixa de
ser uma ordem jurídica, pois é composta por normas que
dentro daquele grupo possuem força de lei.
17) Resposta: Certo - Conforme o artigo 5º, caput, CF, “todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]”. Especificamente, o artigo 5º, XV, CF, “é
livre a locomoção no território nacional em tempo de paz,
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens”.
18) Resposta: Certo - O artigo 5º, CF se estende a todos estrangeiros, mesmo os que estejam em trânsito no Brasil, devido
ao princípio da primazia dos direitos humanos (artigo 4º,
II, CF). Logo, Pablo está protegido pelas normas do artigo
5º e pelo direito internacional dos direitos humanos.
19) Resposta: Certo - Eis a disciplina do art. 8º: “É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a
lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical”.

20) Resposta: Certo - Conforme artigo 8º, VI, CF, “é obrigatória
a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho”.
21) Resposta: Certo - Consta na disciplina do art. 7º, XXX da
CF: “proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade,
cor ou estado civil”.
22) Resposta: Certo - Prevê a CF em seu art. 5º, XXV: “No caso
de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”.
23) Resposta: Errado - Primeiramente, o texto se refere a todas
as globalizações, sem mencionar especificamente a globalização econômica. Em segundo lugar, não é perceptível
uma relação de causa e efeito entre globalização e atentado contra direitos humanos, embora seja inegável que
exista uma influência entre estes fatores, isto é, a globalização implica sim a questão dos direitos humanos, mas
não é o único fator a fazê-lo.
24) Resposta: Certo - Em setembro de 2000, os presidentes
de cerca de 150 países, incluindo o Brasil, se reuniram no
evento chamado Cúpula do Milênio, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), para debaterem sobre os principais problemas que afetam o mundo no novo
milênio. Do evento, surgiram aqueles que ficaram conhecidos como 8 jeitos de mudar o mundo, quais sejam: “acabar com a fome e a miséria; educação básica de qualidade
para todos; igualdade entre sexos e valorização da mulher;
reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes; combater a aids, a malária e outras doenças; qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento”.
25) Resposta: Errado - Trata-se do incidente de deslocamento
de competência, mas este não é suscitado perante o Supremo Tribunal Federal, mas sim perante o Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do artigo 109, § 5º, CF: “Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte,
poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em
qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal”.

LEGISLAÇÃO
1) Resposta: Errado - Nos termos do artigo 304, CPP, “apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o
condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando
a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação
que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas

LEGISLAÇÃO
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

13) Resposta: Certo - Disciplina a CF em seu art. 5º, XXV: “No
caso de iminente perigo público, a autoridade competente
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”.
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assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto”. O chefe da PRF não é considerado autoridade competente para
lavrar o auto da prisão em flagrante, competência que é do
Delegado de Polícia.

doviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional,
o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a Secretaria
Nacional de Segurança Pública e até uma Secretaria”.

2) Resposta: Certo - Assim disciplina o Código de Trânsito:
“Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito
das rodovias e estradas federais: [...] II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas
com a segurança pública, com o objetivo de preservar a
ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União
e o de terceiros”.

8) Resposta: Certo - Nos termos do artigo 71, CF, “o controle
externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com
o auxílio do Tribunal de Contas da União [...]”. Como órgão que faz parte do Poder Executivo, a PRF é fiscalizada
pelo Tribunal de Contas.

3) Resposta: Errado - A PRF apenas poderá tomar medidas
administrativas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito
das rodovias e estradas federais: [...] III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes
de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta
de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas”.
4) Resposta: Certo - Não pode, mas deve, aplicar tais penalidades, conforme o Código de Trânsito Brasileiro: “Art.
256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição,
deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: [...] VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem. § 1º A aplicação das penalidades previstas neste
Código não elide as punições originárias de ilícitos penais
decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de
lei”.

LEGISLAÇÃO
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5) Resposta: Errado - O PRF tem livre porte de arma, conforme prevê o Decreto nº 1655/95, em seu artigo 2o: “O documento de identidade funcional dos servidores policiais
da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu portador livre
porte de arma e franco acesso aos locais sob fiscalização
do órgão, nos termos da legislação em vigor, assegurando-lhes, quando em serviço, prioridade em todos os tipos de
transporte e comunicação”.
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6) Resposta: Errado - Aplica-se a regra geral, consolidada na
súmula 473, STF: “A administração pode anular os seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a
apreciação judicial”. A anulação pode ser feita pela administração, ou será possível postulá-la judicialmente.
7) Resposta: Errado - Nos termos da Medida Provisória nº
821/2008, artigo 1º: “É criado o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e transformado o Ministério
da Justiça e Segurança Pública em Ministério da Justiça”. Já o artigo 2o altera a redação do artigo 40-B da Lei
nº 13.502/2017: “Art. 40-B. Integram a estrutura básica do
Ministério Extraordinário da Segurança Pública o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Ro-

9) Resposta: Certo - Incidiria o Estatuto do Desarmamento,
conforme artigo 15: “Disparar arma de fogo ou acionar
munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em
via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta
não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”. A conduta do PRF é inaceitável, assim, agiu contra a lei ao efetuar
disparos de alerta.
10) Resposta: Certo - Disciplina o Decreto nº 1.655/95: “Art.
1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça,
no âmbito das rodovias federais, compete: [...] V - realizar
perícias, levantamentos de locais boletins de ocorrências,
investigações, testes de dosagem alcoólica e outros procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito”.
11) Resposta: Certo - Prevê o Decreto nº 1.655/95: “Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da
estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito
das rodovias federais, compete: [...] VIII - executar medidas
de segurança, planejamento e escoltas nos deslocamentos
do Presidente da República, Ministros de Estado, Chefes de
Estados e diplomatas estrangeiros e outras autoridades,
quando necessário, e sob a coordenação do órgão competente”.
12) Resposta: Certo - Dispõe o Decreto nº 1.655/95: “Art. 1° À
Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante
da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias federais, compete: [...] V - realizar perícias,
levantamentos de locais boletins de ocorrências, investigações, testes de dosagem alcoólica e outros procedimentos
estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à
elucidação dos acidentes de trânsito”.
13) Resposta: Certo - Prevê o Decreto nº 1.655/95: “Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da
estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito
das rodovias federais, compete: [...] III - aplicar e arrecadar
as multas impostas por infrações de trânsito e os valores
decorrentes da prestação de serviços de estadia e remoção
de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas
excepcionais”.
14) Resposta: Certo - Preconiza o Decreto nº 1.655/95: “Art.
1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no
âmbito das rodovias federais, compete: [...] VIII - executar

tos, imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito”.

automáticos da condenação no caso do crime de tortura
(STJ, SEXTA TURMA, HC nº 89.752/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, julgado em 09/11/2010).

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

2) Resposta: Certo - Neste sentido, o informativo nº 602 do
STJ: “Não se configura o crime previsto no art. 34 da Lei
nº 9.605/98 na hipótese em que há a devolução do único
peixe – ainda vivo – ao rio em que foi pescado”. Na decisão,
se aplicou o princípio da insignificância, pois a devolução
do peixe tornou ínfima a lesão ao bem jurídico. Aplicou-se
o entendimento do STF, que no informativo nº 845 decidiu que pessoa presa sem peixes, mas com equipamentos,
em local onde a pesca é proibida não comete crime; e no
informativo nº 816 expressamente previu a aplicação do
princípio da insignificância aos crimes ambientais.
3) Resposta: Certo - Disciplina a Lei nº 11.343/2006 em seu
artigo 32: “As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do art. 50-A,
que recolherá quantidade suficiente para exame pericial,
de tudo lavrando auto de levantamento das condições
encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as
medidas necessárias para a preservação da prova”.
4) Resposta: Errado - Exige-se autorização ou determinação
do Ministério da Justiça, conforme artigo 1o, parágrafo único, Lei n° 10.446/2002: “Atendidos os pressupostos do caput,
o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração
de outros casos, desde que tal providência seja autorizada
ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça.
5) Resposta: Errado - Disciplina a Lei nº 7.102/1983, conforme artigo 1°, § 2o, III: “O Poder Executivo estabelecerá,
considerando a reduzida circulação financeira, requisitos
próprios de segurança para as cooperativas singulares de
crédito e suas dependências que contemplem, entre outros,
os seguintes procedimentos: [...] III - dispensa de contratação de vigilantes, caso isso inviabilize economicamente a
existência do estabelecimento”.
6) Resposta: Certo - Nos termos da Lei nº 9.455/1997, artigo 1º,
§ 5º: “A condenação acarretará a perda do cargo, função ou
emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada”. Conforme entendimento
do STF e do STJ, a perda do cargo e a interdição são efeitos

7) Resposta: Errado - Nos termos da Lei de Crimes Ambientais,
é exigida a autorização: “Art. 37. Não é crime o abate de
animal, quando realizado: [...] II - para proteger lavouras,
pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de
animais, desde que legal e expressamente autorizado pela
autoridade competente”.
8) Resposta: Certo - O delito de omissão de cautela está previsto no artigo 13 da Lei nº 10.826/2003, prevendo-se no
parágrafo único: “Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e
transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência
policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório
ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24
(vinte quatro) horas depois de ocorrido o fato”.
9) Resposta: Certo - A empresa praticou contravenção penal,
uma vez que o certo seria anotar os dados e devolver o documento de identificação pessoal imediatamente, conforme a Lei nº 5.553/1968, art. 2º, § 2º: “Quando o documento
de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao
interessado”; e a Lei nº 5.553/1968 assim prevê em seu artigo 3o: “Constitui contravenção penal, punível com pena de
prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa de NCR$
0,50 (cinquenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros novos), a retenção de qualquer documento a que se refere esta
Lei”.
10) Resposta: Errado - No caso, o delegado responderia pela
tortura imprópria, pois o artigo 1o da Lei nº 9.455/1997 define os crimes de tortura no caput e ainda prevê em seus
parágrafos: “§ 1º Na mesma pena incorre quem submete
pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato
não previsto em lei ou não resultante de medida legal. §
2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando
tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de
detenção de um a quatro anos”. Assim, o delegado foi omisso quando tinha o dever específico de evitar as práticas de
tortura e apurá-las.
11) Resposta: Errado. - A competência é apenas do Departamento da Polícia Federal, não do Exército Brasileiro,
conforme artigo 3o, Lei nº 10.357/2001: “Compete ao Departamento de Polícia Federal o controle e a fiscalização
dos produtos químicos a que se refere o art. 1o desta Lei e a
aplicação das sanções administrativas decorrentes”.
12) Resposta: Errado - De acordo com a Lei nº 10.357/2001,
artigo 12, VII, constitui infração administrativa não in-

LEGISLAÇÃO
NOÇÕES DE DIREITO
ESPECIALCONSTITUCIONAL

1) Resposta: Errado - O crime está previsto no artigo 244-B
do ECA: “Corromper ou facilitar a corrupção de menor
de 18 (dezoito) anos, com ele praticando 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 menor, por se tratar de delito formal”.
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49) Resposta: Certo - Observe o teor da primeira parte do artigo 1o, I, lei nº 9.455/1997: “Art. 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental
[...]”. O sofrimento mental não deixaria vestígios de ordem física. Também é possível que o sofrimento físico, pela
forma como for infligido, não deixe vestígios. Fato é que
a existência de vestígios não é elementar do tipo. Assim, é
prescindível, isto é, dispensável, a existência de vestígios de
ordem física.
50) Resposta: Errado - Nos termos do artigo 84 do ECA, “quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente: I - estiver acompanhado
de ambos 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.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
1) Resposta: Errado - A Administração terá o dever de indenizar, independente da apuração de culpa, mas o mesmo
não se aplica ao PRF. Afinal, a responsabilidade do Estado
é objetiva, mas a do servidor é subjetiva. Neste sentido, o
artigo 36, § 6o, CF: “As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. O PRF apenas teria que ressarcir os danos se tivesse agido com dolo
ou culpa, independente do dever do Estado de indenizar.
2) Resposta: Certo - A afirmativa está correta porque a decisão de recurso administrativo não pode ser objeto de delegação de competência, de acordo com o artigo 13, II, Lei nº
9.784/1999: “Não podem ser objeto de delegação: [...] II - a
decisão de recursos administrativos; [...]”.
3) Resposta: Certo - Prevê o artigo 126, Lei nº 8.112/1990: “a
responsabilidade administrativa do servidor será afastada
no caso de absolvição criminal que negue a existência do
fato ou sua autoria”. Sendo assim, a absolvição por falta de
provas não impede a propositura de processo administrativo.

4) Resposta: Errado - Disciplina o artigo 41, § 2º, CF: “Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,
se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de
serviço”. Ainda, o artigo 28 da Lei nº 8.112/1990 disciplina
a reintegração e prevê seu § 2o: “Encontrando-se provido o
cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo
de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade”.
Assim, se o cargo que antes ocupada estiver ocupado, será
reconduzido mesmo assim e o novo ocupante voltará ao
cargo que anteriormente ocupava ou posto em disponibilidade.
5) Resposta: Errado - Disciplina o artigo 94 da Lei nº
8.112/1990: “Ao servidor investido em mandato eletivo
aplicam-se as seguintes disposições: I - tratando-se de
mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do
cargo; II - investido no mandato de Prefeito, será afastado
do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; III - investido no mandato de vereador: a) havendo
compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de
seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado
do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração”. Sendo assim, o erro está em afirmar genericamente
que só haverá afastamento do mandato eletivo municipal
em caso de horário incompatível, quando expressamente
se prevê que para o cargo de prefeito sempre haverá afastamento.
6) Resposta: Errado - Cabe a aplicação de cassação de aposentadoria, conforme artigo 134, Lei nº 8.112/1990: “Será
cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo
que houver praticado, na atividade, falta punível com a
demissão”.
7) Resposta: Errado - Prevê o artigo 10 da Lei nº 8.112/1990:
“A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de
provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos
a ordem de classificação e o prazo de sua validade”. Sendo
assim, a nomeação de cargo em provimento efetivo não
pode acontecer por livre escolha da autoridade competente, nem mesmo em situações excepcionais.
8) Resposta: Errado - A Lei nº 8.429/1992 estabelece três categorias de atos de improbidade administrativa, quais
sejam: atos que importam enriquecimento ilícito, previstos no artigo 9º; atos que causam prejuízo ao erário, previstos no artigo 10; atos que atentam contra os princípios
da Administração Pública, previstos no artigo 11; além de
uma categoria especial consistente em ação ou omissão
para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou
tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do
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me seu artigo 5o, III: “Para os efeitos desta Lei, configura
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial: [...] III - em qualquer relação íntima de
afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com
a ofendida, independentemente de coabitação”.
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43) Resposta: Certo - Disciplina a Lei nº 13.303/2016 em seu
artigo 4o: “Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria
à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios
ou a entidade da administração indireta”. Como o Estado
tem controle da maioria dos votos, as sociedades de economia mista se sujeitam a controle estatal.
44) Resposta: Errado - O regime jurídico administrativo
resume-se a prerrogativas e sujeições. É uma particularidade do direito administrativo o fato de que suas normas
se caracterizam pelas prerrogativas sem equivalentes nas
relações privadas. Assim, a administração pública possui
prerrogativas e privilégios. A soma de prerrogativas e privilégios no regime jurídico da administração decorrem da
supremacia do interesse público.
45) Resposta: Errado - A desconcentração implica no exercício, pelo chefe do Executivo, do poder de delegar certas
atribuições que são de sua competência privativa, o que
faz mediante criação de órgãos internos, notadamente.
Então, o exemplo da assertiva descreve situação de desconcentração, não de descentralização.
46) Resposta: Errado - Recursos Administrativos servem para
provocar o reexame do ato administrativo pela própria
Administração Pública. Quanto ao efeito suspensivo, disciplina o artigo 61 da Lei nº 9.784/1999: “Salvo disposição
legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil
ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade
recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício
ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso”.
47) Resposta: Errado - De acordo com a súmula nº 510, STF,
“praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança
ou a medida judicial”. O mandado de segurança deve ser
interposto contra o subordinado.
48) Resposta: Certo - O mérito do ato administrativo corresponde à soma dos fatores discricionários, que são oportunidade e conveniência. Assim, o administrador possui nos
atos discricionários liberdade para agir da melhor manei-

ra possível, mas está vinculado ao respeito ao interesse público.
49) Resposta: Errado - A anulação é a retirada do ato administrativo em decorrência de sua invalidade, reconhecida
judicial ou administrativamente, preservando-se os direitos dos terceiros de boa-fé. Trata-se da supressão do ato
administrativo, com efeito retroativo, por razões de ilegalidade e ilegitimidade. Cabe o exame pelo Poder Judiciário (razões de legalidade e legitimidade) e pela Administração Pública (aspectos legais e no mérito). Gera efeitos
retroativos (ex tunc), invalida as consequências passadas,
presentes e futuras.
50) Resposta: Certo - Nos termos do Informativo nº 523, o STJ
entendeu que não é obrigatória a intimação do interessado para apresentar alegações finais depois do relatório final do processo administrativo disciplinar, diante da inexistência de previsão legal (STJ, 1ª Seção, MS nº 18.090-DF,
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013).

FÍSICA
01) Resposta: Certo - O resistor serve para dissipar calor por
efeito Joule em um circuito quando percorrido no sentido
da corrente o potencial diminui. Tal fato justifica a diminuição do potencial ao percorremos o circuito do lado
esquerdo ( bateria 1 ) ao direito ( bateria 2 ). Na situação
contrária o potencial aumenta.
02) Resposta: Certo - Quando o objeto está localizado no foco,
ele não conjuga imagem, apenas uma imagem imprópria,
por conta dos raios paralelos, que se encontram no infinito.
03) Resposta: Errado - A questão relata sobre espectroscopia
que é um processo no qual a radiação interage com a matéria provocando modificações no seu estado, porém o
processo ocorre com conservação de energia assim a energia do fóton absorvido é igual a dos emitidos. No modelo
atômico de Bohr quando um elétron no nível fundamental
absorve energia é promovido para um nível mais elevado
de energia denominado estado excitado ao retornar ao nível fundamental ele emite a mesma energia absorvida na
forma de ondas eletromagnética, ou seja, luz. Esse é o princípio básico do funcionamento de lâmpadas fluorescentes
e dos fogos de artifício, sendo que nesse último os elétrons
dos diversos elementos químicos excitados no processo ao
retornarem ao estado inicial emitem cores diversas.
04) Resposta: Certo - A velocidade máxima é obtida quando
toda a energia cinética do movimento se iguala a energia
total do MHS dessa forma:
MV2/2=KA2/2 Cancelando o 2 e extraindo os termos da
raiz obtém-se Vmáx=A* Raiz de K/Mh
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42) Resposta: Errado - Sendo o contrato administrativo um
contrato de adesão, praticamente todo o seu conteúdo será
definido unilateralmente pela própria administração.
Contudo, o preço será definido quando for escolhida a melhor proposta ao final da licitação, não unilateralmente
pela administração. Logo, nem todo o conteúdo é passível
de definição unilateral.
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38) Resposta:Certo - O resistor serve para dissipar calor por
efeito Joule em um circuito quando percorrido no sentido
da corrente o potencial diminui. Tal fato justifica a diminuição do potencial ao percorremos o circuito do lado
esquerdo ( bateria 1 ) ao direito ( bateria 2 ). Na situação
contrária o potencial aumenta.

43) Resposta: Letra E - A lateral = 18/-0,9 =- 20
-200

39) Resposta: Letra C

45) Resposta: Letra B - Perceba que a função dada tem a mesma estrutura da fórmula da Função Horária da Velocidade:

F=m x a, logo, força peso = m x g (aceleração da gravidade)
A única força atuante no projétil durante todo o movimento é o seu peso.

M= 10.20 =

44) Resposta: Letra B - Temperatura termodinâmica: Kelvin,
Celsius, Fahrenheit

V = Vo + a . t
V = 30 - 2 . t

40) Resposta: Certo - Quando o objeto está localizado no foco,
ele não conjuga imagem, apenas uma imagem imprópria,
por conta dos raios paralelos, que se encontram no infinito.

Vo = 30 m/s
a = -2 m/s²
Substituindo t = 2,5 s

41) Resposta: Errado - A questão versa sobre espectroscopia
que é um processo no qual a radiação interage com a matéria provocando modificações no seu estado, porém o
processo ocorre com conservação de energia assim a energia do fóton absorvido é igual a dos emitidos. No modelo
atômico de Bohr quando um elétron no nível fundamental
absorve energia é promovido para um nível mais elevado
de energia denominado estado excitado ao retornar ao nível fundamental ele emite a mesma energia absorvida na
forma de ondas eletromagnética, ou seja, luz. Esse é o princípio básico do funcionamento de lâmpadas fluorescentes
e dos fogos de artifício, sendo que nesse último os elétrons
dos diversos elementos químicos excitados no processo ao
retornarem ao estado inicial emitem cores diversas.
42) Resposta: Letra B
POT1 = U . i1

V = 30 + (-2) . 2,5 = 30 + (-5) = 25 m/s

BIOLOGIA
1) Resposta: Certo - Amelogenina é uma proteína do esmalte dos dentes e o gene para esta proteína se localiza nos
cromossomos sexuais.Os homens tem duas bandas para
Amelogenina e as mulheres apenas uma. Os marcadores
D8S1179 e D18S51 possuem dois picos, um maior e um
menor, indicando duas bandas de amelogenina, sendo homens.
2) Resposta: Errado - O primeiro período da questão está
certo. No segundo, o erro foi falar na diminuição da Vmax.
Nos inibidores, geralmente a Vmax diminui, exceto na Inibição competitiva, em que a Vmax não se altera.

1.300 = 220.i
i = 5,9A
BIOLOGIA
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1.000 = 220.i2
i2 = 4,5A
POT3 = U.i3
5.500 = 220.i3
i3= 25A
Somando, a corrente total no circuito da cozinha totaliza
25 + 5,9 + 4,5 = 35,4A. Portanto, trata-se de uma corrente
elétrica maior que a prevista para o fusível, o que pode ter
ocasionado o incêndio.

3) Resposta: Errado - A energia livre de Gibbs determina se
uma reação é espontânea ou não. A energia livre é calculada por G = H - TS, onde T é a temperatura e S é a entropia
e H é a entalpia. A variação dela se for menor que zero, a
reação é espontânea. Se é menor que zero, é não-espontânea. Uma reação é dita espontânea quando os reagentes
são completamente usados para formar os produtos. Mas
se ela não é espontânea, significa que a reação precisa de
mais algum fator além de ter os reagentes. As enzimas diminuem a energia de ativação da reação, mas a variação
da energia livre continua a mesma, já que a energia livre
dos reagentes e dos produtos são constantes
4) Resposta: Certo - O Bacillus antracis é uma bactéria que
produz esporos, é um bacilo Gram-positivo e é usado como
arma biológica, principalmente por terroristas.

5) RESPOSTA: Certo - Uma comunidade microbiológica tende
a ter mais genomas do que uma comunidade microbiológica cultivada em laboratório, já que os genomas serão
conhecidos.

Sendo assim:

6) Resposta: Errado - Parasitismo é uma relação ecológica
onde o parasita depende orgânica e metabolicamente de
um hospedeiro.

Porém, o exercício está querendo saber a frequência do alelo M (p) somente. Então:

7) Resposta: Errado - Ponte dissulfeto é uma das quatro forças que estabilizam as proteínas em sua estrutura terciária. A ponte dissulfeto é formada entre dois resíduos de cisteína, por uma reação de oxidação catalisada por enzimas
específicas.
8) Resposta: Certo - A acetilação dos resíduos de lisina na
terminação N de proteínas de histona remove cargas positivas, desse modo reduzindo a afinidade entre histonas
e DNA. Isto faz a polimerase de RNA e os fatores de transcrição mais facilmente acessar a região propiciada. Conseqüentemente, na maioria dos casos, a acetificação da
histona realça a transcrição, enquanto a deacetilação da
histone reprime a transcrição.

0,6² + 2 x 0,6 x 0,4 + 0,4² = 1
0,36 + 0,48 + 0,16 = 100%

p= 0,36/2 + 0,48/2
p= 0,6 (Frequência do alelo M) + 0,24 (alelos M do heterozigoto) = 0,84.
Finalmente:
A frequência de indivíduos com o alelo M é maior que 0,8.
11) Resposta: Certo - Temos A1A1 = 50, A1A2 = 20 e A2A2 = 30,
totalizando 100 indivíduos.
Se temos 2 alelos e 3 genótipos, a probabilidade de cada
um é, num cruzamento entre heterozigotos (A1A2 x A1A2):
A1A1 = 1/4
A1A2 = 2/4 = 1/2

9) Resposta: Errado - Dissomia uniparental é quando um
pai da os dois cromossomos homólogos pra prole, e o outro
não dá nenhum. Visto que o heredograma mostra padrão
de herança recessiva ligada ao X, se fosse dissomia uniparental, não poderia ter um macho afetado logo no primeiro cruzamento, pois esse macho recebeu Xa da mãe portadora e o Y do pai normal.
10) Resposta: Certo - Para se descobrir a frenquência no equilíbrio de HW utiliza-se a seguinte fórmula:
p²+2pq+q² = 1
Lê-se:

A2A2 = 1/4
A heterozigose esperada, nesse caso, é de 50%.
12)Resposta: Errado - Um marcador polimórfico indica heterozigose numa população, ou seja pode indicar dois alelos
ou mais.
13)Resposta: Certo - Os homozigotos dominantes e os heterozigotos terão o mesmo fenótipo, ou seja, com enzima. Os
homozigotos recessivos são sem enzima. Se tiver a enzima,
nem que seja em pouca quantidade, vai catalisar a reação
metabólica. A não ser que haja inibidores.

Dessa forma:
Se em uma população, a frequência do alelo M é 0,6 tanto
nos ovócitos quanto nos espermatozóide, então a chance
de que o espermatozóide e o ovócito sejam ambos M é de
0,6 x 0,6 = 0,36 (MM).
Do mesmo modo a frenquência da prole NN seria 0,4 x 0,4
= 0,16 (NN).
Se os gametas formam par ao acaso, então a chance de um
espermatozóide M encontrar um ovócito N é de 0,6 x 0,4, e
a combinação reversa tem a mesma probabilidade, logo a
frequência da população heterozigota é 2 x 0,6 x 0,4 = 0,48

14) Resposta: Errado - Os pais nesse caso são Aa e Aa.
Probabilidades = AA, Aa,Aa,aa<-com a doença, a pergunta
é qual a probabilidade do filho ser Aa, 2 em 4, ou seja 50%.
15)Resposta: Certo - Temos vários casos em que há problemas genéticos que impedem produção de enzimas que
bloqueiam vias metabólicas, gerando vias alternativas
que produzem intermediários tóxicos pro organismo. Um
deles é a Fenilcetonúria. Outro exemplo está na produção
de corpos cetônicos na diabetes.
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16) Resposta: Certo - A filogenia é o estudo das relações evolutivas dos grupos de seres vivos. Estuda a sequência das espécies que se sucederam até produzir a espécie que estamos
considerando. Árvores filogenéticas representam padrões e
relações de ancestralidade. Elas ilustram a relação evolutiva entre as espécies. As árvores filogenéticas consideram a
evolução dos organismos a partir de um ancestral comum,
e tornam-se essenciais no estudo da evolução.
17)Resposta: Certo - Existem mutações que ocorrem pela dimerização de bases adjacentes pela presença de radiação
UV, como entre timinas ou entre timina e citosina, onde
se formam ligações covalentes. Isso deforma a estrutura do
DNA, bloqueando a transcrição e a replicação. No entanto,
a reação de fotorreativação enzimática pela fotoliase na
ação da luz visível,atua revertendo à forma original os dímeros de timina ou a reação de timina com citosina.

QUIMICA
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18)Resposta: Errado - Condições diferentes daquelas presentes no interior da célula podem resultar em variáveis
alterações na estrutura das proteínas. Uma perda da estrutura tridimensional suficiente para causar perda de função recebe o nome de desnaturação. O estado desnaturado
não necessariamente corresponde a um desenovelamento
completo da estrutura protéica e a uma randomização de
conformação. Sob a maioria das condições, as proteínas
desnaturadas se encontram em um conjunto de estados
parcialmente enovelados pouco elucidados. A desnaturação das proteínas ocorre quando as suas estruturas secundárias, terciárias ou quaternárias são modificadas ou destruídas. Quando as proteínas são submetidas à elevação
de temperatura, a variações de pH ou a certos solutos como
a uréia, sofrem alterações na sua configuração espacial, e
sua atividade biológica é perdida.
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19)Resposta: Certo - A Reação em Cadeia da Polimerase (que
em inglês é Polymerase Chain Reaction – PCR) é definida
como uma técnica de amplificação de ácido desoxirribonucleico (DNA) sem utilizar organismos vivos. Este processo foi descrito primeiramente por Kary Mullis, no ano de
1983, sendo que somente dez anos depois foi lhe concedido
o Prêmio Nobel da Química pelo seu trabalho. No ano de
1989, a Hoffman La Roche & Perkin-Elmer Corporation
patenteou esta técnica. Atualmente, o PCR é utilizado em
laboratórios de investigação médica e biológica objetivando diferentes tarefas, como a identificação de doenças
hereditárias, a construção de árvores filogenéticas, a clonagem de genes, teste de paternidade, detecção de organismos causadores de infecções, concepção de organismos
transgênicos, entre outras.Para a realização deste procedimento, o primeiro passo é extrair o material genético da
célula ou do local a ser estudado com cuidado para que
o mesmo não seja danificado e nem sofra contaminação.
Habitualmente, o material coletado é o DNA; todavia,
pode-se utilizar o RNA em uma RT-PCR que consiste em
um desdobramento do PCR e apresenta outras aplicações.
Após a extração do material, juntamente a este é adiciona-

da uma mistura, também chamada de pré-mix, na qual
estão presentes os dNTPs (desoxirribonucleotídeos trifosfato), sendo estas bases nitrogenadas ligadas com um três
fosfato, os denominados primers (também conhecidos por
oligonucleotídeos ou iniciadores) e a enzima DNA polimerase em uma solução tampão. Este material vai para
um aparelho conhecido como termociclador, aquecendo e
esfriando o material ali contido em ciclos de temperatura
pré-estabelecidos.
20)Resposta: Certo - As enzimas de restrição ou também
denominadas de endonucleases de restrição, são as ferramentas básicas da engenharia genética, desempenhando
função de clivagem (corte) da molécula de DNA em pontos
específicos, em reconhecimento a determinadas seqüências de nucleotídeos. Foram inicialmente descobertas em
células bacterianas, relacionadas ao mecanismo de defesa
contra DNA exógeno, a exemplo parasitose viral, inativando o potencial infeccioso do organismo invasor a partir da
fragmentação do material genético do mesmo. Hoje em
dia, a biologia molecular utiliza centenas de endonucleases capazes de seccionar o duplo filamento polinucleotídico da molécula de DNA em lugares determinados. Dessa
forma, submetidos à técnica de eletroforese, os pedaços secionados pelas enzimas passam por análise comparativa
de bandas transversais reveladas em um filme, permitindo,
por exemplo, a identificação de pessoas: possíveis suspeitos
de um crime ou na determinação da paternidade, tendo o
laudo legitimidade relativa de competência jurisdicional.

QUIMICA
1) Resposta: Letra D - No ponto de equivalência a seguinte
relação é válida: M1V1’=M2V2’ em que M= concentração
molar e V= volume em litros. Temos:
0,02m’=0,018 * 0,1 então
M1’=0,09 mol/l concentração molar do NaOH
2) Resposta: Letra B - Kps = Concentração de A+ * Concentração de B-. Elevado a seus respectivos coeficientes.
Se o pH vale 10, o pOH vale 4.
pOH = 4 = -log[OH]
[OH] = 1X10-4
Portanto
1X10-4= [Cd2+] * [OH] 2
1X10-4= [Cd2+] * [1X10-4]2
1X10-4= [Cd2+] * 11X10-8
[Cd2+]= 1X10-6

a) É uma transformação física, pois, continua sendo H2O.
b) Regra básica da reação química.
c) Pode ser química (reação), física (calor, mudança de estado) ...

estrutura do LSD) torna-se quiral. Assim, pode se dizer que
a agroclavina tem SIM uma ligação C=C pró-quiral.
07) Resposta: Certo - Cálculo da massa molar =K= 40 g Cl =
35 g KCl = 75 g = 1 mol
Faz-se a regra de três:

d) Petróleo é um conjunto de substâncias químicas.

1 mol -----75 gramas

e) Transformações químicas são ações que resultam na formação de novas substâncias.

1,6 mol ---- X

04) Resposta: Errado - Se Kc ou Kp for igual a um (Kc = 1), isto
significa que a concentração dos reagentes e dos produtos
é igual;
Se o valor de Kc ou Kp for alto, isto significa que os produtos estão em maior concentração, pois na expressão de Kc
os produtos estão no numerador;
Se o valor de Kc ou Kp for baixo, isto significa que os reagentes estão em maior concentração, pois na expressão
de Kc os reagentes estão no denominador. E a impressão
digital se revela em uma coloração típica da Prata metálica (Texto). Neste caso AgCl como é um produto então Se
o valor de Kc ou Kp for alto, isto significa que os produtos
estão em maior concentração, pois na expressão de Kc os
produtos estão no numerador
05) Resposta: Letra D.
a) Cinética química é o ramo da química que estuda a rapidez das reações químicas.
b) A velocidade das reações químicas é alterada principalmente por variações na superfície de contato, na concentração dos reagentes, na temperatura e pelo uso de catalisadores.
c) As soluções estudadas em Química são misturas homogêneas (que apresentam uma única fase) de duas ou mais
substâncias.
d) Também chamada concentração em g/L (grama por litro),
relaciona a massa do soluto em gramas com o volume da
solução em litros.
C = m/V
e) A Lei de Hess é uma lei experimental e estabelece que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação.
06) Resposta: Errado - Na estrutura da agroclavina, há uma
ligação C=C que é transformada em ligação C--C para a
formação do LSD. Com isso, forma-se uma nova ligação
com um Hidrogenio e o Carbono (identificado como 1 na

X = 1,6 x 75
1

X = 120 gramas em 1litro( 1000 ml)
120 g --------1000 ml

Y = 120 x 50

Y --------- 50 ml

1000

Y = 6 gramas
08) Resposta: Letra A - Como a titulação é com ácido clorídrico, já excluímos as alternativas B e E, que também são
ácidos.
Agora para resolver precisamos ter em mente o conceito de
“Ponto de meia Titulação”, pois é onde a capacidade tamponante da solução atinge o seu máximo, em outras palavras, é onde o pKa = pH (se tratando de titulação de ácido
fraco) ou pKb = pOH (se tratando de titulação de base fraca).
Pois bem, como o volume necessário para titular a amostra foi de 20 mL, o ponto de meia titulação é o ponto de 10
mL. Pela análise do gráfico, isso nos dá um pH = 10,7 (pOH
= 3,3). Agora é só calcular o Kb.
pOH = pKb
[OH-] = Kb = 10-3,3 = 5,0X10-4
Logicamente, a simples leitura do gráfico traz consigo
um erro associado, no entanto, a alternativa que mais se
aproxima do valor calculado é a Alternativa A, portanto, a
substância que causou a morte dos peixes foi a metilamina.
09) Resposta: Certo - Alquilação é a transferência de um grupo alquila de uma molécula para outra.
O primeiro composto da fórmula é um grupo alquila. E é
só observar que ele é ligado ao segundo composto formando o primeiro produto. E grupo funcional Éster: RCOOR
em que R são radicais ligados à molécula observa-se essa
configuração na 2° molécula observando-se da esquerda
para direita
10) Resposta: Letra A - Atribui-se a Lavoisier a lei das propor-
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1) Resposta: Certo - A norma jurídica é criada para valer ao
futuro, não ao passado. Entretanto, eventualmente, pode
uma determinada norma atingir também os fatos pretéritos, desde que sejam respeitados os parâmetros que constam da Lei de Introdução e da Constituição Federal. Em
síntese, ordinariamente, a irretroatividade é a regra, e a retroatividade, a exceção. Para que a retroatividade seja possível, como primeiro requisito, deve estar prevista em lei.
Valendo para o futuro ou para o passado, tendo em vista a
certeza e a segurança jurídica, determina o art. 5.º, XXXVI,
da CF/1988 que: “a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 4.
ed.
2) Resposta: Certo - Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse
de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à do
Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições.
§ 1ºO imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas
circunstâncias, poderá ser arrecadado, como bem vago,
e passar, três anos depois, à propriedade da União, onde
quer que ele se localize.
§ 2ºPresumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere
este artigo, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais.
3) Resposta: Errado - A princípio o art. 166 do CC afirma que
é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz e o art. 171 diz que é anulável o negócio jurídico realizado por agente relativamente incapaz,
sendo ainda que a sentença de interdição é declaratória e
alcança todos os atos jurídicos anteriores praticados pelo
incapaz, desde a manifestação da incapacidade atestada por perícia médica.Contudo, os direitos de terceiro de
boa fé devem ser preservados. Inclusive o STJ já conta com
julgado nesse sentido: “Nulidade de ato jurídico praticado por incapaz antes da sentença de interdição. Reconhecimento da incapacidade e da ausência de notoriedade.
Proteção do adquirente de boa-fé. Precedentes da Corte. 1.
A decretação da nulidade do ato jurídico praticado pelo
incapaz não depende da sentença de interdição. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência da incapacidade, impõe-se a decretação da nulidade, protegendo-se o
adquirente de boa-fé com a retenção do imóvel até a devolução do preço pago, devidamente corrigido, e a indenização das benfeitorias, na forma de precedente da Corte. 2.
Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 296.895-PR).

4) Resposta: Letra C - O candidato teria que saber que a
União é Pessoa Jurídica de Direito Público (art. 41 inc. I do
CC).
O candidato teria que saber que bens públicos são somente aqueles que pertencem as Pessoas Jurídicas de Direito
Público (art. 98 do CC).
O candidato teria que saber que edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal são classificados
como bens de uso especial (art. 99 inc II do CC).
O candidato teria que saber que os bens públicos de uso especial (os de uso comum do povo também, mas não eram
estes o foco da questão) são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação (art. 100 do CC).
5) Resposta: Letra A - Art. 932. São também responsáveis pela
reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia.
Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, SE
as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de
fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INCAPAZ
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que
deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.

NOÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS NAS
ORGANIZAÇÕES
1) Resposta: Certo - A Gestão de Pessoas tem sido a responsável pela excelência das organizações bem sucedidas e pelo
aporte de capital intelectual que simboliza, mais do que
tudo, a importância do fator humano em plena Era da Informação.
A Gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que predomina nas organizações. Ela é contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos, como
a cultura que existe em cada organização, da estrutura
organizacional adotada, das características do contexto
ambiental, do negócio da organização, da tecnologia utilizada, dos processos internos, do nível de conflitos existentes e como são geridos, dos processos inovadores que são
implantados e de uma infinidade de outras variáveis importantes.
Gestão de Pessoas atua na área do subsistema social, e há
na organização também o subsistema técnico. A interação
da gestão de pessoas com outros subsistemas, especialmente o técnico, envolve alinhar objetivos organizacionais
e individuais.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE DIREITO
GESTÃO CONSTITUCIONAL
DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES

NOÇÕES DE DIREITO CIVIL

Isso tudo traz a área de gestão de pessoas, junto com todos
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os demais setores organizacionais, para um importante papel estratégico, tanto para despertar e desenvolver talentos organizacionais, como para potencializar a elaboração e a execução de planos estratégicos que a organização adote para alcançar
seus objetivos.
2) Resposta: Errado - Quando falamos em desempenho, nos referimos aos resultados alcançados, porém, para que esses sejam
positivos, necessário se faz o uso de competências, de habilidades e de atitudes, sendo que, essas últimas também estão relacionadas à motivação, portanto, trata-se de um conjunto que envolve vários fatores que se integram e se sustentam.
3) Resposta: Certo - McGregor afirmava que havia duas abordagens principais de motivação e liderança: as teorias X e Y. A teoria
X apresentava uma visão negativa da natureza humana: pressupunha que os indivíduos são naturalmente preguiçosos, não
gostam de trabalhar, precisam ser guiados, orientados e controlados para realizarem a contento os trabalhos.
Diante de um perfil desse, com pouca iniciativa, pouca ambição, é natural que a gestão se torne mais complicada, pois, essas
pessoas exigem uma liderança mais incisiva, mais controladora, que direcione as ações. São grupos com menos possibilidade
de realizações que se destaquem ou de se descobrir potencial humano.
Portanto, a afirmativa está de acordo com a abordagem da Teoria X, defendida por McGregor.
4) Resposta: Certo - A Gestão de Pessoas possui atribuições e objetivos que envolve uma série de aspectos, entre os principais
podemos destacar:
Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão.
Proporcionar competitividade à organização.
Proporcionar à organização talentos bem treinados e motivados.
Aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho.
Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho.
Administrar a mudança.
Manter política ética e comportamento socialmente responsável.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE DIREITO
GESTÃO CONSTITUCIONAL
DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES

5) Resposta: Errado - Conforme ensina Chiavenato (2006), as técnicas de gestão de pessoas podem assim ser classificadas.
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6) Resposta: Certo - A relação entre pessoas e organização é um sistema onde a organização recebe cooperação dos colaboradores
sob a forma de dedicação ou de trabalho e em troca oferece vantagens e incentivos, dentre os quais podemos citar os salários,

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
1) Resposta: Errado - Material de não estoque são aqueles de demanda imprevisível para os quais não são definidos parâmetros
para o ressuprimento.
O produto perecível é classificado de acordo com a possibilidade de extinção de suas propriedades físico-químicas.
2) Resposta: Certo - Coloquei essa questão para vocês com a intenção de chamar a atenção para um aspecto. Como bem sabemos,
catalogação, a simplificação, a especificação, a normalização, a padronização e a codificação, são de fato as etapas de classificação de um material, no entanto, nessa questão muitos consideraram a resposta errada pelo fato do enunciado colocar como
sendo os objetivos da classificação e não as etapas. Reforço que assim como nessa e em outras questões, a banca considera sim
que esses são objetivos, tendo inclusive, amparo em alguns autores, portanto, cuidado para não considerarem errada por estar
“objetivos” ao invés de “etapas“ e, sim, no conceito entram sim TODOS os materiais componentes de estoque.
3) Resposta: Certo - A Curva ABC ou Curva de Pareto determina a importância dos materiais em função do valor expresso pelo
próprio consumo em determinado período.

Classe A: Grupo de itens mais importante que devem ser trabalhados com uma atenção especial pela administração. Os dados
aqui classificados correspondem, em média, a 80% do valor monetário total e no máximo 20% dos itens estudados (esses valores são orientativos e não regra).
Classe B: São os itens intermediários que deverão ser tratados logo após as medidas tomadas sobre os itens de classe A; são os
segundos em importância. Os dados aqui classificados correspondem em média, a 15% do valor monetário total do estoque e
no máximo 30% dos itens estudados (esses valores são orientadores e não regra).
Classe C: Grupo de itens menos importantes em termos de movimentação, no entanto, requerem atenção pelo fato de gerarem
custo de manter estoque. Deverão ser tratados, somente, após todos os itens das classes A e B terem sido avaliados. Em geral, somente 5% do valor monetário total representam esta classe, porém, mais de 50% dos itens formam sua estrutura (esses valores
são orientadores e não regra).
4) Resposta: Certo - Primeiro, coloco essa questão para reforçar o fato dela ser recorrente em provas dessa banca, portanto, vale
a pena fixar os atributos.
A outra questão é quanto ao fato do enunciado colocar como sendo os “principais” atributos, na verdade, isso é só para gerar
dúvida mesmo, os três atributos comumente considerados são os três de fato. Em questões outras a banca até colocou conceitos
como generalidade, confiabilidade, entre outros, mas, em todas as questões elaboradas considera como atributo abrangência,
flexibilidade e praticidade.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE ADMINISTRAÇÃO
DIREITO CONSTITUCIONAL
DE RECURSOS MATERIAIS

Os materiais são classificados em:
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5) Resposta: Errado - O Just in Time visa o “estoque zero”, no
sentido de produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários – não antes para que não
formem estoques, e não depois para que seus clientes não
tenham que esperar. O objetivo principal é suprir produtos para a linha de produção e clientes da empresa, somente quando for necessário.
Portanto, o enfoque principal do Just in time não é o estoque, e sim a produção, alinhada ao cliente e à qualidade,
diminuindo assim a probabilidade de que ocorra perda de
produto, além de evitar o acúmulo de estoque, visto que
esse absorve capital que poderia estar sendo investido de
outras maneiras.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE ADMINISTRAÇÃO
DIREITO CONSTITUCIONAL
DE RECURSOS MATERIAIS

6) Resposta: Certo - Inventário Rotativo ou Inventário Físico
é um processo de recontagem física e contínua de todo o
estoque, que pode ser automático(solicitação em sistema
para inventário item a item) , programado(solicitação
em sistema para inventário por amostragem de itens) ou
por pedido (solicitação em sistema para inventário item
a item por interesse dos órgãos de administração de materiais e de controladoria). Este processo exige que o estoque
seja contado em uma frequência pré-determinada (diária,
semanal, mensal), sendo assim organizada em períodos
cíclicos que acontecerão de acordo com a demanda de
cada negócio.
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8) Resposta: Errado - De acordo com a Lei da Licitação, o objeto da licitação deve ter a descrição feita sucinta e claramente.
9) Resposta: Errado - O sistema de revisão periódica tem
duas características bem claras, a primeira é que ela apresenta quantidade variável e a segunda é o os períodos analisados são fixos, portanto, o sistema citado não é o periódico, e sim o sistema de revisão contínua.
10) Resposta: Errado - Considerando que um inventário geral,
pela complexidade que apresenta, pois realiza a contagem
de uma quantidade muito grande de itens, na prática,
pára as atividades da empresa, suspende todo o processo
de execução de atividades e que a reconciliação é a comparação entre o estoque físico e os dados apresentados pelo
sistema e, a análise das divergências envolve material,
equipamentos, técnicas e métodos, mão de obras, entre
outros, fica fácil entender a inviabilidade dessas reconciliações nesse momento, isso pode afetar todo o processo
produtivo da organização. Para esse tipo de análise, é indicado o inventário rotativo, que é realizado com maior
frequência no decorrer do ano, envolvendo menos itens, e
possibilitando assim, identificar as falhar com mais rapidez e menos prejuízo ao processo produtivo.

7) Resposta: Certo - O tipo de estoque adotado e/ou indicado varia muito de caso a caso, considerando o segmento, o
tipo de material, a localização, entre outros fatores.

11) Resposta: Errado - A taxa de rotatividade é a quantidade vendida, em determinado período, do estoque mantido
pela empresa, ou seja, é representada pela demanda anual
dividida pelo estoque médio mensal.

Como tipos de estoques, entre outros existentes, podemos
destacar:

Portanto, não há como falar que o consumo não interfere
na taxa de rotatividade.

Estoque médio (EM): “quantidade máxima de
materiais,
componentes,
estoque
em
processo e produtos acabados normalmente mantida em estoque”. (BOWERSOX; CLOSS, 2001, p.229)
Estoque em trânsito: ”estoque que se encontra em viagem
ou aguardando transporte já sobre veículos”. (BOWERSOX;
CLOSS, 2001, p.229)

12) Resposta: Certo - Para se calcular o retorno de capital
investido é necessário achar a equação entre o lucro das
vendas anuais em relação ao capital investido, ou seja, dividindo o meu lucro anual pelo valor investido eu obtenho
o retorno conseguido desse capital investido.

Estoque real (ER): “quantidade de material existente em estoque no almoxarifado da empresa” (VIANA, 2000, p.151).
Estoque virtual (EV): estoque real acrescido das quantidades de encomendas em andamento.
Estoque de cobertura (EC): relação entre estoques e consumo, indicando por quanto tempo o estoque suportará o
consumo sem que haja reposição.
Estoque de Antecipação ou Sazonal: adotado quando a
empresa prevê uma futura demanda, entrega ou produção
de um item.
Estoque Consignado: aquele que é mantido por terceiros,
como distribuidores, clientes, entre outros.
Estoque Inativo: são itens que estão obsoletos ou que não
tiveram saída nos últimos períodos.

13) Resposta: Errado - A aplicação do sistema máximo-mínimo no controle de estoque possibilita a manutenção do seu
nível e configura um sistema automático de suprimentos,
onde novas ordens são emitidas em função das variações
do próprio nível de estoque. Assim, toda vez que o estoque
ficar abaixo do nível do ponto de pedido, é emitido uma
requisição de compras para o item em específico. Dessa
forma, as reposições são variáveis, pois, dependem do ponto de pedido.
Portanto, quando se fala em uso do sistema máximo-mínimo para controle de estoque, não se pode falar em período de revisão, pois, este já determina que, a reposição do
estoque se dará quando esse ficar abaixo do nível do ponto
de pedido, e não por um período de revisão, onde ocorre
reposição em ciclos temporais iguais.

Então vale lembrar que, a curva ABC pode apresentar-se
de diferentes formas dependendo da informação em análise e da variável predefinida. Se a relação valor/item for
constante, ou seja, se todos os itens possuírem o mesmo
valor e consequentemente a mesma participação no valor
total (nenhuma concentração), o gráfico resulta em uma
reta (embora dentro do contexto usual desse método de
classificação isso não aconteça). E é nisso que a banca se
apoia, tanto que a questão nao foi anulada.
Inclusive, não é a primeira questão que a banca aborda a
Curva ABV com esse aspecto, PORTANTO, caso se depare
com algo parecido, lembre-se que há precedentes rs.
15)Resposta: Errado - Em linhas gerais, existem 6 tipos de
equipamentos de movimentação de materiais: veículos
industriais, equipamentos de elevação e transferência;
transportadores contínuos, embalagens, recipientes e unitizadores e, por fim, estruturas para armazenagem.
Os tratores, os trailers e os veículos especiais para transporte a granel integram o tipo veículo industrial.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA
1) Resposta: Certo - A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III- o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
2) Resposta: Certo - Segundo a Categoria Econômica, temos
as Receitas Correntes e as Receitas de Capital.

de saúde de servidores públicos, etc.
Receita Patrimonial são proveniente do resultado financeiro da fruição do patrimônio, decorrente da propriedade
de bens mobiliários ou imobiliários; por exemplo: Aluguéis, dividendos, receita oriunda de aplicação financeira,
etc.
Receita Agropecuária decorre da exploração das atividades agropecuárias; por exemplo: receita da produção vegetal, receita da produção animal e derivados.
Receita Industrial obtida com atividades ligadas à indústria de transformação. Exemplos: indústria editorial e gráfica, reciclagem de lixo, etc.
Receitas de Serviços são provenientes de atividades caracterizadas pela prestação se serviços por órgãos do Estado;
por exemplo: serviços comerciais (compra e venda de mercadorias), etc.
Transferências Correntes são recursos recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, destinados ao atendimento de despesas correntes.
Outras Receitas Correntes são o grupo que compreende as
Receitas de Multas e Juros de Mora, Indenizações e Restituições, Receita da Dívida Ativa, etc.
3) Resposta: Errado - O suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para
futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui
despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao
suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa
orçamentária, com a finalidade de efetuar despesas que,
pela sua excepcionalidade, não possam se subordinar ao
processo normal de aplicação.
Além disso, o suprimento de fundos deve ser utilizado nos
seguintes casos:
I. Para atender despesas eventuais, inclusive em viagem e
com serviços especiais, que exijam pronto pagamento.
II. Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento; e
III. Para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas
aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite
estabelecido em ato normativo próprio.
O que não corresponde ao enunciado.

Receitas Correntes
São destinadas a financiar as Despesas Correntes. Classificam-se em:
Receitas Tributárias que são provenientes da cobrança de
impostos, taxas e contribuições de melhoria.
Receitas de Contribuições que são provenientes da arrecadação de contribuições sociais e econômicas; por exemplo:
contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para fundo

4) Resposta: Certo - Visando fortalecer a interligação dos
processos de planejamento e orçamento (alocação de recursos), a CF 88 exigiu que o PPA, a LDO e a LOA fossem
articulados, interdependentes e compatíveis.
A LDO recebeu a função unir o PPA e a LOA. Por isso, a LDO
pode ser considerada um “esqueleto” da lei orçamentária
anual: estabelece, anualmente, a estrutura para a elaboração do orçamento. Por sua vez, a própria elaboração da

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE ADMINISTRAÇÃO
DIREITO CONSTITUCIONAL
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

14) Resposta: Certo - Trata-se de uma questão polemica, pois,
de forma geral, usamos a Curva ABC para diferenciar a
importância do estoque em cada um dos grupos (A, B e C).
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LDO deve obedecer aos princípios do PPA.
Enfim, a Constituição determina que a elaboração da LDO
ocorra à luz das diretrizes fixadas no PPA (CF, art. 166, §
4°). Esta mesma orientação vale para a elaboração da LOA
(CF, art. 165, § 7°; CF, art. 166, § 3°, inciso I).
5) Resposta: Errado - Não há que se falar em restos a pagar,
visto que houve empenho da referida despesa, pois, o que
conceitua restos a pagar são as despesas empenhadas e
não pagas.
O enunciado trata na verdade, de despesas de exercícios
anteriores, que configuram as despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício, porem, o fato gerador dessa
despesa ocorreu em exercício anterior.
6) Resposta: Errado - Os créditos especiais são aqueles destinados a atender despesas imprevisíveis e urgentes.
No caso do enunciado, o crédito correto é o Suplementar,
que tem por finalidade reforçar as dotações orçamentárias
existentes, aumentando assim as despesas fixadas no orçamento, devendo ser indicado a fonte de recursos para esses
créditos.
7) Resposta: Errado - A PROGRAMAÇÃO compreende um
conjunto de atividades com o objetivo de ajustar o ritmo
de execução do orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros, assegurando a execução dos programas anuais
de trabalho, realizados por meio do SIAFI, com base nas
diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente.
8) Resposta: Certo - Dívida ativa corresponde a uma RECEITA, o que justifica ser chamada de ATIVA.

ARQUIVOLOGIA
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Esse crédito é cobrado através de emissão de certidão de
dívida ativa e é passível de execução.
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9) Resposta: Errado - Arrecadação é o ato pelo qual o Estado
recebe os tributos, multas e demais créditos. Já a referida
transferência citada pelo enunciado se dá através do recolhimento, que consiste na entrega do numerário, pelos
agentes arrecadadores, públicos ou privados, diretamente
ao Tesouro Público ou ao banco oficial.
10) Resposta: Errado - A dívida ativa é uma receita a receber,
porém, líquida e certa, dessa forma, no momento de sua
inscrição o patrimônio é aumentado não através da entrada de um recurso financeiro, de um crédito recebido, e sim,
pelo direito a receber.
Então, em sua inscrição gera a alteração e, ao receber esse
direito, ele não é contabilizado no patrimônio, como normalmente acontece, pois, isso foi feito anteriormente.

11) Resposta: Errado - Via de regra está correto, essas informações realmente devem ser disponibilizadas, porém, a parte
que fala “independentemente da natureza da despesa” tem
ressalva, pois, quando se tratar de despesas de caráter sigiloso, não serão publicadas, competindo, se necessário, ser
examinadas pelo TC.
12) Resposta: Errado - Não se trata apenas de apurar a pessoa jurídica que receberá tal importância, pois, como sabemos, a liquidação da despesa consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito, sendo
que esse estágio tem por fim apurar, além da pessoa jurídica credora, a origem e o objeto do que se deve pagar e também a importância exata a ser paga, aí sim, tem-se extinta
a obrigação.
13) Resposta: Certo - Tipo de questão que exige conhecimento
de legislação. Não se trata de afirmativa subjetiva e sim,
objetiva, com base na lei.
Vide artigo 2º da Lei n.º 10.180, que Organiza e disciplina
os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, que
aponta, entre outras finalidades, promover a articulação
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando
a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos
Sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e municipal.
14) Resposta: Errado - No Brasil, adota-se o Orçamento Misto,
haja visto que a competência para elaboração das propostas e envio ao Legislativo é privativa do Poder Executivo,
competindo ao Poder Legislativo a sua aprovação e controle.
15) Resposta: Errado - Até o aparecimento da moderna técnica do orçamento-programa, o orçamento contemplava
apenas as despesas por órgãos e natureza da despesa, ou
seja, o documento orçamentário não contemplava a informação programática.
Com o advento do orçamento-programa isso mudou e,
embora o Princípio da Programação não seja elencado entre os princípios orçamentários, alguns autores, como por
exemplo, Sanches (2004, p.283), o classificam como princípio orçamentário, de natureza complementar, segundo o
qual o orçamento público deve ser estruturado sob a forma
de programação.
Voltando à afirmativa constante no enunciado, temos um
aspecto relativo ao Princípio do Orçamento Bruto, com
embasamento na Lei 4320/64, em seu Art. 6º, que dispõe
que todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

ARQUIVOLOGIA
1) Resposta: Errado - Finalidade do arquivo é funcional:

Além de facilitar a consulta aos documentos quando necessário, tem por finalidade preservar a história, seja da organização,
pessoa ou sociedade.
Veja o quadro para diferenciar:

2) Resposta: Errado - “Designação genérica de um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, caracterizado pela natureza orgânica de sua acumulação e conservado por essas pessoas ou por
seus sucessores, para fins de prova ou informação”, CONARQ.
O conceito arquivo engloba três elementos básicos em sua formação:
Suporte: representa o material no qual são registradas as informações.
Informação: é o elemento referencial, a noção, a ideia ou a mensagem contidos em um documento.
Documento: É qualquer informação registrada fisicamente em determinado material (suporte) suscetível de estudo, prova e
pesquisa.
O SUPORTE trata-se apenas de um dos três elementos na formação do arquivo.

4) Resposta: Errado - O protocolo é desenvolvido pelos encarregados das funções pertinentes aos documentos, como, recebimento, registro, distribuição e movimentação dos documentos em curso.
Antes da distribuição é necessário que seja feito o registro do documento recebido.
5) Resposta: Certo - Como diagnóstico entendemos a análise das informações básicas (quantidade, localização, estado físico,
condições de armazenamento, grau de crescimento, frequência de consulta e outros) sobre os arquivos, a fim de implantar
sistemas e estabelecer programas de transferência, recolhimento, microfilmagem, conservação e demais atividades”.
É uma etapa que antecede a aplicação de um programa de gestão de documentos, representando uma ferramenta que é capaz
de retratar determinado contexto da situação em que se encontra um conjunto de documentos, considerando volume, gênero,
natureza dos documentos, suporte, espécie, tipologia, nível de conservação e período cronológico.

ARQUIVOLOGIA
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

3) Resposta: Errado - Arquivo Intermediário = documentos que vieram do arquivo corrente (ESSES SIM SÃO OS USADOS COM
FREQUENCIA), porque deixaram de ser usados com frequência. Mas eles ainda podem ser consultados pelos órgãos que os
produziram e os receberam, se surgir uma situação idêntica àquela que os gerou. Não há necessidade de esses documentos
serem conservados nas proximidades das repartições ou escritórios, e a sua permanência no arquivo é transitória, uma vez que
estão apenas aguardando para serem eliminados ou remetidos ao arquivo permanente.
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ou detalhes, programas ou instalações estratégicos, cujo
conhecimento não autorizado possa acarretar dano grave
à segurança da sociedade e do Estado;

1950=1+9+5=15

ULTRASSECRETO: Dados ou informações referentes à soberania e à integridade territorial nacionais, a plano ou
operações militares, às relações internacionais do País, a
projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico de interesse da defesa nacional e a programas econômicos, cujo conhecimento não autorizado possa acarretar dano excepcionalmente grave à segurança da sociedade e do Estado.

1974=1+9+7+4=21

15) Resposta: Errado - Atenção, muito cuidado para não confundi espécie e tipo.

1962=1+9+6+2=18

1986=1+9+8+6=24
1998=1+9+9+8=27
2010=2+1=3
03) Resposta: Letra A - Triplo do primeiro número termina
em 9
A3+54=(A+5)7

O tipo agrega à espécie uma finalidade. Vejamos o que o
enunciado apresenta:

Triplo do primeiro menos o dobro do segundo, tem que terminar em 7

Relatório (= espécie) + de atividades (= tipo)

Para terminar em 7, devemos tirar 2.

Ata (= espécie) + de reunião (= tipo)

Como é o dobro, o número pode ser 1(1 2=2) ou 6(1 6=12).

Formulário (= espécie) + de ocorrência (= tipo)

Se A=1

Ofício (= espécie)

O quádruplo não está nas resposta, então só pode ser o 6.

Portanto, apenas os três primeiros são tipos documentais,
ofício é espécie.

RACIOCÍNIO LOGICO

6666x4=26664
04) Resposta: Letra D - Observe que pula duas letras depois de
uma sequência:
Primeira letra

01) Resposta: Letra B - Empada sem azeitona:1/100
Se das 6, quatro foram sem azeitonas, 2 tinham azeitona

Primeiro elemento: B
Segundo elemento: C
Terceiro elemento : F(pulou D e E)
Quarto elemento : G

Como, podemos ter ordem diferente:

Segunda letra:

Terceira letra
H, I(pula J, L) m, N
Ou seja, o quinto elemento:
Temos que pular na primeira letra o H e I, portanto a primeira letra é J
02) Resposta: Letra A - Como B são os números que não são
múltiplos de 3, o conjunto A-B deve ter os múltiplos de 3.
Para saber se um número é múltiplo de 3, basta somar seus
algarismos e a soma ser múltiplo.

Segunda letra pula M eN, assim a segunda letra é O
Terceira letra pula O e P, portanto é Q
O próximo elemento é JOQ

RACIOCÍNIO
NOÇÕES DE DIREITO
LOGICO CONSTITUCIONAL

F, G (pula H e I) , J, L
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05) Resposta: Letra D - Rafael caiu da cama e Beatriz não gritou
Sendo essa informação falsa
Negação: nega as duas proposições e troca por “e” por “ou”
Rafael não caiu da cama ou Beatriz gritou
06) Resposta: Letra A - Carlos é policial ou João não é advogado
P: Carlos é policial
Q: João é advogado

p∨~q⇔q→p
Se João é advogado, então Carlos é policial.

P
V
V
F
F

q
V
F
V
F

~Q
F
V
F
V

p∨~q
V
V
F
V

q→p
V
V
F
V

07) Resposta: Letra C - Se cair todas no mesmo pino temos 5 chances
Para cair 4 em um pino e 1 em outro, ou 3 em um pino 2 em outro, 2 em um pino e depois 1 em cada(3 possibilidades)

Podemos ainda ter 3 em um pino, 1 em outro e 1 em outro ou 2, 2, 1(2 possibilidades)

Cair uma em cada pino, 1 chance

RACIOCÍNIO
NOÇÕES DE DIREITO
LOGICO CONSTITUCIONAL

Somando: 5+1+20+20+20+30+30=126
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08) Resposta: Letra C - Idades hoje:
Paula x
Ana y
Em 1994
X=3(y-20) (I)
x-20=y

(II)

Substituindo II em I
X=3(x-20-20)

5000-4500=500

Eu sou traficante e não estaria levando uma grande
quantidade de droga ou não teria escondido

500-350=150
Esses 150 foram reprovados, sendo que 50 foram reprovados
no curso de formação

67) Resposta: Certo - Eu não sou traficante=V
Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande
quantidade de droga e a teria escondido;

150 -50=100
62) Resposta: Errado - Pela P1, podemos confirmar que é
falsa, pois ele diz que é amigo de infância.
63) Resposta: Errado - Negação de conjunção: nega as duas e
troca “e” por “ou”
P: Ele é meu amigo de infância
Q: eu não sabia que ele é chefe de organização criminosa
Ele não é meu amigo de infância ou eu sabia que ele é chefe
de organização criminosa
64) Resposta: Errado - P:eu estivesse levando uma grande
quantidade

Sendo a primeira falsa, as outras independem.

ATUALIDADES
01) Resposta: Errado - Essas mobilizações ainda são centro
de discussões e, de fato, embora houvesse comparação com
Diretas Já e Caras-pintadas, não se configura em um mesmo movimento. Isso porque os protestos de junho acabaram abraçando várias causas e demandas, enquanto que
ambos os movimentos citados defendiam bandeiras específicas, sem pulverização.
02) Resposta: Certo - Esses temas foram uma das demandas
pedidas nas ruas naquela ocasião. Por isso, a resposta está
correta.

Q:não seria usuário.
03) Resposta: Errado - A implantação da assembleia constituinte não aprovada nessa ocasião. Uma das justificativas
do governo federal na época era de que não havia tempo
hábil para essa mudança.

P→Q(F)
Para ser falsa P deve ser verdadeira e Q falsa.
P3: Como sou usuário e não levo uma grande quantidade,
não escondi a droga.
V

V

V

P2: Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande
quantidade de droga e a teria escondido;
Como a primeira é falsa, a premissa é verdadeira.

04) Resposta: Errado - A usina pertence a ambos países de forma igualitária.
05) Resposta: Errado - Na ocasião, os governos de ambas as
cidades mantiveram o preço da tarifa estável, conforme
reivindicação defendida nas manifestações.

As premissas verdadeiras e a conclusão é falsa. Argumento
não é valido.

06) Resposta: Certo - Uma das bandeiras utilizadas foram
os gastos com a Copa. Os manifestantes utilizaram muito mensagens como “Não vai ter Copa” e fizeram críticas
quanto aos gastos, os quais poderiam ser direcionados à
educação e saúde, na opinião deles.

65) Resposta: Certo - Eu não sou traficante,(E) eu sou usuário
66) Resposta:Errado - Se eu fosse traficante, estaria levando
uma grande quantidade de droga e a teria escondido;

07) Resposta: Certo - O Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é
instituição bastante conceituada, sendo decisiva para a
participação do Brasil nesse mercado.

P: eu fosse traficante,
Q: estaria levando uma grande quantidade de droga e a
teria escondido
~(p q) p^~q

08) Resposta: Certo - Países que investem em conhecimento
e aprimoramento da educação tendem a se destacar nas
inovações científico-tecnológicas promovendo cenário positivo para riqueza e estabilidade econômica. O mercado
consumidor também é ampliado nesse contexto.

ATUALIDADES
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

P1 Premissa 1: Eu não sou traficante, eu sou usuário; (V)
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09) Resposta: Errado - O agronegócio, ao contrário do que foi
citado na sentença, é o principal setor quanto à exportação. Só para se ter uma ideia, o país é o maior produtor e
exportador de açúcar em todo o mundo.
10) Resposta: Certo - A lógica retratada se refere a mercados
que funcionem bem e não contribuam para intensificar a
desigualdade social e governos com ações sociais relevantes.
11) Resposta: Certo - Os avanços índices sociais reduziriam a
pobreza e desigualdade social das nações.
12) Resposta: Certo - No período observado, a América Latina
deu foco a política econômica bastante agressiva. Esse cenário contribuiu para manutenção dos problemas sociais
habituais.
13) Resposta: Errado - As características apontadas quanto à
inserção de política econômica agressiva e perdas de índices sociais foram registradas nesse período. Inclusive, houve agravamento de pobreza e desemprego.
14) Resposta: Errado - Nesse período, o Chile obteve índices
positivos relativos ao seu crescimento anual,quando em
comparação aos vizinhos da América do Sul. As taxas chegaram a cerca de 7% durante os anos 90.
15) Resposta: Errado - Essa expressão ainda é bastante utilizada, sendo bandeira de grupos liberais que defendem
menos ou quase nenhuma presença do estado, por uma
economia mais livre e um estado menos burocrático.

num mundo geopolítico multipolar, num contexto bem
diferente da Guerra Fria, em que o mundo era dominado
por dois blocos econômicos (EUA e URSS).
20) Resposta: Certo - Por um bom tempo essas questões estarão em debate e evidência. A ameaça do terrorismo é uma
das temáticas mais presentes na sociedade atual.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
01) Resposta: Errado - A abordagem clássica da administração
se divide em:
Administração Científica – defendida por Frederick Taylor
(considerado o “Pai da Administração Científica”. Seu foco
era a eficiência e eficácia operacional na administração
industrial.)
Teoria Clássica – defendida por Henry Fayol (racionalização
da estrutura administrativa)
Portanto, o foco dessa abordagem são as tarefas, o
desempenho e a eficiência das organizações.
02) Resposta: Certo - Essa é uma teoria que encontramos no
contexto da abordagem contigencial da Administração,
criada por House. Ela trata de como os líderes devem
ajudar os empregados a encontrar o caminho correto para
atingir uma meta e propôs que o comportamento poderia
ser classificado em:

• diretivo: o líder dá a direção de como as tarefas devem

ser realizadas, buscando estruturar as tarefas para
os subordinados e comunicar o que se espera deles,
esclarecendo políticas, regras e procedimentos.

• de apoio: demonstra interesse pela satisfação das
16) Resposta: Errado - A questão na Ossétia do Norte é algo
bem específica e regional, envolvendo Rússia e Geórgia.
Não se compara a dimensões de conflitos de impacto global.

necessidades e preferências

• participativo: se dá através de consultas junto aos

subordinados e encoraja-os a participar do processo de
tomada de decisões;

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE ADMINISTRAÇÃO
DIREITO CONSTITUCIONAL
GERAL

• de realização: envolve encorajar a excelência na
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17) Resposta: Errado - Vladimir Putin é entendido como uma
figura polêmica do cenário mundial. O ex-agente da KGB
– serviço secreto soviético –, foi duramente criticado no início dos anos 2000 por ter se pronunciado tardiamente a
cerca de um acidente submarino que matou centenas de
civis.
18) Resposta: Certo - No início dos anos 2000, a Rússia enfrentou divergências internas, por conta de diferenças culturais no território que antes abrigava a União Soviética.
Nesse cenário, cresceu a vontade de emancipação e busca
por autonomia, como citado na sentença.
19) Resposta: Errado - Nessa época retratada, um dos grandes desafios era se reerguer economicamente e se localizar

performance, incluindo a fixação de metas desafiadoras e
a busca por padrões de alto desempenho.

A tarefa do líder é, então, diagnosticar a função do ambiente
e selecionar aqueles comportamentos que assegurarão que
os subordinados estejam motivados ao máximo no sentido
dos objetivos organizacionais.
Segundo essa teoria, os subordinados se sentirão cada
vez mais motivados com o comportamento do líder, na
medida em que esse mesmo comportamento comprovar,
de forma objetiva, que traz uma contribuição decisiva em
favor do atendimento das expectativas desses liderados.
Diante do exposto, é assertivo dizer que o líder diretivo
é um tipo adequado de liderança frente a um conflito
substancial, pois, ele dará a direção correta para que a
tarefa seja realizada.

04) Resposta: Certo - Vejamos os níveis dos componentes da
Cultura Organizacional
Artefatos: o mais superficial, visível e perceptível.
Padrões de comportamento: as regras que criam um comportamento linear e padronizado
Valores compartilhados: não são visíveis, estão enraizados
nas pessoas, pois, esses valores tem relevância tal que definem as razões pelas quais as pessoas fazem ou deixam de
fazer algo.
Pressuposições básicas: trata-se de crenças inconscientes,
sentimentos e pressuposições básicas que regem o pensamento e o comportamento das pessoas. Este é o nível mais
profundo da cultura organizacional.
05) Resposta: Errado - A partir da definição de Maximiano,
pode-se perceber que a situação de complexidade é algo
que está presente dentro das organizações, e algo que
os administradores sempre terão que lidar e, dentre as
ferramentas usadas para trabalhar essa complexidade, é
exatamente a teoria sistêmica, que trabalha o conjunto ou
combinação de partes, formando um todo complexo ou
unitário, que possibilita compreender a interdependência
das causas dos problemas complexos, que apresenta uma
visão de uma instituição cujo foco é no todo e não apenas
nos seus componentes.
Vale ressaltar que, o uso de uma teoria não traduz
o desaparecimento total de abordagens anteriores,
como vimos, a teoria sistêmica é sim atual, tal qual a
contingencial, mas, em alguns casos, temos organizações
que ainda apresentam aspectos da teoria clássica, enfim,
com a evolução, o que temos são processos aperfeiçoados e
melhor desenvolvidos que acabam por se complementar.
06) Resposta: Errado - Através do controle é feito uma
comparação entre o planejado e o resultado obtido, com
a finalidade de verificar se foram cumpridos os planos e,
diante do resultado, corrigir eventuais falhas ocorridas no
decorrer do processo.
Portanto, o controle também ocorre após o término do
processo.
07) Resposta: Certo - As organizações atuais precisam
acompanhar as mudanças e conseguir se adaptar à elas
rapidamente, o que é mais difícil em um modelo vertical,
com muitos níveis hierárquicos e excesso de burocracia,
então, a horizontalização e a desburocratização facilitam
esse processo deixando as organizações mais enxutas,
com mais flexibilidade, potencializando sua eficiência e a
eficácia.

08) Resposta: Errado - O que caracteriza e define um líder
é sua capacidade de influenciar e motivar sua equipe.
A liderança independente de cargo, de hierarquia, ao
contrário da autoridade, que é decorrente de um cargo.
09) Resposta: Errado - Se compreendermos que o fato gerador
de qualquer relação de consumo (seja um produto ou
serviço) é o desejo ou a necessidade que uma pessoa tenha,
fica fácil compreender que quem define esses parâmetros
são essas pessoas, no caso, os clientes, ou seja, ao pensar
em qualidade total estou pensando na percepção de valor
que quero gerar para meu cliente, portanto, são eles que
definem o nível de qualidade de um produto ou serviço.
10) Resposta: Errado - A gestão da qualidade atua
considerando uma série de variáveis, e essas por sua vez,
representam tudo que pode ser medido por instrumento
de medição, e um dos principais benefícios que gestão da
qualidade proporciona são os controles estatísticos que
ela proporciona, portanto, a gestão da qualidade faz sim
uso de abordagem quantitativa.
11) Resposta: Certo - Através da aplicação das normas ISO, as
organizações, sejam públicas ou privadas, pertencentes ao
comércio, indústria ou prestação de serviço, independente
do porte que possua, adotam uma padronização de
processos que potencializam a qualidade desses.
12) Resposta: Errado - Estrutura Organizacional representa
o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades,
comunicações e decisões das unidades organizacionais de
uma empresa, com foco nos seus objetivos.
Para que funcione corretamente, é preciso que esteja
muito bem planejada, organizada, definida, que atenda
de forma coordenada, com possibilidades de correção
quando houver necessidade de corrigir desvios que possam
surgir, mas que estejam sendo acompanhados e avaliados.
Diante do exposto, concluímos que, alocar esforços para
execução de tarefas é um dos elementos, que se enquadram
na organização, que permitem a estrutura funcionar
adequadamente .
13) Resposta: Errado - Como característica da visão
técnico-voluntarista temos uma abordagem pura da
administração, havendo uma separação da esfera
governamental e da esfera política.
14) Resposta: Errado - A Departamentalização funcional
agrupa funções comuns ou atividades semelhantes para
formar uma unidade organizacional, apresentando
muita especialização do trabalho, o que não é compatível
com o cenário descrito no enunciado, cujas tarefas exigem
habilidades diferentes.

NOÇÕES
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03) Resposta: Certo - Defendida por Ludwig Von Bertalanffy,
a Teoria de Sistemas defende que os sistemas existem dentro de sistemas; apresenta a Teoria da forma ou Gestalt; os
Sistemas abertos (são influenciadas e influenciam o ambiente externo); tem um objetivo ou propósito; e as partes
são interdependentes, provocando globalismo.
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E para encerrar, a outra habilidade classificada é a
humana, que envolve também aptidão, pois interage com
as pessoas e suas atitudes, exige compreensão para liderar
com eficiência.

CONTABILIDADE
1) Resposta: Certo - De acordo com WWW.portal2.tcu.gov.
br, item 4.2.3 PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE :Conforme enunciado no Artigo 6º da Resolução 750/93 do CFC, o
Princípio da Oportunidade diz respeito à tempestividade,
ao mesmo tempo que à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que esse registro seja feito de imediato e com a extensão correta, qualquer que sejam as causas que os originaram.
2) Resposta: Certo - De acordo com WWW.portal2.tcu.gov.
br, item 4.2.4 PRINCÍPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL: Menciona o Artigo 7º da Resolução 750/93 que os
componentes do patrimônio devem ser registrados pelos
valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores,
inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no interior da Entidade.
3) Resposta: Errado - O evento IV é fato modificativo, pois
essa diminuição referente a variação monetária, altera a
conta de resultados.
4) Resposta: Errado - Esses eventos são considerados modificativos, pois alteram a estrutura do patrimônio, através do
aumento ou da redução da situação liquida patrimonial
da empresa.

CONTABILIDADE
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

5) Resposta: Errado - Não é possível amortizar um ativo
intangível sem definição de sua vida útil.
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6) Resposta: Certo - As provisões fazem parte da estimativa
que a empresa recorre para casos de perdas ou obrigações.
A provisão retificadora diminui o valor da conta do bem
ou direito que originou o lançamento em questão.
7) Resposta: Errado - Esses lançamentos não poderiam influenciar a apuração do resultado, pois, servem apenas
para registrar a movimentação das contas do Ativo e Passivo.
8) Resposta: Errado - O resultado apresentado foi um lucro
de R$ 9.000,00.
9) Resposta: Certo - Tais ajustes devem ocorrer nas contas de
Prejuízos ou Lucros acumulados, por isso afetam diretamente o PL.

10) Resposta: Errado - Nesse caso, D = Reserva de lucros R$
500.000, C = Lucros acumulados R$ 1.500.000. Não haverá
lançamento para provisão de IR.
11) Resposta: Errado - O lucro bruto foi R$ 239.000. Do valor
de R$ 480.000 (receita de serviços), apenas R$ 18.000 (propaganda) e R$ 13.000 (descontos financeiros), não fazem
parte do cálculo.
12) Resposta: Errado - O livro razão é obrigatório apenas
para empresas que tem sua tributação pela modalidade
Lucro Real e não é necessário seu registro.
13) Resposta: Certo - O valor total foi pago com juros, porém,
ainda após o vencimento, o cliente obteve desconto referente problemas com a logística da entrega.
14) Resposta: Certo - Quando uma dívida prescreve, deixa de
existir uma obrigação no passivo sem que o ativo seja reduzido. Caso ocorra um perecimento, um ativo diminui,
porém, não há alteração no passivo.
15) Resposta: Errado - O lançamento, no momento da contratação, será:
D – Seguros a apropriar (ativo circulante)
C – Caixa ou bancos (ativo circulante)
Posteriormente, mês a mês, lançaremos:
D – Despesa de seguros (resultado)
C – Seguros a apropriar (ativo circulante)

ECONOMIA
1) Resposta: Certo - O preço de equilíbrio corresponde aquele
em que a quantidade demandada é igual a quantidade
ofertada.
2) Resposta: Errado - A política monetária restritiva não
ocorre “só” pelo controle de criação da moeda, pelas
autoridades monetárias. Existem outros instrumentos
que são utilizados pelos governos para este fim. No Brasil,
podemos citar as operações em mercado aberto, como um
exemplo.
3) Resposta: Errado - A política fiscal favorável ao
crescimento econômico deve aumentar gastos e reduzir
impostos, o contrário do que diz a questão.
4) Resposta: Certo - Conhecimento aumenta a produtividade

Funcionário capacitado é mais bem remunerado.
5) Resposta: Errado - Um país é considerado emergente
quando sua economia é alterada de uma economia
estacionada para uma situação de desenvolvimento
constante. Além da educação, outros critérios são
avaliados, como: nível de emprego, renda per capta,
investimento estrangeiro, etc.
6) Resposta: Errado - Devido à diversidade de serviços
oferecidos pelas operadoras e pela disponibilidade de
marcas e modelos com preços mais acessíveis, o número da
telefonia celular tem superado no Brasil, a quantidade de
telefonia fixa.
7) Resposta: Errado - Sendo a China atualmente, um dos
maiores produtores de eletricidade, a fabricação de
semicondutores é volumosa. Contribui para isso, a grande
quantidade de engenheiros capacitados e com salários
baixos.
8) Resposta: Errado - O agronegócio brasileiro é uma das
grandes forças do comercio exterior brasileiro. Sua alta
competitividade se baseia na utilização de recursos
modernos e tecnologia de ponta.
9) Resposta: Certo - Para o cálculo do déficit primário, tem
apenas despesas e receitas. O déficit operacional inclui
também o pagamento de juros da dívida pública.

14)Resposta: Certo - Apesar do congelamento de preços
de produtos e serviços, os salários eram reajustados,
com muito dinheiro disponível, a inflação de demanda
prejudicou os planos econômicos do governo.
15)Resposta: Errado - O que prejudica os consumidores não
é a falta de transparência, mas sim, a falta de regulação
dos preços.

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA
1) Resposta: Errado - A média dos números de acidentes é
146 e a mediana da sequência é 141.
2) Resposta: Certo - Sendo a média = 6, ou seja, a distância
de cada observação até a média é = 6, a variância será:
Var = 6^2 x 10 / 10 = 36 < 120
3) Resposta: Errado - Considerando o teste unilateral à direita H0: µ = 5, H1: µ > 5; rejeitamos H0 se o valor observado da estatística pertença à região de rejeição H1: µ >
5, desse modo, rejeita-se H0 se o valor 5 estiver acima do
limite inferior desse intervalo.
4) Resposta: Certo - Preenchendo a fórmula da distribuição normal temos: Z = (2,54 - 2)/ V. Na tabela da padrão normal de 0 a Z, a probabilidade de = 0,025 indica
o Z = 1,96. Substituindo na fórmula para encontrar o
desvio-padrão (V), encontramos agora: 1,96 = 0,54/ V
V = 0,54/ 1,96 = 0,27551020, inferior a 0,35.

10) Resposta: Errado - O governo como agente regulador da
economia tem o dever de intervir em qualquer que seja a
externalidade. Sendo positiva, pode haver o benefício de
ações que estimulem a produção; quanto às negativas,
deve atuar através de penalidades.

5) Resposta: Errado - Na verdade, a média aritmética é mais
sensível a presença de valores extremos. Já, A mediana depende da posição e não dos valores dos elementos na série
ordenada.

11)Resposta: Certo - É possível afirmar que devido as metas,
o pagamento dos juros da dívida foi se cumprindo e
atualmente, essa situação é bem mais tranqüila; porém, a
dívida ainda existe.

6) Resposta: Errado- Corr (X,Y) = Cov (X,Y) / ( x* y)
Sendo y = x / 2
0,8 = 5 / ( x²/2)
x² = 10/0,8 = 12,5 = Variância(x)Parte superior do formulário

12)Resposta: Certo - Superávit primário é o valor restante
para o governo, após o pagamento de todas as contas,
excluindo os juros da dívida pública. Assim, pode ser
considerado como a poupança para pagamento de juros.
13)Resposta: Errado - Para haver inflação seria necessário
muito dinheiro disponível no mercado. A venda de títulos
públicos tem um efeito inverso, pois recolhe dinheiro da
economia.

7) Resposta: Certo - Para qualquer inferência, é necessário
antes de tudo, saber como foram obtidas as amostras, qual
a população amostrada, pois assim, conheceremos exatamente qual a população alvo da inferência. Também
importante é conhecer o comportamento da distribuição
amostral da grandeza em estudo (aproximadamente normal, binomial, t-student, etc). A através da aproximação
desse comportamento segundo uma distribuição de probabilidades determinada podemos testar hipóteses e estabelecer intervalos de confiança.

NOÇÕES
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e ajuda a agregar valor ao PIB.
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8) Resposta: Errado.

P(B) = 904/1405 = região sul

Média de 2007 a 2010: = = = 153

P(A e B) = 184/1405 = mulheres e região sul

Mediana da série observada no rol em ordem crescente
(110,111,129,141,159,183,189) = 141

P (A ou B) = 307/1405 + 904/1405 - 184/1405
P (A ou B) = 0,22 + 0,64 - 0,13

141 < 153

P (A ou B) = 0,73

Assim, a média é superior a mediana.
9) Resposta: Letra D - Vamos calcular a média dos anos 2003
a 2008, levando em consideração que neste último, os dados vão até junho. Chamaremos de x o número de CNH
cassadas ou suspensas de julho a dezembro e acharemos a
média:

14) Resposta: Certo - Somando a amostra de homens e mulheres do Maranhão:
225 + 81 = 306
Dividindo a amostra do Maranhão pela amostra total:

(853900 + x) / 6 = 170000

306 / 1405 = 0.2177

853900 + x = 6.170000
15) Resposta: Errado - Somando o total da amostra do sexo
feminino nos estados observados:

853900 + x = 1020000
x = 1020000 – 853900 = 166100

81 + 42 + 142 + 42 = 307

166100 + 64500 = 230.600

Dividindo o total da amostra do sexo feminino pela amostra total:

10) Resposta: Letra E - Sendo a variação uma constante, vamos assumir que a cada mês aumenta x, e como em fevereiro foram emitidas 175000 habilitações, temos:

307 / 1405 = 0.2185 ou 21.85%

(175000 – x) + (175000) + (175000 + x) + (175000 + 2x) +
(175000 + 3x) + (175000 + 4x) = 1500000

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1050000 + 9x = 1500000

01) Resposta: Letra C.

9x = 450000

•

HASH (Message Digest – Resumo de Mensagem): Método
matemático “unidirecional”, ou seja, só pode ser executado
em um único sentido (ex.: você envia uma mensagem com
o hash, e este não poderá ser alterado, mas apenas conferido pelo destinatário). Utilizado para garantir a “integridade” (não-alteração) de dados durante uma transferência.

•

Phishing, termo oriundo do inglês (fishing) que quer dizer pesca, é uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por tentativas de adquirir dados pessoais de diversos
tipos; senhas, dados financeiros como número de cartões
de crédito e outros dados pessoais. O ato consiste em um
fraudador se fazer passar por uma pessoa ou empresa
confiável enviando uma comunicação eletrônica oficial.
Isto ocorre de várias maneiras, principalmente por e-mail,
mensagem instantânea, SMS, dentre outros. Como o nome
propõe (Phishing), é uma tentativa de um fraudador tentar “pescar” informações pessoais de usuários desavisados
ou inexperientes.

x = 50000

NOÇÕES
NOÇÕES DE
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11) Resposta: Errado - Somando a amostra do sexo masculino em todos estados = 1098. Dividindo a amostra do estado pela amostra total: 532/ 1098 = 0.48
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12) Resposta: Certo - Somando os números correspondentes
ao sexo masculino dos estados observados, menos o Paraná:
225 + 153 + 188 = 566
Ao todo seriam, 566
questão pede apenas
225/566 = 0,3

possibilidades,
referente ao

13) Resposta: Errado
P (A ou B) = P(A) + P(B) - P(A e B)
P(A) = 307/1405 = mulheres

porém, a
Maranhão:

02) Resposta: Letra C.
•

Mashup: É um site personalizado ou uma aplicação web
que usa conteúdo de mais de uma fonte para criar um
novo serviço completo.

•

Widget: é um componente de uma interface gráfica do
usuário (GUI), o que inclui janelas, botões, menus, ícones,
barras de rolagem, etc..

•

•

RSS: é um subconjunto de “dialetos” XML que servem para
agregar conteúdo ou “Web syndication”, podendo ser acessado mediante programas ou sites agregadores. É usado
principalmente em sites de notícias e blogs.

•

Flickr: é um site da web de hospedagem e partilha de imagens como fotografias, desenhos e ilustrações, além de permitir novas maneiras de organizar as fotos e vídeos. Caracterizado como rede social.

07) Resposta: Certo - Trata-se do botão NOVO, se clicar sobre
ele cria um documento novo e preserva a atual. Se clicar na
setinha para baixo, que fica do direito do botão vai abrir
outras opções como: criar novo documento de texto, planilha, apresentação, desenho, banco de dados, doc. HTML,
formulário XML, doc. mestre, formulário, etiquetas, cartões de visita e modelos.

Google ScketUp: É um software para a criação de modelos em 3D no computador. Foi originalmente desenvolvido
pela At Last Software(@last software, uma empresa estadunidense com sede em Boulder, Colorado, a qual foi adquirida pela Google

03) Resposta: Letra D.
•

YouTube é um site de compartilhamento de vídeos enviados pelos usuários através da internet.

•

O LinkedIn é uma rede de negócios lançada no início de
2003, e está sediado no estado da Califórnia. Da mesma
forma que as outras redes sociais, como o Orkut e o Facebook, o LinkedIn permite a criação de perfis online, mas
está voltado para aspectos profissionais.

04) Resposta: Letra B - O símbolo B$1$ faz com que a célula
B1 se torne uma referência absoluta de linha e de coluna
- no caso o valor será sempre “2”. O símbolo &, por sua vez,
concatena ao valor “2” os números 3, 4 e 5 das células C1,
C2 e C3 (células com referência relativa), respectivamente.
Por isso, tem-se como resultado final: 23, 24 e 25.
05) Resposta: Letra C - Uma fanpage é um site ou blog sobre
algum artista, banda, pessoa pública ou qualquer outra
pessoa/coisa. Normalmente, usa-se a fanpage para postar
notícias e para atualizar para as outras pessoas que o visualizam.
Fanpage ou “Página de fãs”, é uma página específica
dentro do Facebook direcionada para empresas, marcas
ou produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou seja,
qualquer organização com ou sem fins lucrativos que
desejem interagir com os seus clientes no Facebook.
06) Resposta: Letra B.
•

VPN é o acesso a uma rede privada (intranet) por meio de
um “túnel” na rede pública (internet). Ou seja, é da camada de perímetro.

•

Biometria até poderia confundir, mas é utilizada na questão de autenticação.

•

Chave Pública está, também, vinculada à autenticação.

Também é possível criar um documento de texto pelo
atalho CTRL+N.
08) Resposta: Certo - A tecla CTRL+B aplica o efeito negrito.
“B” vem do inglês Bold.
09) Resposta: Certo - Quando copia a formula da célula E3
para a célula F4 ela é automaticamente alterada somando
os valores da célula C3 e D4, pois todas as referências das
fórmulas são relativas, ficando assim: Célula E3: =B2+C3 e
Célula F4: =C3+D4. Por isso o resultado das somas são 7 e
17, respectivamente.
10) Resposta: Errado - Um worm (verme, em português) é um
programa autor replicante, semelhante a um vírus. Enquanto um vírus infecta um programa e necessita deste
programa hospedeiro para se propagar, o worm é um programa completo e não precisa de outro para se propagar.
Um worm pode ser projetado para tomar ações maliciosas
após infestar um sistema, além de se autorreplicar, pode
deletar arquivos em um sistema ou enviar documentos por
e-mail.
11) Resposta: Errado - A afirmação desta questão não possui
nenhuma lógica. O botão citado na questão serve para
mostrar as opções do menu principal do navegador, contendo as opções de controle do mesmo.
12) Resposta: Letra D - Discos magnéticos – O disco rígido é
um sistema lacrado contendo discos de metal recobertos
por material magnético onde os dados são gravados/lidos
através de cabeças.
Modem - A palavra Modem vem da junção das palavras
modulador e demodulador. É um dispositivo eletrônico
que modula um sinal digital numa onda analógica, e viceversa.
Monitor Touchscreen – Tela de monitor sensível ao toque.
Através dela você recebe dados em forma de imagem e
também enviar dados e comandos ao computador através
do toque. A tecnologia é mais usada na indústria telefônica
e seu uso em monitores de computadores ainda está em
fase de expansão.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE INFORMÁTICA
DIREITO CONSTITUCIONAL

•

Os tokens e biometria são mecanismos de autenticação,
servem para autenticar o usuário.
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sagens absurdas e muitas vezes sem sentido. Normalmente, os boatos se propagam pela boa vontade e solidariedade
de quem os recebe. Isto ocorre, muitas vezes, porque aqueles que o recebem: confiam no remetente da mensagem;
não verificam a procedência da mensagem; não checam
a veracidade do conteúdo da mensagem. Spam é o envio
em massa de mensagens de correio eletrônico (e-mails)
NÃO autorizadas pelo destinatário. Portanto, o hoax pode
ser considerado um spam, quando for enviado em massa
para os destinatários, de forma não autorizada. (O item V
é VERDADEIRO)
27) Resposta: Errado - As opções de troca de visualização de
documentos do MS-Word 2000 se encontra no menu Exibir
e não no menu Ferramentas.
28) Resposta: Correto - Ao manter pressionado CTRL e clicar
sobre a palavra, o período inteiro será selecionado. Assim,
basta soltar o CTRL e pressionar DEL.
29) Resposta: Errado - Para alterar as configurações padrões
de fonte, tamanho, cor etc. é necessário acessar através do
menu Formatar/Fonte, e não através do Menu Exibir, como
descreve a questão.
30) Resposta: Errado - Para se utilizar os recursos de referências bibliográficas é necessário utilizar as opções de Estilos (Título 1, Título2, Título 3 etc.), encontradas dentro do
menu Formatar.
31) Resposta: Correto - É possível formatar o espaçamento
entre linhas como: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 etc... E tais opções são
encontradas dentro do menu Formatar/Parágrafo, assim
como descreve a questão.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE DIREITO
DIREITO PENAL
CONSTITUCIONAL

32) Resposta: Correto - Assim como descreve a afirmação da
questão é possível definir uma senha de proteção para o
arquivo, assim como uma senha de gravação, cada uma
das senhas tem sua funcionalidade, a primeira impede a
abertura do arquivo, e a segunda impede a gravação, ou
seja, a alteração do arquivo.
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CRIMINOLOGIA
1) Resposta: Errado - As escolas positivas e as teorias do consenso são eminentemente etiológicas. Não são etiológicas
as teorias do conflito.

-funcionalistas e as chamadas estruturalistas, estas sim,
são macrossociológicas, com maior nível de abstração e
déficit empírico. (JUSTIFICATIVA DA CESPE).
3) Resposta: Certo - O positivismo tem traços empíricos e interdisciplinares.
4) Resposta: Errado - Robert Merton pode ser ligado à teoria
da anomia, enquanto Talcot Parson a teoria da ação social. São derivadas das teorias consensuais e não conflitivas.
5) Resposta: Certo - A anomia significa crise, sendo uma situação de anormalidade. A anomia vista como um tipo de
conflito cultural ou de normas sugere a existência de um
segmento de dada cultura, cujo sistema de valores esteja
em antítese e em conflito com outro segmento. Então, o
conceito de anomia de Merton atinge dois pontos conflitantes: as metas culturais (status, poder, riqueza etc.) e os
meios institucionalizados (escola, trabalho etc.). (PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia, 2ª Ed., 2014, p. 71).
6) Resposta: Certo - A prevenção primária consiste na prevenção adotada pelo Estado por meio da implantação de
direito sociais para combate à criminalidade, como educação, saúde e segurança, instrumento preventivo de médio e longo prazo.
A prevenção secundária destina-se aos setores sociais que
podem sofrer com a criminalidade, ou seja, setores que são
mais propensos a praticar e sofrer crimes, originando, assim, a atuação policial e programas de apoio, sendo instrumento preventivo de curto a médio prazo.
Por fim, a prevenção terciária tem como objetivo recuperar
o recluso, evitando a reincidência, por meio de medidas socioeducativas, laborterapia, prestação de serviços comunitários, entre outras.
7) Resposta: Errado - Devem ser incluídos na categoria daprevenção secundária.
8) Resposta: Errado - Criminalização primária é a definição
de normas penais por meio do poder legislativo, enquanto
a prevenção primária é a atuação do Estado por meio de
investimento em políticas públicas voltadas para a efetivação de direitos fundamentais.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL
2) Resposta: Errado - A afirmativa está errada apenas no
tocante à perspectiva do interacionismo como macrossociológica, quando, ao contrário, trata-se do enfoque conhecido como microssociológico, com menor nível de
abstração, atenção à empiria e aos processos individuais
relacionados à criminalização, bem como à complexidade
dos conflitos sociais. As teorias da anomia, ou estruturais-

1) Resposta: Errado - O Direito Penal Brasileiro reconhece o
Direito Penal do fato, levando-se em consideração o fato
para o juízo de culpabilidade, sendo o direito penal do autor, aquele que leva em consideração o autor do fato e não
o fato em si, proibido.

3) Resposta: Certo - Para a concretização do arrependimento
eficaz não se faz necessária a demonstração do fato que o
ensejou, podendo ser reconhecido apenas com o arrependimento antes da consumação do crime, independente de
motivação.
4) Resposta: Errado - A teoria extrema da culpabilidade entende que o erro sobre pressuposto fático é sempre erro de
proibição, sem exclusão do dolo. A teoria adotada pela
questão é a Teoria Limitada da Culpabilidade, com a situação do erro de tipo permissivo.
5) Resposta: Certo - A autoria por convicção se caracteriza
pelas “hipóteses em que o agente conhece efetivamente a
norma, mas a descumpre por razões de consciência, que
pode ser política, religiosa, filosófica, etc. (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado, Editora Impetus, 2013, p. 97).
6) Resposta: Certo - Pela teoria causal, o dolo causalista é conhecido como dolo normativo, por ter elementos normativos em conjunto com elementos psicológicos.
7) Resposta: Certo - Conforme artigo 92, inciso II do Código
Penal, a perda do poder familiar só ocorre em crimes dolosos com previsão de pena de reclusão. Deste modo, no caso,
não se aplica, tendo em vista que o crime de lesão corporal
de natureza leve tem pena de detenção.
8) Resposta: Errado - João incorre no excesso extensivo, que
tem duração desproporcional. O excesso intensivo ocorre
quando o objeto (meio) é desproporcional.
9) Resposta: Errado - Segundo a doutrina, interromper-se-á
o prazo prescricional quando sua publicação ocorrer em
cartório e não a partir da sua publicação no órgão oficial
de imprensa. A publicação da sentença torna o ato público, não podendo confundir esta com a publicação na imprensa oficial ou intimação pessoal do réu ou defensor.
10) Resposta: Certo - Alguns doutrinadores, ao analisarem as
causas interruptivas da prescrição (art. 117 do CP), esclarecem que “a interrupção da prescrição (da pretensão punitiva), em relação a qualquer dos autores, estende-se aos
demais”, sendo certo que, “nas hipóteses dos incisos V (início ou continuação do cumprimento da pena) e VI (reincidência), a interrupção da prescrição não produz efeitos
relativamente a todos os autores do crime (cf. CP, art. 117,
§1º, 1ª parte)”.

Dispõe o art. 117, §1º, do CP, que “excetuados os casos dos
incisos V e VI deste artigo (que tratam de hipóteses relativas à interrupção da prescrição da pretensão executória),
a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a
todos os autores do crime”. Desse modo, e a contrario sensu, as hipóteses de interrupção da prescrição da pretensão
executória, de fato, não produzem efeito em relação aos
demais coautores.” (http://www.cespe.unb.br/concursos/
DPF_12_DELEGADO/arquivos/DPF_DELEGADO_JUSTIFICATIVAS_DE_ALTERA____ES_DE_GABARITO.PDF)
11) Resposta: Errado - A detração vale somente com o trânsito em julgado da sentença, relacionando-se, assim, com a
prescrição da pretensão executória.
12) Resposta: Errado - A legítima defesa sucessiva ocorre
quando há uma repulsa ao excesso injusto, ou seja, a
legítima defesa sucessiva ocorre contra o excesso de legítima defesa.
13) Resposta: Errado - O crime de falsa atribuição de identidade tem forma livre, podendo ser por escrito ou oral.
14) Resposta: Errado - A questão mistura os conceitos do crime de INSERÇÃO de dados falsos e de MODIFICAÇÃO de
dados em sistema.
No primeiro o funcionário público tem que ser o autorizado a fazer a devida inserção, já no segundo não é obrigado que o funcionário público que realizou a modificação seja o autorizado para tanto. (MELO, Éwerton. https://
www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questao/
cdff209d-10, 2013).
15) Resposta: Errado - O crime, doutrinariamente falando,
não pode ser considerado de ação múltipla, tendo em vista
que há somente uma conduta típica, ou seja, o de privar
alguém de sua liberdade.
16) Resposta: Certo - A Lei de crimes hediondos (Lei nº
8.072/90) prevê de modo taxativo os crimes hediondos, não
constando nesse rol o crime de lavagem de capitais (Artigo
1º da Lei nº 8.072/90).
17) Resposta: Certo - O crime de lavagem de capitais é formal,
não se exigindo a ocorrência das três fases (colocação, dissimulação e integração) para a consumação. As três fases
são independentes.
18) Resposta: Errado - O artigo 12 da Lei 8.137/90 observa
que o crime cometido por servidor público somente terá
aumento de pena se o crime for cometido no exercício de
suas funções de servidor público. Ademais, o artigo 12 da
Lei 8.137/90 não inclui em suas hipóteses de aumento de
pena o artigo 3º da mesma lei.

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE DIREITO
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2) Resposta:Errado - A pena de multa, tal como a pena de
reclusão e detenção, devem ser cumpridas pelo acusado,
não podendo alcançar terceiros. Consta esclarecer que o
perdimento de bens é um efeito da condenação, podendo
refletir nos sucessores do apenado. Ressalta-se, ainda, que
o perdimento pode ser feito até o limite da herança deixada pelo acusado.
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82) Resposta: Errado - Conforme o art. 9º da Lei 10.826, de
2003, “Compete ao Ministério da Justiça a autorização do
porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao
Comando do Exército, nos termos do regulamento desta
Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma
de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de
representantes estrangeiros em competição internacional
oficial de tiro realizada no território nacional”.
83) Resposta: Errado - Não há crime de abuso de autoridade
sem dolo, já que o dolo é elemento subjetivo do crime.
84) Resposta: Errado - Não há delito no caso, já que autolesão
(injetar algo) não configura crime, face o princípio da alteridade.
85) Resposta: Errado - Conforme artigo 46 decreto-lei no
3688/41:
Usar, publicamente, de uniforme, ou distintivo de função
pública que não o exerce; usar, indevidamente, de sinal,
distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado
por lei.

91) Resposta: Errado - Caso de crime de concussão, conforme
artigo 316 do Código Penal –“Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida”.
92) Resposta: Errado - Caso de crime de Peculato, conforme
artigo Art. 312, § 1º do Código Penal – “Aplica-se a mesma
pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que
seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se
de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário”.
93) Resposta: Errado - O proprietário do bingo praticou crime
contra a economia popular, já que tem como sujeito passivo pessoas indeterminadas.
94) Resposta: Errado - O Elemento subjetivo do furto é o dolo.
No caso houve erro de tipo (artigo 20 do Código Penal), porém, caso o agente não restitua, poderá estar incurso no
crime de apropriação indébita.

NOÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO
1) Resposta: Errado - A identificação médico-legal de natureza antropológica não analisa o peso.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

86) Resposta: Errado - Caso seja comprovada que a recusa foi
com base no preconceito de raça, o crime já estará caracterizado, independente do estatuto do referido clube observar ou não a possibilidade de divulgação dos motivos do
aceite ou recusa.

01) Resposta: Certo - A desconcentração é a distribuição do
serviço público dentro da mesma Pessoa Jurídica, no mesmo núcleo, razão pela qual será uma transferência com
hierarquia.

87) Resposta: Certo - Conforme o artigo 10 da Lei 12.850/2013:
A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida
pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito
policial, será precedida de circunstanciada, motivada e
sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.

02) Resposta: Errado - A estruturação da Máquina Administrativa passou por sete períodos, vindo de um modelo patrimonial percebida até década de 30, na sequencia veio a
Era Vargas, onde vemos o modelo burocrático e na segunda metade da década de 90, deu início a implementação
do modelo gerencial.

88) Resposta: Certo - Crime de omissão de ajuda – Artigo 97
da Lei nº 10.741/2003 e artigo 61 da Lei 9.099/1995.
89) Resposta: Certo - Hodiernamente os Tribunais Superiores
entendem que não é necessária a coabitação para a caracterização da violência doméstica.
90) Resposta: Certo - A tortura causa sofrimento físico e/ou
mental, dispensando vestígios se causar apenas sofrimento mental.

Assim, partindo-se de uma perspectiva histórica, verifica-se que a administração pública evoluiu através de três
modelos básicos, que representam três reformas administrativas que se destacam, quais sejam, a administração
pública patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Essas
três formas se sucedem no tempo, sem que, no entanto,
qualquer uma delas seja inteiramente abandonada.
Portanto, é um erro afirmar que a administração pública
burocrática foi, é ou será por completo eliminada pela gerencial.
03) Resposta: Errado - Na Era Vargas (1930 a 1945), o governo
autoritário de Vargas resolve modernizar a máquina administrativa brasileira através dos paradigmas burocráti-

NOÇÕES
NOÇÕES DE
DE ADMINISTRAÇÃO
DIREITO CONSTITUCIONAL
PÚBLICA

de delitos, não estando entre esses o homicídio culposo na
condução de veículo automotor resultante de estado de
embriaguez do condutor.
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cos difundidos por Max Weber. O auge dessas mudanças
ocorre em 1936 com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), que tinha como atribuição modernizar a máquina administrativa utilizando
como instrumentos a afirmação dos princípios do mérito,
a centralização, a separação entre público e privado, a hierarquia, a impessoalidade, a rigidez e universalidade das
regras e a especialização e qualificação dos servidores. Portanto, não foi no governo de JK que criou-se o DASP.
04) Resposta: Certo - Na sociedade anterior ao capitalismo,
o Estado aparecia como um ente “privatizado”, no sentido
de que não havia uma distinção clara, por parte dos governantes, entre o patrimônio público e o seu próprio patrimônio privado, não definia-se limites entre a res publica e
a res principis, ou seja, a “coisa pública” se confundia com
o patrimônio particular dos governantes, pois não havia
uma fronteira muito bem definida entre ambas.
A corrupção e o nepotismo eram extremamente característicos nesse tipo de administração (patrimonialista), tendo
como foco atender o interesse particular dos soberanos e de
seus auxiliares, ao invés de priorizar as necessidades coletivas.
Quando surge o capitalismo e a democracia, o cenário acima perde espaço, passando a existir uma distinção entre
Estado e particular, não havendo mais espaço para a administração patrimonialista, ou seja, não cabe mais uma
administração que privilegiava uns poucos em detrimento
de muitos. Portanto, a Adm. Burocrática surge como forma
de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista.

Estado Democrático Social.
Ela traz consigo os desafios de:
_ a superação do formalismo
_ a redução de desigualdades
_ aumento da eficiência sistêmica e da eficácia dos
serviços públicos e da efetividade das políticas públicas
(importância da gestão)
08) Resposta: Certo - A estruturação da Máquina Administrativa passou por sete períodos, vindo de um modelo patrimonial percebida até década de 30, na sequencia veio a
Era Vargas, onde vemos o modelo burocrático e na segunda metade da década de 90, deu início a implementação
do modelo gerencial.
Podemos dividir essa estruturação em sete etapas, quais
sejam:
1) 1930 a 1945 – Burocratização da Era Vargas
2) 1956 a 1960 – A administração paralela de JK
3) 1967 – A reforma militar
4) 1988 – A administração pública na nova Constituição
5) 1990 – O governo Collor e o desmonte da máquina pública
6) 1995/2002 – O gerencialismo da Era FHC

NOÇÕES
NOÇÕES DE
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05) Resposta: Errado - No início da década de 60 do século
passado, era consenso que a forma de gerir a coisa pública adotada pela burocracia era empecilho ao desenvolvimento nacional, porém, O Programa Nacional de Desburocratização só foi instituído em 1979, através do Decreto
nº 83.740.
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06) Resposta: Certo - A referida reforma ocorreu no período de
1995 a 2002, denominado como – O gerencialismo da Era
FHC, e foi o ícone do governo Fernando Henrique Cardoso
em relação à administração pública brasileira. A reforma
gerencial teve como instrumento básico o Plano Diretor
da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), que visava
à reestruturação do aparelho do Estado para combater,
principalmente, a cultura burocrática.
07) Resposta: Errado - O modelo burocrático, em decorrência
do excesso administrativo que apresentava, não favorecia
a fluidez das ações, que deveriam ser mais céleres para serem mais eficientes. Além disso, nesse modelo prevalecia
um forte formalismo que engessava a autonomia, fazendo
assim com que as pessoas tivessem menos produtividade e
menos eficiência em seus resultados.
Portanto, a Rrforma Gerencial nasceu exatamente da
pressão por maior eficiência ou menores custos que se
seguiu à transformação do Estado Democrático Liberal em

7) Nova Administração Pública: O movimento “reinventando o governo” difundido nos EUA e a reforma administrativa de 95, introduziram no Brasil a cultura do management, trazendo técnicas do setor privado para o setor
público.
Portanto, não podemos considerar o modelo patrimonial
nessa questão, pois, foi a partir dele que se deu início às
reformas.
09) Resposta: Certo - Nesse modelo, o Estado aparecia como
um ente “privatizado”, no sentido de que não havia uma
distinção clara, por parte dos governantes, entre o patrimônio público e o seu próprio patrimônio privado, não
definia-se limites entre a res publica e a res principis, ou
seja, a “coisa pública” se confundia com o patrimônio
particular dos governantes, pois não havia uma fronteira
muito bem definida entre ambas.
10) Resposta: Errado - O Decreto-Lei 200/67que distinguiu
claramente a Administração Direta (exercida por órgãos
diretamente subordinados aos ministérios) da indireta
(formada por autarquias, fundações, empresas públicas
e sociedades de economia mista), trouxe modernização,
padronização e normatização nas áreas de pessoal, compras e execução orçamentária, estabelecendo ainda, cinco

Esse princípio da descentralização tinha por finalidade
flexibilizar a administração e, isso se percebe na possibilidade de contratar, por meios que não fossem concursos
públicos, para escalões superiores da administração, assim
como a contratação técnica de serviço especializado.
11) Resposta: Certo - Decreto 1.171/94 –
II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento
ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente
entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras
contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.
O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. O dispositivo tem a finalidade de
nos fazer pensar na análise que o servidor publico deve
aplicar à sua conduta, afinal, em se tratando do “honesto”
e “desonesto” a situação é mais clara, mas cabe lembrar que
o mesmo dispositivo aborda os aspectos legal, conveniente
e oportuno, que muitas vezes acaba não sendo tão fácil assim de se aplicar, afinal, o conveniente para um pode não
ser para outro, assim como, o oportuno, assim como sabemos que nem tudo que é imoral é ilegal e, é aí que entra a
ultima parte do dispositivo, diante de uma situação que
possa deixar dúvidas quanto qual seja a melhor conduta: “mas principalmente entre o honesto e o desonesto”. Ou
seja, a lei sempre, rigorosamente, deve ser obedecida, mas
em caso que esta não seja explícita, o elemento ético deve
conduzir a conduta do servidor.
12) Resposta: Errado - A Empresa Pública, que é pessoa jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital
exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por
força de contingência ou de conveniência administrativa
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em
direito, compõe, junto com as Autarquias, Sociedade de
Economia Mista e Fundações Públicas, a Administração
Indireta.
13) Resposta: Certo - Autonomia política é dada apenas para
Administração Direta.
14) Resposta: Errado - O ocorrido foi exatamente o oposto,
visto que a CF/88 aumentou a burocratização para o Estado. No aspecto político até trouxe avanços, mas no tocante
ao aspecto administrativo, o que de fato aconteceu foi um
retrocesso, com aumento da centralização administrativa,
aumento da ineficiência, aumento da inflexibilidade na
Adm. Indireta, retirada da autonomia do Poder Executivo,
enfim, predomínio burocrático.
15) Resposta: Certo - A Reforma Administrativa no Brasil, ba-

seada nos modelos gerenciais, voltados para o resultado e
focado no cidadão, trouxe modernização, padronização
e normatização nas áreas de pessoal, compras e execução
orçamentária, estabelecendo ainda, cinco princípios estruturais da administração pública: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e
controle.
Os planejamentos se apresentam com bases em análises
técnicas, com a finalidade de rearranjar a administração
pública, e também percebe-se essa característica quando
temos uma descentralização da Adm. Direta com base em
serviços públicos especializados e técnicos.
16) Resposta: Certo - O DASP tinha como atribuição modernizar a máquina administrativa utilizando como instrumentos a afirmação dos princípios do mérito, a centralização, a separação entre público e privado, a hierarquia,
a impessoalidade, a rigidez e universalidade das regras e a
especialização e qualificação dos servidores.
Como características do DASP podemos citar a forte institucionalização de programas de formação e profissionalização de servidores públicos e o fato de ter expandido o
sistema de mérito e estabelecido diretrizes para elaboração
de plano de classificação de cargos.
17) Resposta: Certo - Temos aqui o disposto na CF/88, em seu
art. 37, §4º , e embora, o enunciado não esteja completo,
está correto. Vale acrescentar que o artigo rege ainda a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei.
Para aqueles que julgarem o enunciado incompleto e
por isso, errado, vale destacar que o mesmo não cita que
se trata apenas dessas consequências citadas, portanto,
dificilmente um recurso seria aceito.
18) Resposta: Certo - De acordo com o Decreto 1.171/94, que
versa sobre a Ética Profissional do Servidor Público, é
proibido ao servidor, deixar de utilizar os avanços técnicos
e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para
atendimento do seu mister.
19) Resposta: Errado - Questão fácil de ser respondida por sabermos que na Administração Direta, de acordo com a estrutura atual, é adotado o critério de departamentalização
funcional, com cadeia de comando centralizada no topo
da estrutura.
20) Resposta: Certo - A reforma administrativa em diferentes
países nas décadas de 80 e 90 evidenciam a existência de 4
(quatro) modelos da NPM que foram introduzidos no setor público, dentre eles, esses dois que tratam exatamente
dessa questão monopolista e da eficiência, como podemos
ver abaixo
 Modelo de Impulso para a Eficiência
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princípios estruturais da administração pública: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e controle.
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Baseado na Economia Política do Tatcherismo (public
choice)
• Exacerbação dos controles financeiros

provas colhidas ou àquelas que a autoridade pretende obter prejudique a apuração do ilícito. Outro ponto, o indiciado pode ter acesso aos autos, inclusive advogado, mesmo sem procuração. Não confundir inquisitivo com sigilo.

• Parametrização dos serviços públicos
• Foco na capacidade de resposta
• Incremento de produtividade
Eficiência crua
 Modelo Downsizing e Descentralização
Associado à crise do paradigma das mega organizações
públicas
• Processos de Privatização
• Redução de Hierarquia
• Busca de formas flexíveis na prestação do serviço público
• Gerenciamento em redes e parcerias (gestão de contratos)
Minimalista, descentralizador.

NOÇÕES DE PROCESSO PENAL
1) Resposta: Certo - O caput do art. 10, do CPP, diz que o prazo para terminar o inquérito será de 10 dias se o indiciado
estiver preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contanto o prazo, nesta última hipótese, a partir do dia
em que executar a ordem de prisão.
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2) Resposta: Certo - Observe que no art. 514, do CPP, nos crimes afiançáveis, dentre eles os crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública, estando
a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará
autuá-la e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias, sendo
desnecessária a resposta preliminar.
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3) Resposta: Errado - O art. 5º, § 3º, do CPP, estabelece que
qualquer pessoa pode levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de uma infração penal, hipótese
conhecida como delatio criminis. A notitia criminis pode
chegar ao conhecimento do delegado de formas diversas,
como, por exemplo, por comunicação de outros policiais,
por matéria jornalística, boletim de ocorrência lavrado
em sua delegacia, por informação prestada por conhecidos etc. Não está relacionada a condição de oferecimento
da denúncia.
4) Resposta: Errado - De acordo com o art. 20, do CPP, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Sua
finalidade é a de evitar que a publicidade em relação às

5) Resposta: Errado - A competência processual penal e sua
fixação estão disciplinadas no art. 69, do CPP, sendo que
o local do crime é o primeiro dos sete critérios, e de forma
subsidiária, como segundo critério, está o domicílio ou residência do réu.
6) Resposta: Certo - Disciplina o art. 80, do CPP, que será facultativa a separação dos processos quando as infrações
tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou
de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de
acusados. Acrescenta, ainda, as hipóteses de não prolongar
a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz
reputar conveniente a separação.
7) Resposta: Errado - Não há impedimento de o Ministério
Público participar ativamente das investigações e, ao concluir o inquérito, denunciar o acusado. Conforme o art.
258, do CPP, os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for
seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se
estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas
à suspeição e aos impedimentos dos juízes.
8) Resposta: Errado - O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante,
ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta
hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de
prisão. Observe, prisão em flagrante e prisão preventiva.
9) Resposta: Certo - Conforme redação do art. 18, do CPP,
depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a
autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, diligência, se de outras provas tiver notícia.
10) Resposta: Certo - O art. 2º, do CPP, estabelece que a lei processual penal, pelo princípio da imediata aplicação, esta
deve ser aplicada imediatamente, sem que isso prejudique
a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, tampouco constitua ofensa ao princípio da irretroatividade.
11) Resposta: Errado - É um procedimento investigatório instaurado em razão da prática da uma infração penal, composto por uma série de diligências, que tem como objetivo
obter elementos de prova para que o titular da ação possa
propô-la contra o criminoso, razão pela qual é um procedimento inquisitivo e que não cabe o princípio do contraditório.

nº 9.9099/95, que afirma que os atos processuais serão públicos e poderão ser realizados em horário noturno e em
qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas
de organização judiciária.

próprio direito considerado de terceiro. É o que disciplina
o art. 18: Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

100) Resposta: Certo - Verifica-se o disposto na Súmula 243,
do STJ, que o benefício da suspensão do processo não é
aplicável em relação às infrações penais cometidas em
concurso material, concurso formal ou continuidade
delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar
o limite de um ano.

08) Resposta: Certo - Antes da mudança do código processual
civil em 2015 o “interesse de agir” e a “legitimidade” compunham um item chamado “condições da ação”. Aquilo
que era condições da ação passou a ser denominado pelo
novo código de “pressupostos processuais”. Também existia dentro de condições da ação a chamada “possibilidade
jurídica do pedido” que agora passa a compor a análise
de mérito da demanda. É o que dispõe o art. 17 que para
postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

01) Resposta: Letra D - O princípio do juiz natural é aquele
que garante a todo cidadão que seu processo seja julgado
por juiz independente, imparcial, seguindo o disposto pela
Constituição Federal, art. 5º XXXVII.
02) Resposta: Certo - Previsto no art. 10, não pode haver surpresa durante o processo. Por esta razão, pela não surpresa
garante-se o contraditório e a ampla defesa. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
03) Resposta: Errado - Seguindo pelo art. 36, a questão estaria incorreta. O procedimento da carta rogatória perante o
Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e
não voluntário, como diz a questão. Além disso deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal.
04) Resposta: Errado - Segundo o art. 23, a autoridade brasileira é una, excluindo qualquer outra. Inclusive ações relativas a imóveis situados no Brasil, matéria de sucessão
hereditária e divórcio, dissolução de união estável.
05) Resposta: Errado - Seguindo pela teoria trinária, as ações
se dividem em ações de conhecimento, executivas e cautelares. As de conhecimento se subdividem em declaratória,
constitutiva e condenatória. Aquelas que buscam resolver
uma situação de perigo, de crise são as cautelares e não as
de conhecimento conforme sugerido pelo enunciado da
questão.
06) Resposta: Errado - A questão retrata expressamente artigo
de lei. Segundo o art. 19 e 20 do CPC, o interesse do autor
pode limitar-se à declaração: I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II - da
autenticidade ou da falsidade de documento. E mais, é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha
ocorrido a violação do direito.
07) Resposta: Certo - Desde que autorizado pelo ordenamento
jurídico, determinado indivíduo poderá pleitear em nome

09) Resposta: Certo - Eis uma questão de terminologias. O Antigo código utilizava a expressão interesse de agir e o atual
interesse processual. Na verdade, ainda que existentes posicionamentos divergentes, as expressões são sinônimas. O
interesse de agir deve ser demonstrado quando se está a falar de postulação em juízo e não apenas quando se tratar
de contestação.
10) Resposta: Errado - Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de
arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor
pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Caso o
autor opte por alterar sua petição inicial e incluir como
litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo Réu, deverá
fazê-lo dentro do prazo de 30 dias. É o que dispõe o art. 339
do CPC.
11) Resposta: Certo - Conforme disciplina o art. 179 nos casos
de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério
Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo
intimado de todos os atos do processo; II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e
recorrer. Além deste, o art. 996 informa que o recurso pode
ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
12) Resposta: Errado - Nos termos do art. 155, a afirmativa
feita pelo enunciado está incorreta. O escrivão, o chefe de
secretaria e o oficial de justiça são responsáveis, civil e regressivamente, quando sem justo motivo, se recusarem a
cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a
que estão subordinados.
12) Resposta: Certo - Conforme o disposto no art. 139 IX, o juiz
dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe determinar o suprimento de pressupostos
processuais e o saneamento de outros vícios processuais.
13) Resposta: Errado - Os atos ordinatórios não são atos dos
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1) Resposta: Certo - Quando se refere à lugar os dois termos
podem ser usados sem prejuízo gramatical
2) Resposta: Errado - Segundo o texto, o país não é obra do
acaso uma vez que é construído por meio de debates e
discussões entre pontos de vistas, muitas vezes, conflitantes.
3) Resposta: Certo - A construção, dividida em dois períodos,
apresenta padrão estilístico, a fim realçar o efeito da
mensagem por meio da repetição
4) Resposta: Errado - O tempo verbal é distinto nas duas
orações para expressar ideias distintas. Na primeira oração
visualiza-se uma suposição, e na segunda uma afirmação.
5) Resposta: Certo - É o mesmo referente uma vez que, no
texto, apresenta um único posicionamente no tocante ao
conceito de modernidade.
6) Resposta: Certo - Uma das funções do “ponto e vírgular”
é elencar e separar características referentes a um mesmo
sujeito.
7) Resposta: Errado - A expressão “desse modo” determinaria
uma única posição, o que entraria em contradição com “de
modo geral”, que é uma aproximação generalizada.
8) Resposta: Errado - “A respeito” é sinônimo de “sobre”, caso
fosse determinado, transformaria-se num substantivo
com o significado de cumprimento.

reflexão sobre como é necessário criar uma narrativa sobre
a violência diante da absoluta falta de sentido da mesma.
14) Resposta: Errado - Revela a falta de explicação de qualquer
cidadão frente a certos acontecimentos.
15) Resposta: Errado - “Os jurados” não se referem aos
suspeitos, mas aos que estão os julgando.
16) Resposta: Errado - A oração perderia o sentido devido o
uso incorreto da conjunção “senão”.
17) Resposta: Errado - O uso está correto e não prejudica a
norma culta
18) Resposta: Errado - Não se pode isolar o pronome relativo
“que” do sujeito o qual ele substitui.
19) Resposta: Errado - A fim significa - com o objetivo de/
afim tem outro sentido - afinidade.
A segunda afirmação está correta.
20) Resposta: Certo - Poderia ser perfeitamente substituída
por “que” pois ambos exerceriam a função de pronome
relativo. A segunda afirmação também está correta pois
“indispensáveis” referem-se a “atos de comunicação’.
21) Resposta: Errado - A expressão “cada um dos” exige a
concordância ideológica no plural, uma vez que se refere a
“sujeitos”
22) Resposta: Certo - Estaria correto, uma vez que a estrutura
permitiria tanto “próclise” (primeiro caso), quanto
“enclise” (segundo caso).

9) Resposta: Errado - Na verdade, está no singular por se
referir à “democracia”.

Próclise indica a posição do pronome antes do verbo, já a
ênclise denomina o posicionamento do pronome posposto
ao verbo.

10) Resposta: Errado - O autor defende o contrário, a
possibilidade de se transformar conforme a necessidade.

23) Resposta: Certo - As duas expressões indicam projeto,
possibilidade, intenção, e não manifestação concreta.

11) Anulada

24) Resposta: Errado - Afirma o contrário. Abandonando
o antigo padrão de investigação, centrado na confissão
do acusado, vários países sofisticaram seu processó de
investigação, a partir de reunião de provas mais concretas
e comprováveis.

12) Resposta: Certo - Tornaria a oração uma subordinada
explicativa
13) Resposta: Errado - O texto oferece, na verdade, uma
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quidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.
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