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Revisão Específica - Cargo de Escrivão 
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LEI 8.112/90

Prof. Thállius Moraes
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Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes

PROVIMENTO
 NOMEAÇÃO

 PROMOÇÃO

 READAPTAÇÃO

 REINTEGRAÇÃO

 REVERSÃO

 APROVEITAMENTO

 RECONDUÇÃO

VACÂNCIA
 EXONERAÇÃO

 FALECIMENTO

 DEMISSÃO

 PROMOÇÃO

 APOSENTADORIA

 READAPTAÇÃO

 POC INACUMULÁVEL
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 REINTEGRAÇÃO
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 APROVEITAMENTO
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4



 

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes

HIPÓTESES DE ADVERTÊNCIA

 Não observar os deveres do servidor (art. 116 da lei 8.112/90);
 ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
 retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da

repartição;
 recusar fé a documentos públicos;
 opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
 promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
 cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de

atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
 coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou

a partido político;
manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou

parente até o segundo grau civil;
 recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.
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Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes

HIPÓTESES DE SUSPENSÃO

 reincidência das faltas punidas com advertência;
 violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de

demissão.
 cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa (exceto em

situações de emergência e transitórias);
exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou

função e com o horário de trabalho;
 recusa injustificada a realizar inspeção médica.
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Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes

HIPÓTESES DE DEMISSÃO

 crime contra a administração pública;
 abandono de cargo (ausência intencional por +30 dias consecutivos);
 inassiduidade habitual (falta injustificada ao serviço por 60 dias, interpoladamente, no período

de 12 meses);
 improbidade administrativa;
 incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
 insubordinação grave em serviço;
 ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de

outrem;
 aplicação irregular de dinheiros públicos;
 revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
 lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
 corrupção;
 acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes

HIPÓTESES DE DEMISSÃO

 transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117:
 valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da

função pública;
 participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não

personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
 atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar

de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou
companheiro;

 receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;

 aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
 praticar usura sob qualquer de suas formas;
 proceder de forma desidiosa;
 utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
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1) (CESPE) Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo disciplinar com
base unicamente em denúncia anônima é viável, desde que tenha sido realizado previamente
procedimento investigatório.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 9

2) (CESPE) É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido, somente
sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 10



 

3) (CESPE) É cabível penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas punidas com
advertência.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 11

4) (CESPE) A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
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5) (CESPE) A ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito punível com suspensão prescreverá
em dois anos contados da data em que o fato se tornou conhecido; todavia, se tal ato ilícito também
configurar crime, então se aplicará o prazo prescricional da lei penal para a ação disciplinar.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 13

6) (CESPE) Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações,
gratificações e adicionais, incorporando-se as duas últimas ao vencimento ou provento, nas condições
indicadas em lei.
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7) (CESPE) A demissão será a penalidade disciplinar cabível para o servidor que se recusar a ser
submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 15

8) (CESPE) O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições, o qual pode ensejar a aplicação de penalidade disciplinar — até mesmo de demissão —, que
deve, sempre, mencionar o fundamento legal e a causa da sanção.
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9) (CESPE) A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário
oficial.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 17

10) (CESPE) Apesar de as instâncias administrativa e penal serem independentes entre si, a eventual
responsabilidade administrativa do servidor será afastada se, na esfera criminal, ele for beneficiado por
absolvição que negue a existência do fato ou a sua autoria.
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11) (CESPE) Será cassada a aposentadoria voluntária do servidor inativo que for condenado pela prática
de ato de improbidade administrativa à época em que ainda estava na atividade.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 19

12) (CESPE) A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, e
ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Nesse caso, o
servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório.
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13) (CESPE) O auxílio-moradia poderá ser concedido a servidor público que resida com outra pessoa que
receba o mesmo benefício.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 21

14) (CESPE) O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o
término do prazo de três anos.
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15) (CESPE) A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor
público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do
interesse da administração pública.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 23

16) (CESPE) Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 24



 

17) (CESPE) Servidor aposentado por invalidez poderá retornar à atividade caso junta médica oficial
declare insubsistentes os motivos da sua aposentadoria, hipótese em que se procederá à reversão do
servidor.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 25

18) (CESPE) Demissão, promoção ou morte de servidor público são situações que geram vacância do
cargo público.
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19) (CESPE) Os cargos públicos podem ser providos somente mediante nomeação em concurso público.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 27

20) (CESPE) João, servidor público ocupante do cargo de motorista de determinada autarquia do DF,
estava conduzindo o veículo oficial durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um
homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao veículo do homem, provocando uma
batida e, por consequência, dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial contra a
autarquia requerendo a reparação dos danos materiais sofridos. A autarquia instaurou procedimento
administrativo disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever funcional. No que se refere à
situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.
Caso João seja condenado criminalmente pelos fatos narrados, não poderá ser responsabilizado
administrativamente pela mesma razão, dada a vedação do bis in idem.
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21) (CESPE) A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de quinze dias, contados da publicação
do ato de provimento.
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22) (CESPE) Somente nos casos de provimento de cargo por nomeação haverá posse.
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23) (CESPE) Servidor que se encontre em estágio probatório não poderá exercer cargo em comissão no
órgão em que esteja lotado.
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24) (CESPE) Para a investidura em cargo público, exige-se, entre outros requisitos, a nacionalidade
brasileira originária ou nata.
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25) (CESPE) A investidura em cargo público em comissão ocorre com a nomeação e independe de prévia
habilitação em concurso público.

Lei 8.112/90- Prof. Thállius Moraes 33

CONTABILIDADE – PARTE I

Prof William Notário
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

1 (Cespe – 2018) Em função da competência contábil, deve ser considerado despesa
do exercício corrente o valor do aluguel do imóvel que tenha sido utilizado no
exercício corrente e só será pago no exercício seguinte.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

2 (Cespe – 2018) Em algumas atividades, é comum que o cliente realize um
adiantamento ao fornecedor, por conta do bem ou do serviço que lhe será entregue.
Quando do efetivo recebimento do adiantamento, o fornecedor, em cumprimento ao
regime de caixa, deverá lançar em sua contabilidade um crédito em conta de passivo,
em contrapartida à conta caixa ou equivalentes.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

Determinada sociedade comercial realizou, no período corrente, a transação
apresentada a seguir.

- Descontou, no banco onde mantém conta, uma duplicata a vencer em 60 dias. O
título, com valor nominal de R$ 100.000, gerou um crédito de R$ 97.000 na conta-
corrente da empresa.

3 (Cespe – 2018) a empresa, no momento do desconto do título, contabilizou
despesa com encargos financeiros de R$ 3.000.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

4 (Cespe – 2014) No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para
doze meses, o crédito deverá ser feito na conta bancos ou na conta caixa.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

5 (Cespe – 2014) Caso uma empresa compre mercadorias a prazo, no momento do
pagamento de uma das duplicatas referentes a essa compra ocorrerá um fato
permutativo.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

Determinada entidade apresentou os seguintes eventos no mês de abril de 2012.

I - pagamento de R$ 4.200,00, no mês de abril de 2012, referentes a aluguel dos
meses de abril e maio de 2012;

II - consumo e pagamento de despesas, em abril de 2012, com serviços de limpeza e
conservação, relativos ao mês de abril de 2012, no valor de R$ 1.800,00;

III - recebimento, em abril de 2012, em dinheiro, por serviços prestados no mês de
março de 2012, no valor de R$ 3.600,00;

IV - prestação de serviços, no mês de abril de 2012, para recebimento em maio de
2012, no valor de R$ 5.700,00.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

À luz do regime de caixa e do regime de competência, julgue os itens seguintes,
relativos à apuração de resultado do mês de abril de 2012 da entidade considerada.

6 (Cespe – 2012) Independentemente do regime considerado, os resultados
apurados no mês de abril de 2012 serão iguais.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

7 (Cespe – 2012) Na apuração do resultado do mês de abril de 2012, não se
consideram, tanto no regime de caixa quanto no de competência, os eventos III e IV,
os quais repercutem na apuração do resultado, respectivamente, dos meses de
março e maio.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

A tabela a seguir representa, em reais, o balancete de verificação de uma sociedade
anônima em 31/12/20x0.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

Nessa situação hipotética,

8 (Cespe – 2018) separando-se as contas patrimoniais das contas de resultado, será
identificado um lucro no período.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

Nessa situação hipotética,

9 (Cespe – 2018) o balanço patrimonial elaborado a partir dos dados constantes do
balancete deverá apresentar um passivo de R$ 48.000.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

Nessa situação hipotética,

10 (Cespe – 2018) o saldo devedor de caixa representa disponibilidade financeira
imediata que a entidade possui na data do balancete.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

Previstas na Lei n.º 6.404/1976, as demonstrações contábeis obrigatórias para
sociedades anônimas incluem o balanço patrimonial (BP) e a demonstração do
resultado do exercício (DRE). Acerca desses demonstrativos, julgue os itens seguintes.

11 (Cespe – 2018) O BP apresenta as contas de resultado da entidade,
correspondentes a um exercício financeiro coincidente com o ano civil.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

12 (Cespe – 2018) O BP permite ao usuário da informação a análise da situação
financeira da companhia em dado momento.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

13 (Cespe – 2018) A estrutura da DRE é delineada a partir da apresentação das
receitas brutas, que, deduzidas de impostos, inclusive de imposto de renda,
determinam o lucro operacional da entidade.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

No que se refere ao balancete de verificação contábil, julgue os itens subsequentes.

14 (Cespe – 2018) O balancete de verificação é um resumo ordenado de todas as
contas utilizadas pela contabilidade da entidade que o apresenta, destinando-se a
detectar todos os possíveis erros de contabilização eventualmente ocorridos.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

15 (Cespe – 2018) O balancete de verificação pode ser levantado em modelos que
vão de um mínimo de duas colunas a um máximo de seis colunas.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

16 (Cespe – 2018) Em um balancete de seis colunas, apresentam-se, inicialmente, os
saldos existentes nas rubricas contábeis no final do período anterior, seguidos da
letra D ou C, que indicam se o referido saldo é devedor ou credor, respectivamente.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

Considere os dados da tabela a seguir, retidos da contabilidade de determinada
sociedade empresarial, com valores em reais (R$).
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

17 (Cespe – 2018) As contas do ativo dessa empresa somam R$ 500.000.
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Contabilidade Geral – Prof. William Notario

18 (Cespe – 2018) O lucro bruto do exercício da referida empresa foi de R$ 50.000.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos
de sequenciação textual.
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Emprego das classes de palavras.
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.
5.5 Concordância verbal e nominal.
5.6 Regência verbal e nominal.
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.8 Colocação dos pronomes átonos.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

6 Reescrita de frases e parágrafos do texto.
6.1 Significação das palavras.
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
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REVISÃO DOS 4 TÓPICOS MAIS
IMPORTANTES DO SEU EDITAL EM
35 QUESTÕES E 14 DICAS

1. Reconhecimento de tipos e
gêneros textuais
Prof. Adriana Figueiredo



 

Prof. Adriana Figueiredo

TIPOLOGIA

pretérito perfeito
Chegou em casa, abriu uma garrafa de
vinho e, finalmente, conseguiu relaxar.

O problema da educação é grave: em 2018, apenas 47,4%
das pessoas com 25 anos ou mais de idade finalizaram a

educação básica obrigatória.

pretérito imperfeito

expositiva/
informativa

argumentativa

Em 2018 47,4% das pessoas com 25 anos ou mais de idade
finalizaram a educação básica obrigatória.

O sol brilhava, o mar estava azul.

descrição

narração

dissertação
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01. CESPE - ANTAQ
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01. CESPE - ANTAQ
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01. CESPE - ANTAQ
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No texto, defende-se a tese de que as mulheres, por serem descendentes de Eva,
são pecadoras em potencial.

Certo
Errado

01. CESPE - ANTAQ
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No texto, defende-se a tese de que as mulheres, por serem descendentes de Eva,
são pecadoras em potencial.

Certo
Errado

01. CESPE - ANTAQ
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DICA 1: TEXTO EXPOSITIVO É AQUELE QUE APRESENTA FATOS. TEXTO
ARGUMENTATIVO É AQUELE QUE DEFENDE TESE. TEXTO EXPOSITIVO NÃO
DEFENDE TESE.

67

02. CESPE - EMAP
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O texto defende o papel dos governos como reguladores da economia.

Certo
Errado

02. CESPE - EMAP
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O texto defende o papel dos governos como reguladores da economia.

Certo
Errado

02. CESPE - EMAP

70



 

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo
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03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo
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O texto defende o direito da população com doenças raras ou crônicas ao acesso a
medicamentos de alto custo no contexto da crise provocada pela falta de recursos
orçamentários para atender as demandas da saúde pública nos municípios
brasileiros.

Certo
Errado

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo
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O texto defende o direito da população com doenças raras ou crônicas ao acesso a
medicamentos de alto custo no contexto da crise provocada pela falta de recursos
orçamentários para atender as demandas da saúde pública nos municípios
brasileiros.

Certo
Errado

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo
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04. CESPE / CEBRASPE - PC-AL - Delegado de Polícia
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04. CESPE / CEBRASPE - PC-AL - Delegado de Polícia

76



 

O texto defende que reconhecer que a natureza humana não é apenas “boa e pura”
seria melhor para a sociedade.

Certo
Errado

04. CESPE / CEBRASPE - PC-AL - Delegado de Polícia

77

O texto defende que reconhecer que a natureza humana não é apenas “boa e pura”
seria melhor para a sociedade.

Certo
Errado

04. CESPE / CEBRASPE - PC-AL - Delegado de Polícia

78



 

DICA 2: DIZER O QUE PREDOMINA NO TEXTO É BUSCAR A INTENÇÃO DO AUTOR
(INÍCIO/FINAL DO TEXTO).

79

2. Emprego de elementos de
referenciação, substituição e
repetição
Prof. Adriana Figueiredo



 

05. CESPE - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

81

O pronome “ele”, no trecho “ele é apenas culpado de uma non distributio medii” (l.
51 e 52), refere-se a “o ministro” (l.49).

Certo
Errado

05. CESPE - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

82



 

O pronome “ele”, no trecho “ele é apenas culpado de uma non distributio medii” (l.
51 e 52), refere-se a “o ministro” (l.49).

Certo
Errado

05. CESPE - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

83

DICA 3: PARA SABER O QUE O PRONOME RETOMA, FOCO NO QUE VEM DEPOIS
DELE.

84



 

06. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA E MAPEAMENTO

QUESTÃO ADAPTADA 85

No segundo parágrafo do texto 1A2-II, o pronome “eles” faz referência a

A) “indivíduos acometidos”.

B) “números de indivíduos acometidos”.

QUESTÃO ADAPTADA

06. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA E MAPEAMENTO

86



 

No segundo parágrafo do texto 1A2-II, o pronome “eles” faz referência a

A) “indivíduos acometidos”.

B) “números de indivíduos acometidos”.

QUESTÃO ADAPTADA

06. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA E MAPEAMENTO

87

Na linha 2, o pronome “Sua” refere-se ao antecedente “Amazônia”.

Certo
Errado

07. CESPE - ANTAQ

88



 

Na linha 2, o pronome “Sua” refere-se ao antecedente “Amazônia”.

Certo
Errado

07. CESPE - ANTAQ

89

08. CESPE - TRT - 7ª Região (CE)

QUESTÃO ADAPTADA 90



 

No primeiro parágrafo do texto CB1A1AAA, o referente da forma pronominal “sua”
(ℓ.7) é “vários empregos” (ℓ.6).

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

08. CESPE - TRT - 7ª Região (CE)

91

No primeiro parágrafo do texto CB1A1AAA, o referente da forma pronominal “sua”
(ℓ.7) é “vários empregos” (ℓ.6).

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

08. CESPE - TRT - 7ª Região (CE)

92



 

Pelos sentidos do texto, depreende-se que o pronome “sua” (l.5) retoma, por
coesão, o antecedente “dos produtos” (l.4).

Certo
Errado

09. CESPE - Câmara dos Deputados - Técnico Legislativo

93

Pelos sentidos do texto, depreende-se que o pronome “sua” (l.5) retoma, por
coesão, o antecedente “dos produtos” (l.4).

Certo
Errado

09. CESPE - Câmara dos Deputados - Técnico Legislativo

94



 

DICA 4: O PRONOME POSSESSIVO CONCORDA COM O QUE VEM DEPOIS DELE,
NÃO COM O SEU REFERENTE.

95

10. CEBRASPE – 2021- IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade

No trecho “A maioria das pessoas subestima o alcance e as possibilidades que uma
visão científico-racional de mundo possui. Um olhar cético para o mundo pode
permitir a redução dos preconceitos, mais tolerância a visões políticas e ideológicas
divergentes, maior diálogo e consideração constante de que sua compreensão pode
ser equivocada ou incompleta.”, do texto 1A1-II, o pronome “sua” refere-se a

A) “A maioria das pessoas”.

B) “o mundo”.

QUESTÃO ADAPTADA 96



 

No trecho “A maioria das pessoas subestima o alcance e as possibilidades que uma
visão científico-racional de mundo possui. Um olhar cético para o mundo pode
permitir a redução dos preconceitos, mais tolerância a visões políticas e ideológicas
divergentes, maior diálogo e consideração constante de que sua compreensão pode
ser equivocada ou incompleta.”, do texto 1A1-II, o pronome “sua” refere-se a

A) “A maioria das pessoas”.

B) “o mundo”.

QUESTÃO ADAPTADA

10. CEBRASPE – 2021- IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade

97

O pronome “isso” (l.12) retoma apenas a ideia expressa em “quanto mais próximo
de 1, maior é o desenvolvimento” (l.11-12).

Certo
Errado

11. CESPE - MDIC - Analista Técnico

98



 

O pronome “isso” (l.12) retoma apenas a ideia expressa em “quanto mais próximo
de 1, maior é o desenvolvimento” (l.11-12).

Certo
Errado

11. CESPE - MDIC - Analista Técnico

99

O pronome “Isso” (l.3) retoma toda a ideia expressa no primeiro período do texto.

Certo
Errado

12. CESPE - EMAP

100



 

O pronome “Isso” (l.3) retoma toda a ideia expressa no primeiro período do texto.

Certo
Errado

12. CESPE - EMAP

101

DICA 5: O PRONOME ISSO PODE RETOMAR TODO UM PERÍODO/PARÁGRAFO
ANTERIOR. PODE RETOMAR TAMBÉM APENAS PARTE DO PERÍODO.

102



 

Na organização da argumentação, o pronome “isso” (L.12) refere-se ao fato de as
epidemias terem sempre existido.

Certo
Errado

13. CESPE - HEMOBRÁS

103

Na organização da argumentação, o pronome “isso” (L.12) refere-se ao fato de as
epidemias terem sempre existido.

Certo
Errado

13. CESPE - HEMOBRÁS

104



 

14. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

105

De acordo com o texto 1A1-I, o autor ficaria satisfeito se sua lista de romances

A) despertasse em alguém a vontade de conhecer alguma daquelas obras ou seus
autores.

B) fosse consultada.

QUESTÃO ADAPTADA

14. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

106



 

De acordo com o texto 1A1-I, o autor ficaria satisfeito se sua lista de romances

A) despertasse em alguém a vontade de conhecer alguma daquelas obras ou seus
autores.

B) fosse consultada.

QUESTÃO ADAPTADA

14. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

107

3. Reescrita de frases e parágrafos
do texto
Prof. Adriana Figueiredo



 

REESCRITURA COM MUDANÇA DE REFERENTE

109

Os sentidos originais do texto seriam alterados caso o trecho “já que pior do que a
seca é a solidão” (l. 7 e 8) fosse reescrito da seguinte maneira: já que a solidão é
pior que a seca.

Certo
Errado

15. CESPE - BNB - Especialista Técnico

110



 

Os sentidos originais do texto seriam alterados caso o trecho “já que pior do que a
seca é a solidão” (l. 7 e 8) fosse reescrito da seguinte maneira: já que a solidão é
pior que a seca.

Certo
Errado

15. CESPE - BNB - Especialista Técnico

111

16. CESPE - PC-SE - Delegado de Polícia

112



 

A correção gramatical e os sentidos do texto serão preservados caso se reescreva o
último período do texto da seguinte forma: Para analisar essa participação, é
preciso verificar se ela funciona como controle social legítimo da atividade policial e
se acaso ela produz uma participação equânime.

Certo
Errado

16. CESPE - PC-SE - Delegado de Polícia

113

A correção gramatical e os sentidos do texto serão preservados caso se reescreva o
último período do texto da seguinte forma: Para analisar essa participação, é
preciso verificar se ela funciona como controle social legítimo da atividade policial e
se acaso ela produz uma participação equânime.

Certo
Errado

16. CESPE - PC-SE - Delegado de Polícia

114



 

DICA 6: MUDANÇA DE REFERENTE = MUDANÇA DE SENTIDO.

115

Na linha 37, preservam-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao se
deslocar “apenas” para antes de “o retrato”.

Certo
Errado

17. CESPE - Polícia Federal - Escrivão da Polícia Federal - Nacional

116



 

Na linha 37, preservam-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao se
deslocar “apenas” para antes de “o retrato”.

Certo
Errado

17. CESPE - Polícia Federal - Escrivão da Polícia Federal - Nacional

117

REESCRITURA DE FRASES

118



 

REESCRITURA DE
FRASES

COERÊNCIA

CORREÇÃO

COESÃO

SENTIDO

1

CORREÇÃO GRAMATICAL

120



 

Mantém-se a correção gramatical do trecho “o autocontrole e a moderação das
emoções que acabaram por se impor na modernidade”, caso a forma verbal
“impor” seja flexionada no plural “imporem”.

Certo
Errado

18. CEBRASPE – 2021 - PRF

121

Mantém-se a correção gramatical do trecho “o autocontrole e a moderação das
emoções que acabaram por se impor na modernidade”, caso a forma verbal
“impor” seja flexionada no plural “imporem”.

Certo
Errado

18. CEBRASPE – 2021 - PRF

122



 

Acerca da locução verbal presente no verso “não vai dar mais pra chorar”, da
primeira estrofe do texto 5A2-I, é correto afirmar que

A) a flexão de número é dada pelo verbo principal, que está no singular.

B) a flexão de tempo ocorre no verbo auxiliar, que está no presente.

19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEED-PR - Professor

QUESTÃO ADAPTADA
123

Acerca da locução verbal presente no verso “não vai dar mais pra chorar”, da
primeira estrofe do texto 5A2-I, é correto afirmar que

A) a flexão de número é dada pelo verbo principal, que está no singular.

B) a flexão de tempo ocorre no verbo auxiliar, que está no presente.

QUESTÃO ADAPTADA

19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEED-PR - Professor

124



 

DICA 7: NA LOCUÇÃO VERBAL: O VERBO PRINCIPAL MANDA E O VERBO
AUXILIAR OBEDECE.

125

CORREÇÃO GRAMATICAL/ SENTIDO ORIGINAL

126



 

20. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

127

No trecho “como somos competitivos” (primeiro parágrafo do texto 1A1-I), a
conjunção “como” expressa o mesmo que

A) conforme.

B) porque.

QUESTÃO ADAPTADA

20. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

128



 

No trecho “como somos competitivos” (primeiro parágrafo do texto 1A1-I), a
conjunção “como” expressa o mesmo que

A) conforme.

B) porque.

QUESTÃO ADAPTADA

20. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

129

No trecho “A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade, na medida em
que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao
semelhante” (primeiro período do último parágrafo do texto 1A2-I), a expressão
“na medida em que” poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção
gramatical e para os sentidos originais do texto, por

A) à medida que.

B) uma vez que.

QUESTÃO ADAPTADA

21. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

130



 

No trecho “A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade, na medida em
que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao
semelhante” (primeiro período do último parágrafo do texto 1A2-I), a expressão
“na medida em que” poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção
gramatical e para os sentidos originais do texto, por

A) à medida que.

B) uma vez que.

QUESTÃO ADAPTADA

21. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

131

No trecho “E, quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao
pai: — Me ajuda a olhar!”, do texto 1A2-II, sem prejuízo para a correção gramatical
e os sentidos do texto, o ponto de exclamação poderia ser substituído por um
ponto de interrogação.

Certo
Errado

22. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

132



 

No trecho “E, quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao
pai: — Me ajuda a olhar!”, do texto 1A2-II, sem prejuízo para a correção gramatical
e os sentidos do texto, o ponto de exclamação poderia ser substituído por um
ponto de interrogação.

Certo
Errado

22. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

133

23. CEBRASPE – 2021 - PRF

134



 

A correção gramatical do último período do texto seria mantida, embora seu
sentido original fosse prejudicado, se a locução “na medida em que” fosse
substituída por “à medida que” e a vírgula empregada logo após “vida” fosse
suprimida.

Certo
Errado

23. CEBRASPE – 2021 - PRF

135

A correção gramatical do último período do texto seria mantida, embora seu
sentido original fosse prejudicado, se a locução “na medida em que” fosse
substituída por “à medida que” e a vírgula empregada logo após “vida” fosse
suprimida.

Certo
Errado

23. CEBRASPE – 2021 - PRF

136



 

CORREÇÃO GRAMATICAL/ RELAÇÕES
COESIVAS

137

A correção gramatical do texto precedente, assim como sua coerência e sua coesão,
seriam preservadas se o trecho “afetados por traumas e por patologias agudas ou
crônicas, como inflamações, displasias endócrinas e osteíte” (R. 25 a 27) fosse
reescrito da seguinte forma: afetados por patologias agudas ou crônicas como
inflamações, displasias endócrinas, osteíte e traumas.

Certo
Errado

24. CESPE - 2018 - Polícia Federal - Papiloscopista Policial Federal

138



 

A correção gramatical do texto precedente, assim como sua coerência e sua coesão,
seriam preservadas se o trecho “afetados por traumas e por patologias agudas ou
crônicas, como inflamações, displasias endócrinas e osteíte” (R. 25 a 27) fosse
reescrito da seguinte forma: afetados por patologias agudas ou crônicas como
inflamações, displasias endócrinas, osteíte e traumas.

Certo
Errado

24. CESPE - 2018 - Polícia Federal - Papiloscopista Policial Federal

139

DICA 8: MUDANÇA DE REFERENTE = PREJUÍZO DA COESÃO.

140



 

CORREÇÃO GRAMATICAL/ COERÊNCIA

141

25. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA E MAPEAMENTO

142



 

Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto 1A2-I, a expressão “em
que”, no primeiro período do texto, poderia ser substituída por que.

Certo
Errado

25. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA E MAPEAMENTO

143

Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto 1A2-I, a expressão “em
que”, no primeiro período do texto, poderia ser substituída por que.

Certo
Errado

25. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA E MAPEAMENTO

144



 

DICA 9: ALTERAÇÃO DE SENTIDO ≠ PERDA DE COERÊNCIA.

145

4. Compreensão e interpretação
de textos de gêneros variados
Prof. Adriana Figueiredo



 

Recorrência

Prof. Adriana Figueiredo

QUESTÃO ADAPTADA

26. CESPE - TRT - 7ª Região (CE) - Conhecimentos Básicos

148



 

QUESTÃO ADAPTADA

Conforme o texto CB1A1BBB, os “magistrados de anel e carta” (ℓ.11) tentavam
se adaptar ao jogo político local, mas, por vezes, contrariavam os poderes
estabelecidos.

Certo
Errado

26. CESPE - TRT - 7ª Região (CE) - Conhecimentos Básicos

149

QUESTÃO ADAPTADA

Conforme o texto CB1A1BBB, os “magistrados de anel e carta” (ℓ.11) tentavam
se adaptar ao jogo político local, mas, por vezes, contrariavam os poderes
estabelecidos.

Certo
Errado

26. CESPE - TRT - 7ª Região (CE) - Conhecimentos Básicos

150



 

27. CESPE - POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Conhecimentos Gerais

QUESTÃO ADAPTADA 151

De acordo com o texto CG1A1AAA, a preocupação manifestada no apelo de
Bertrand Russell e de Albert Einstein, em meados do século passado, era de cunho
supranacional.

Certo
Errado

27. CESPE - POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Conhecimentos Gerais

QUESTÃO ADAPTADA 152



 

De acordo com o texto CG1A1AAA, a preocupação manifestada no apelo de
Bertrand Russell e de Albert Einstein, em meados do século passado, era de cunho
supranacional.

Certo
Errado

27. CESPE - POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Conhecimentos Gerais

QUESTÃO ADAPTADA 153

DICA 10: QUESTÕES DE RECORRÊNCIA = PARÁFRASE/REESCRITURA.

154



 

28. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

155

No texto 1A1-I, o critério utilizado pelo autor para distinguir as listas úteis das
inúteis é

A) a dificuldade em cumprir as tarefas listadas.

B) a intenção de cumprir as tarefas listadas.

QUESTÃO ADAPTADA

28. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

156



 

No texto 1A1-I, o critério utilizado pelo autor para distinguir as listas úteis das
inúteis é

A) a dificuldade em cumprir as tarefas listadas.

B) a intenção de cumprir as tarefas listadas.

QUESTÃO ADAPTADA

28. CEBRASPE – 2021- IBGE - AGENTE DE PESQUISA POR TELEFONE

157

QUESTÃO ADAPTADA

29. CESPE - TRE-TO - Conhecimentos Básicos - Cargos de Nível Médio

158



 

De acordo com as ideias veiculadas no texto CG1A1AAA, nos estados democráticos
os partidos políticos foram criados porque indivíduos isolados não devem atuar em
órgãos públicos.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

29. CESPE - TRE-TO - Conhecimentos Básicos - Cargos de Nível Médio

159

De acordo com as ideias veiculadas no texto CG1A1AAA, nos estados democráticos
os partidos políticos foram criados porque indivíduos isolados não devem atuar em
órgãos públicos.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

29. CESPE - TRE-TO - Conhecimentos Básicos - Cargos de Nível Médio

160



 

DICA 11: ERRO DE RECORRÊNCIA: CONTRADIÇÃO.

161

Após o processo de redemocratização, com o fim da ditadura militar, em meados da
década de 80 do século passado, era de se esperar que a democratização das instituições
tivesse como resultado direto a consolidação da cidadania — compreendida de modo amplo,
abrangendo as três categorias de direitos: civis, políticos e sociais. Sobressaem, porém,
problemas que configuram mais desafios para a cidadania brasileira, como a violência urbana
— que ameaça os direitos individuais — e o desemprego — que ameaça os direitos sociais.

No Brasil, o crime aumentou significantemente a partir de 1980, impacto do processo
de modernização pelo qual o país passou. Isso sugere que o boom do consumo colocou em
circulação bens de alto valor e, consequentemente, aumentou as oportunidades para o
crime, inclusive porque a maior mobilidade de pessoas torna o espaço social mais anônimo,
menos supervisionado.

QUESTÃO ADAPTADA

30. CESPE / CEBRASPE - SJDH- PE - Agente de Segurança Penitenciária

162



 

De acordo com o texto 1A1AAA, a restauração da democracia no Brasil evidenciou o
medo nas metrópoles provocado pelo aumento da violência urbana e do
desemprego.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

30. CESPE / CEBRASPE - SJDH- PE - Agente de Segurança Penitenciária

163

De acordo com o texto 1A1AAA, a restauração da democracia no Brasil evidenciou o
medo nas metrópoles provocado pelo aumento da violência urbana e do
desemprego.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

30. CESPE / CEBRASPE - SJDH- PE - Agente de Segurança Penitenciária

164



 

DICA 12: ERRO DE RECORRÊNCIA: EXTRAPOLAÇÃO.

165

Inferência

Prof. Adriana Figueiredo



 

31. CESPE - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

167

Depreende-se do texto que chineses emigram para a Europa em busca da
possibilidade de melhor sustento financeiro de suas famílias.

Certo
Errado

31. CESPE - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

168



 

Depreende-se do texto que chineses emigram para a Europa em busca da
possibilidade de melhor sustento financeiro de suas famílias.

Certo
Errado

31. CESPE - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

169

32. CEBRASPE – 2021 - PRF

170



 

Infere-se do segundo parágrafo do texto que a agressividade humana passou por
um processo de transformação gradativo de perda de aspectos primitivos e
animalescos.

Certo
Errado

32. CEBRASPE – 2021 - PRF

171

Infere-se do segundo parágrafo do texto que a agressividade humana passou por
um processo de transformação gradativo de perda de aspectos primitivos e
animalescos.

Certo
Errado

32. CEBRASPE – 2021 - PRF

172



 

DICA 13: INFERÊNCIA: DEDUÇÃO A PARTIR DE PRESSUPOSTOS TEXTUAIS.

173

QUESTÃO ADAPTADA

33. CESPE - TRF - 1ª REGIÃO - Analista Judiciário - Taquigrafia

174



 

Depreende-se do texto que o crescimento do número de empreendedores entre a
população negra está associado a uma mudança de mentalidade impulsionada por
transformações sociais positivas — como a ampliação do acesso ao ensino superior —
e negativas, como o crescimento do desemprego.

Certo
Errado

33. CESPE - TRF - 1ª REGIÃO - Analista Judiciário - Taquigrafia

175

Depreende-se do texto que o crescimento do número de empreendedores entre a
população negra está associado a uma mudança de mentalidade impulsionada por
transformações sociais positivas — como a ampliação do acesso ao ensino superior —
e negativas, como o crescimento do desemprego.

Certo
Errado

33. CESPE - TRF - 1ª REGIÃO - Analista Judiciário - Taquigrafia

176



 

34. CESPE - PJC-MT - Delegado de Polícia Substituto

177

Infere-se do texto CG1A1CCC que a injustiça faz que as “gerações que vêm nascendo”
(ℓ.3) sejam mais desonestas e rudes que as gerações passadas.

Certo
Errado

34. CESPE - PJC-MT - Delegado de Polícia Substituto

178



 

Infere-se do texto CG1A1CCC que a injustiça faz que as “gerações que vêm nascendo”
(ℓ.3) sejam mais desonestas e rudes que as gerações passadas.

Certo
Errado

34. CESPE - PJC-MT - Delegado de Polícia Substituto
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35. CESPE - Polícia Federal - Agente Administrativo

180



 

Infere-se do texto que as mazelas que assolam o mundo se devem às desigualdades
sociais.

Certo
Errado

35. CESPE - Polícia Federal - Agente Administrativo
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Infere-se do texto que as mazelas que assolam o mundo se devem às desigualdades
sociais.

Certo
Errado

35. CESPE - Polícia Federal - Agente Administrativo
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DICA 14: ERROS DE INFERÊNCIA: CONTRADIÇÃO/EXTRAPOLAÇÃO.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Prof. Rani Passos
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1. A inteligência aplicada na computação, denominada inteligência artificial, é a capacidade que
sistemas possuem em aprender com ações e resultados.
C

2. No processo de internalização das informações, vinculadas a vivência ou outros elementos como
formas de interpretação, gera-se a inteligência.
ERRADO

3. Dados são classificados como simples palavras que descrevem fatos e objetos, por exemplo.
CERTO

4. Sistemas de Apoio a Decisão são utilizados em nível operacional, em sistemas de informação.
ERRADO

5. Com relação a imagem acima, quando sistemas operam com realimentação o processo
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1. A inteligência aplicada na computação, denominada inteligência artificial, é a capacidade que
sistemas possuem em aprender com ações e resultados.
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2. No processo de internalização das informações, vinculadas a vivência ou outros elementos como
formas de interpretação, gera-se a inteligência.
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3. Dados são classificados como simples palavras que descrevem fatos e objetos, por exemplo.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Informática - Prof. Rani Passos 188



 

4. Sistemas de Apoio a Decisão são utilizados em nível operacional, em sistemas de informação.
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5. Com relação a imagem acima, quando sistemas operam com realimentação o processo
normalmente precisa ser aperfeiçoado ou reajustado para o que estava sendo esperado na saída.
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6. A sinergia em sistemas operacionais causa tendência a desagregação e desorganização dos
processos.
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7. A variabilidade de dados em Big data está associada aos dados estruturados e não estruturados.
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8. Mapreduce e OLAP são técnicas que processam grandes volumes de dados e permitem operar
com grande quantidade de dados diferentes.
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9. O uso prático de data mining envolve o emprego de processos, ferramentas, técnicas e métodos
oriundos da matemática, da estatística e da computação, inclusive de inteligência artificial.
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10. Em estudo da TGS a Homeostase busca manter o equilíbrio no funcionamento e variação para
manutenção da constância do sistema.
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11. A operação da teoria geral dos sistemas considera o elemento central do sistema e não a soma
de todos os elementos existentes.
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12. Em mineração de dados a associação compara os atributos minerados e pode identificar
possíveis problemas futuros.
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O diagrama abaixo deverá ser utilizado como base para resolução das questões seguintes.
13. De acordo com o diagrama acima um Servidor Público poderá estar lotado em várias Secretárias.
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14. De acordo com a leitura do diagrama acima a associação possui não precisa ser implementada
como entidade intermediária.
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15. De acordo com o modelo acima, durante a implementação, a entidade Temporário receberá
nome e sexo como atributos.
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16. Um diagrama entidade relacionamento é considerado a representação gráfica da modelagem
conceitual.
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17. Pela leitura do diagrama apresentado, será impossível realizar a implementação dessa entidade,
pois faltam outras entidades para o relacionamento.
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Considerando o modelo entidade-relacionamento (ER) precedente, julgue os seguintes itens, relativos
a banco de dados.
18. Os atributos preço e descrição, da entidade produto, são classificados como não identificadores.
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19. Entidades fortes são aquelas entidades cuja existência no banco de dados independe de outras
entidades, ou seja, por si só elas já possuem total sentido de existir no sistema.
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20. No relacionamento de cardinalidade por representação 1:N, a chave estrangeira será informada
na tabela com a ocorrência de maior possibilidade.
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21. Em Administração de Dados – DA – o responsável pelo planejamento conceitual dos dados
também é responsável pela estrutura do banco de dados.
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Considere o programa a seguir, escrito em R.
> x <- c('Rani', 'Informática', 'PF')
> print(x)

22. Após a execução do programa, será obtido o seguinte resultado:
[1] "Rani", "Informática" , "PF"
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23. O comando print(x[2]) retornará como resultado: [1] “Informática”
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Considere o programa a seguir, na linguagem Python.
>>> x = 20
>>> y = 0
>>> if x<50:
... print(x)
… y=x+30
... else:
... print(y)

24. O trecho de código acima retornará somente o valor de x.
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25. Em linguagem Python, assim como em R, o trecho de código acima será executado normalmente
com ou sem formatação por identação.
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Considere o programa e os conceitos a seguir escritos em R.
y <- c(1, 9, 11)
x <- c(3, 5, 7)
print(y, x)

26. Após a execução do trecho de código acima, será obtido como resultado:
[1] 1 9 11
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27. Uma lista será iniciada, em Python, pelo comando list antes de informar os valores pretendidos
entre parênteses.
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> 10->x
> if(x!=-10){
> print(x)
> }

28. O trecho de código acima gera como resultado [1] 10, mesmo sem indentação de código.
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A imagem abaixo deve ser considerada para julgar as questões, sobre linguagem R.

29. Ao executar o trecho de código acima, o resultado será: [1] 10 20
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30. APIs e metadados são elementos computacionais utilizados para integração de sistemas, sendo,
respetivamente, sistemas para operações físicas e lógicas.
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DIREITO PENAL

Prof. Renan Araujo
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Lei penal no tempo e no espaço

 Tempo e lugar do crime

 Retroatividade da lei penal benéfica

 Crimes a bordo de embarcações e aeronaves
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Dolo e culpa

 Dolo direto de 2º grau x dolo eventual

 Dolo eventual x culpa consciente

 Excepcionalidade do crime culposo



 

Consumação e tentativa

 Tentativa – Iniciada a execução, crime não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente

 Desistência voluntária e arrependimento eficaz – Agente desiste de
prosseguir na execução OU impede que o resultado ocorra

 Arrependimento posterior – Reparação do dano/restituição da coisa até o
recebimento da denúncia, por ato voluntário, nos crimes sem violência ou
grave ameaça à pessoa.

Causas de exclusão da ilicitude
Tópicos relevantes

 Privação da liberdade pelo policial

 Uso da força por agente policial

 Troca de tiros com infratores

 Excesso punível



 

(CESPE / 2020 / PRF / CFORM)
No que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos
policiais, julgue o item a seguir.
Age em legítima defesa o policial rodoviário federal que, aplicando
técnicas de defesa policial, causa escoriações em um infrator que
resiste à prisão.
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(CESPE / 2018 / PCMA)
Durante o cumprimento de um mandado de prisão a determinado indivíduo,
este atirou em um investigador policial, o qual, revidando, atingiu fatalmente o
agressor.
Nessa situação hipotética, a conduta do investigador configura
A) legítima defesa própria.
B) exercício regular de direito.
C) estrito cumprimento do dever legal.
D) homicídio doloso.
E) homicídio culposo.
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Crimes contra a pessoa

 Homicídio contra agentes de segurança pública e forças armadas - Qualificadora

 Lesão corporal contra agentes de segurança pública e forças armadas – Majorante
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Crimes patrimoniais – Tópicos relevantes
 Furto e Roubo de veículo automotor que VENHA A SER TRANSPORTADO PARA

OUTRO ESTADO OU PARA O EXTERIOR

 Furto e roubo - Emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo
comum

 Roubo próprio x roubo impróprio

 Receptação – Modalidades “conduzir, ocultar e transportar” = crime permanente



 

Crimes contra a fé pública

 Moeda falsa + forma equiparada + forma privilegiada

 Documentos equiparados a doc. público e doc. particular

 Uso de documento falso

 Falsa identidade x situação de autodefesa

 Súmula 522 do STJ

(CESPE/2019/TCE-RO/PROCURADOR)
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade
policial em situação de autodefesa não é considerada
criminosa.
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Crimes funcionais
 Conceito de funcionário público para fins penais

 Peculato x bem particular

 Reparação do dano e peculato culposo

 Concussão x corrupção passiva

 Prevaricação x corrupção passiva privilegiada

 Princípio da insignificância

(CESPE/2020/MPCE/PROMOTOR)
O recebimento de vantagem indevida não configura
condição necessária para a consumação do delito de
corrupção passiva, sendo considerado mero exaurimento
do crime.
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Outros crimes relevantes
 Desobediência
 Mero descumprimento de ordem LEGAL dada por FP

 Resistência
 Oposição à execução de ato LEGAL, mediante violência ou ameaça

 Desacato
 Agir com desrespeito, ofender, aviltar, humilhar o FP no exercício da

função ou em razão dela

Outros crimes relevantes

 Corrupção ativa

 OFERECER ou PROMETER vantagem indevida ao servidor para que ele
infrinja seu dever funcional



 

(CESPE/2021/PRF)
Em uma abordagem durante blitz de rotina em rodovia federal, o policial constatou
alteração no chassi do veículo que estava sendo fiscalizado. Questionado pelo policial, o
condutor ofereceu-lhe grande quantia em dinheiro para que fosse liberado de imediato.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.
Item 1
Ao oferecer dinheiro para ser irregularmente liberado da blitz, o condutor praticou o
crime de corrupção ativa.

Item 2
Nessa situação, se o policial não aceitar o dinheiro oferecido, a conduta da pessoa deve
ser punida na modalidade tentada.
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Contrabando e descaminho

 Descaminho = agente emprega expediente para não pagar o tributo devido
pela importação/exportação/consumo de mercadoria

 Contrabando = importação ou exportação de mercadoria proibida

Majorante - Se o crime é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



 

(CESPE/2020/PRF/CFORM)
Ainda com relação a aspectos legais que concernem aos
procedimentos policiais, julgue o item seguinte.
Tanto o crime de contrabando quanto o crime de
descaminho têm como fim específico a regularidade fiscal.
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Crimes contra a adm. da Justiça

 Denunciação caluniosa
 Agente dá causa à instauração de procedimento contra alguém, imputando-lhe

crime/ato de improbidade/infração ético-disciplinar de que o sabe inocente

 Comunicação falsa de crime ou contravenção
 Agente provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou

de contravenção que sabe não se ter verificado

 Autoacusação falsa de crime
 Agente acusa a si próprio, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado

por outrem



 

Tópicos finais

 Estelionato previdenciário

 Consumação

 Princípio da insignificância

 Apropriação indébita previdenciária

 Reingresso de estrangeiro expulso
235

Contabilidade – Parte II

Prof. Silvio Sande
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Revisão de Véspera - CESPE

Com relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade,
julgue o item a seguir.

A contabilidade é uma ciência social cuja finalidade é permitir aos seus
usuários, que podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a
avaliação da situação econômica e financeira de uma entidade,
independentemente dessa entidade apresentar, ou não, finalidade
lucrativa.
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Revisão de Véspera - CESPE

Em relação às noções básicas de contabilidade, com fundamento nos
ensinamentos e na doutrina contábil, julgue o seguinte item.

A metodologia contábil é aplicável a qualquer tipo de pessoa física ou
jurídica, com finalidades lucrativas ou não, que tenha necessidade de
exercer atividades econômicas para alcançar suas finalidades, mesmo que
tais atividades econômicas não sejam atividades fim.
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Revisão de Véspera - CESPE

Com relação à ciência contábil, seus conceitos elementares, objetivos e
finalidades, julgue os itens a seguir.

A técnica de maior relevância para se atingir a finalidade da
contabilidade é denominada análise das demonstrações financeiras.
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Revisão de Véspera - CESPE

Acerca das noções básicas de contabilidade, julgue o item seguinte.

Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade
pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode
ser maior do que o ativo total.
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Revisão de Véspera - CESPE

Com relação aos princípios, às normas, às teorias e às práticas contábeis
vigentes, julgue o item que se segue.

A existência de saldo total de passivo maior que o saldo total de ativo
configura que o direito dos sócios é negativo.
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Revisão de Véspera - CESPE

Julgue o item a seguir, relativos ao patrimônio das entidades.

No que diz respeito aos estados patrimoniais, é possível que ativo e
passivo tenham valor igual a zero, respectivamente, na constituição e no
encerramento das atividades da empresa.
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Revisão de Véspera - CESPE

Julgue o item subsequente, que versa sobre os lançamentos contábeis e
seu reflexo no patrimônio.

A aquisição de máquinas e equipamentos à vista constitui fato
permutativo. Caso a empresa adquira máquinas a prazo e efetue o
pagamento após o vencimento, o registro dos juros pagos será
caracterizado como fato modificativo.
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Revisão de Véspera - Exclusiva

Com relação a patrimônio e a atos e fatos administrativos, julgue o
próximo item.

Examinando-se o lançamento
D – Veículos 80
C – Veículos 45
C – Caixa 15
C – Credores 20,
conclui-se que ele represente a ocorrência de um fato misto aumentativo.
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Revisão de Véspera - CESPE

Determinada entidade contratou dois funcionários para a área de vendas
no primeiro dia do mês. No dia 15 do referido mês, esses dois funcionários
receberam adiantamentos correspondentes a 30% dos salários a que
tinham direito no mês. O restante foi pago no quinto dia útil do mês
subsequente.

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Os adiantamentos pagos aos funcionários no dia 15 do referido mês são
considerados fatos modificativos porque reduzem o ativo (saída de caixa)
e reduzem o patrimônio (reconhecimento de despesa).
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Revisão de Véspera - CESPE

Julgue o item subsequente, relativo às seguintes contas: caixa; reservas
de lucros; fornecedores; aplicações financeiras; duplicatas a receber;
encargos financeiros a transcorrer; duplicatas descontadas; imobilizado;
capital social; estoques; impostos e contribuições a recolher;
empréstimos e financiamentos; receitas financeiras a transcorrer.

Se, em uma compra de materiais para estoque, 50% do valor total for
pago à vista e o restante for financiado com juros, tem-se um fato
contábil misto.
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Revisão de Véspera - CESPE

Julgue o item seguinte, acerca dos componentes patrimoniais, suas
características e contabilização.

Segundo a atual perspectiva contábil, o patrimônio líquido representa o
valor justo econômico mínimo de uma empresa, caso os seus sócios
desejem comercializá-la sem sofrer perda econômica.
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Revisão de Véspera - CESPE

Com referência ao tratamento contábil dos itens do ativo e do passivo,
julgue o item a seguir.

A definição do passivo pode ser dividida em três aspectos cruciais: é
uma obrigação atual; a liquidação implicará desembolso de benefícios
econômicos para a entidade; é resultado de eventos passados.
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Revisão de Véspera - CESPE

Com relação a fatos contábeis e às suas variações patrimoniais, julgue o
próximo item.

A amortização de dívida com desconto é evento que provoca os seguintes
impactos no patrimônio da entidade que efetuou o pagamento: crédito
em conta de disponibilidades, débito em conta de passivo e débito em
conta de resultado pelo reconhecimento de despesa financeira.
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Revisão de Véspera - CESPE

Com relação às funções e à estrutura das contas que compõem o
balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, julgue o
item que se segue.

Adiantamentos de clientes é uma conta de passivo que representa o
recebimento de recursos antecipadamente ao fornecimento dos bens ou
serviços contratados pelo cliente. Os valores registrados nessa conta,
que pode ser classificada como circulante ou não circulante, não devem
ser reconhecidos como receita, enquanto os bens ou serviços
contratados não forem entregues ao cliente.
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Revisão de Véspera - CESPE

Julgue o item a seguir, a respeito de reservas, provisões, contas
patrimoniais e contas de resultado.

Materiais de limpeza adquiridos em março de 2010, pagos em abril de
2010 e consumidos em maio de 2010 devem ter sido apropriados na
demonstração do resultado do exercício em abril de 2010.
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Revisão de Véspera - Exclusiva

Acerca do processo de escrituração, jugue o item a seguir

Lançamentos a débito de contas retificadoras do ativo aumentam o saldo
líquido das contas que estão retificando.
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Plano de Contas
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Revisão de Véspera - CESPE

Acerca de plano de contas, julgue o item a seguir.

Plano de contas é uma lista de rubricas patrimoniais e de resultado
organizada de forma sistemática e que possui, geralmente, uma parte
numérica — código contábil da conta — e uma parte alfabética —
denominação da conta.
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Revisão de Véspera - CESPE

Com relação a plano de contas, julgue o item subsequente.

Um plano de contas bem elaborado deve conter, além da relação das
contas devidamente codificadas de forma estruturada e ordenada, a
indicação das operações para as quais as contas foram previstas e como
cada conta deve ser utilizada nas operações: debitada e(ou) creditada.
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Revisão de Véspera - CESPE

Julgue o item a seguir, com base nos conceitos e normas aplicáveis à
escrituração contábil.

Os livros diário e razão, por constituírem os registros permanentes de
uma entidade e por serem obrigatórios, devem ser registrados no
registro público competente.
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Revisão de Véspera - CESPE

Com relação a livros e demonstrativos contábeis, julgue o item.

Como formalidades intrínsecas obrigatórias, o livro diário deve conter
termo de abertura e encerramento; apresentar método de escrituração
mercantil uniforme; obedecer a rigorosa ordem cronológica na
escrituração; e não deve conter rasuras, emendas ou borrões.
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Despesas Antecipadas
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social
subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;
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Receitas Antecipadas
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Revisão de Véspera - CESPE

Acerca dos componentes patrimoniais, julgue o item a seguir.

As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte são
consideradas ativos circulantes e devem ser baixadas quando tais
despesas forem consideradas incorridas.
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Revisão de Véspera - CESPE
Com relação ao conceito e aos critérios de avaliação de despesas antecipadas,
julgue o item que se segue.

Despesas antecipadas representam despesas já incorridas que são ativadas no
balanço patrimonial para apropriação ao resultado em exercícios futuros.
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Revisão de Véspera - CESPE

Julgue o item que se segue, relativos ao reconhecimento, à mensuração
e à evidenciação dos itens patrimoniais e de resultado.

Situação hipotética: Em 30 de junho de 2015, o livro diário de
determinada empresa registrou a seguinte partida dobrada.
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Revisão de Véspera - CESPE

Assertiva: Nesse caso, as informações se referem a um lançamento de
ajuste — decorrente da aplicação do princípio da competência — para
reconhecimento da despesa com o prêmio de seguros, que havia sido
pago antecipadamente.
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Revisão de Véspera - CESPE

No que se refere à demonstração do resultado do exercício (DRE), julgue
o item subsecutivo.

O desconto comercial é uma redução do preço concedida no ato da
venda, ao passo que o desconto financeiro é disponibilizado sob o
compromisso de o cliente pagar a dívida até determinada data. Na DRE,
o desconto comercial é dedução da receita bruta; por sua vez, o
desconto financeiro é despesa operacional financeira.
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Descontos Incondicionais x Condicionais
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Revisão de Véspera - Exclusiva

Em relação às contas e à escrituração contábil, julgue o próximo

Situação hipotética: a Empresa SS tomou um empréstimo de R$
40.000,00 com pagamento de juros antecipados no valor de R$ 8.000,00.

Assertiva: A contabilização da operação proporciona um aumento de R$
32.000 no ativo circulante da empresa e o reconhecimento de R$
8.000,00 como despesas financeiras no momento da tomada do
empréstimo
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Revisão de Véspera - Exclusiva

A respeito de escrituração e contabilização de operações contábeis, julgue
os itens.

Considere-se que tenha sido contraído um empréstimo, em moeda
estrangeira, de US$ 10.000.00, em 30.04.2019, quando a taxa cambial era
de R$ 4,50/US$ 1.00. Em 31 de dezembro, com a taxa cambial a R$
4,00/US$ 1.00, a empresa deverá lançar

D – Variação cambial passiva500,00
C - Empréstimos em moeda estrangeira 500,00
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Julgue o item subsequente, relativo à contabilização de operações
contábeis diversas.

O desconto de uma duplicata em banco, além de gerar um débito em
caixa ou equivalentes de caixa e um crédito em duplicatas descontadas,
gera um débito em despesas do período na demonstração do resultado
do exercício (DRE) relativo aos juros pagos na data da liberação do
crédito.
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Acerca das operações contábeis típicas de uma empresa comercial
julgue o item a seguir.

A apropriação de despesas de salários, ao final do mês, proporciona um
acréscimo ao saldo do passivo circulante e um decréscimo ao resultado
do exercício.

No momento do pagamento dos salários apropriados, deverá ocorrer um
débito no passivo circulante e um crédito no disponível.
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De acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, julgue o item a seguir, relativos às demonstrações contábeis.

O reconhecimento de despesa ocorre simultaneamente ao
reconhecimento inicial do passivo ou de desreconhecimento do ativo.
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Acerca da contabilização dos fatos administrativos, julgue o item a seguir

A empresa JLS comprou uma máquina para uso no valor de R$
1.000.000,00. A vida útil desse ativo é estimada em 10 anos, ao fim dos
quais a empresa espera um valor residual de R$ 300.000,00. Nessa
situação, admitindo-se que a empresa utilize o método de depreciação
linear, ela deverá contabilizar, anualmente, uma despesa de depreciação
no valor de R$ 70.000,00.
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Balancete de Verificação

272



 

Revisão de Véspera - CESPE

Julgue o item subsequente, a respeito do livro diário, do livro razão e do
balancete de verificação.

Os documentos base para a elaboração do balancete de verificação são o livro
diário, de onde são extraídos os saldos finais das contas, e o livro razão, no qual
estão demonstradas as movimentações contábeis.
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Os responsáveis pela contabilidade, periodicamente, devem verificar se os
lançamentos contábeis realizados no período estão corretos. Uma técnica
bastante utilizada para atingir tal objetivo é o balancete de verificação.

Acerca do balancete de verificação, julgue o item subseqüente.

Se, no balancete de verificação, a soma dos débitos (ou saldos devedores) não
for igual à soma dos créditos (ou saldos credores), é possível que os registros
contábeis estejam incorretos. Porém, a igualdade dos débitos e créditos não
garante a correção dos lançamentos contábeis.
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No que se refere ao balancete de verificação contábil, julgue o item
subsequente.

Em um balancete de quatro colunas, apresentam-se, inicialmente, os
saldos existentes nas rubricas contábeis no final do período anterior,
seguidos da letra D ou C, que indicam se o referido saldo é devedor ou
credor, respectivamente.
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Com relação à escrituração contábil, julgue o item que se segue.

Considere que uma empresa tenha vendido uma parte do maquinário que
usava para a produção de suas mercadorias e que ainda não estava
inteiramente depreciado, mas o contabilista se enganou e registrou a
venda em duplicidade. Nessa situação, o balancete de verificação do mês
em que a venda foi registrada não poderá ser fechado.
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Com referência a contabilidade, julgue o item a seguir.

Se uma empresa que apresenta um total de saldos ativos superior ao
total de saldos passivos, em um balanço no qual só falte o encerramento
das contas de resultado e a sua transferência para uma conta
patrimonial, isso é um sinal claro da apuração de resultado negativo no
período.

277

Revisão de Véspera - CESPE

Com relação aos conceitos de débitos e crédito, julgue o item a seguir

No final de determinado exercício, as contas patrimoniais de saldo
devedor de determinada empresa apresentava saldo superior as contas
patrimoniais de saldo credor, nessa situação, pode-se afirmar que a
empresa auferiu lucro no período.
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Julgue o seguinte item, relativos aos aspectos inerentes ao grupo
contábil do ativo e às suas respectivas contas.

Na venda a prazo de mercadorias por uma empresa comercial, faz-se o
registro a débito da conta de ICMS a recuperar, juntamente com as
contas a receber dos clientes.
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Considerando que certa empresa comercial adquiriu a prazo o produto X
de uma indústria Y, cuja nota fiscal de venda continha as informações
apresentadas no quadro acima, julgue o item seguinte.

A compradora, que é contribuinte do ICMS, deve registrar contabilmente o
fato da seguinte forma: debitar a conta estoques pelo valor de R$
9.000,00, debitar a conta ICMS a recuperar pelo valor de R$ 1.700,00 e
creditar a conta fornecedores pelo valor de R$ 10.700,00.
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Uma empresa adquire a prazo 300 latas de tintas pelo preço unitário de R$
R$ 50,00, com incidência de IPI à 10% e ICMS à 20%. Com base nas
informações, julgue o item a seguir

A conta fornecedores será creditada em R$ 16.500.
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Uma empresa adquire a prazo 300 latas de tintas pelo preço unitário de R$
R$ 50,00, com incidência de IPI à 10% e ICMS à 20%. Com base nas
informações, julgue o item a seguir

Caso a empresa destine 100 latas detintas para revenda, o valor debitado
na conta estoques será de R$ 5.000,00.
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Uma empresa adquire a prazo 300 latas de tintas pelo preço unitário de R$
R$ 50,00, com incidência de IPI à 10% e ICMS à 20%. Com base nas
informações, julgue o item a seguir

Caso a empresa destine 100 latas de tintas para industralização, o valor
debitado na conta estoques será de R$ 4.000,00.
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Com relação a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade e das
demonstrações contábeis, julgue o item subsequente.

É objetivo das demonstrações contábeis fornecer aos usuários da
informação contábil subsídios acerca da posição patrimonial e
financeira da entidade que sejam úteis para avaliações e tomadas de
decisão econômica.
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
A DRE é um relatório financeiro dinâmico que evidencia o desempenho da
empresa(situação econômica), confronta receita e despesa em obediência ao regime de
competência.
O modelo de demonstração do resultado do exercício previsto na Lei n.º 6.404/1976 inicia-
se pela Receita Bruta, apurando-se a receita líquida a partir das deduções das devoluções,
descontos incondicionais, abatimentos e tributos sobre vendas, não são deduções os
descontos condicionais, o IPI e o Frete sobre vendas.
De acordo com os CPC’s a DRE inicia pela Receita Líquida e essa determinação vale para as
sociedades de capital aberto.
A empresa deve apresentar apenas uma DRE por período, mesmo que atue em mais de
uma atividade.
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Ainda com relação à contabilidade geral, julgue o item abaixo.

A apuração do resultado de um exercício social é feita por meio de créditos às
contas de receitas e débitos às contas de despesas, nos valores dos seus
saldos, em contrapartida de uma conta transitória de apuração do resultado do
período.
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Com relação aos princípios fundamentais da contabilidade e às demonstrações contábeis das
sociedades comerciais, julgue o item seguinte.

Suponha que uma sociedade comercial tenha apresentado os seguintes saldos ao final do período:

vendas de produtos: R$ 4.500.000,00;
descontos condicionais a clientes: R$ 250.000,00;
descontos incondicionais sobre vendas: R$ 350.000,00;
IPI sobre vendas: R$ 900.000,00 (acrescido às vendas);
ICMS sobre vendas: R$ 675.000,00 (embutido nas vendas).

Nesse caso, a receita líquida de vendas corresponderá a R$ 3.475.000,00.
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De acordo com o art. 187 da Lei das S.A., a demonstração do resultado
do exercício discriminará:

I- a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os
abatimentos e os impostos;

II- a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e
serviços vendidos e o lucro bruto.
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Com base no exposto acima, julgue os itens a seguir.

Entre as deduções da receita bruta, uma empresa pode apropriar os
descontos condicionais concedidos no período de apuração do
resultado.
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Julgue os itens subsequentes, relativos a operações de compra e venda
de mercadorias.

Na venda, o abatimento concedido e o frete são deduções da receita
operacional bruta.
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Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

O lucro bruto do exercício da referida empresa foi de R$ 260.000.
R$ 660.000.
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Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

O lucro líquido do exercício da referida empresa foi d R$ 140.000.
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BALANÇO PATRIMONIAL
O balanço patrimonial é um relatório financeiro estático que representa, quantitativa e

qualitativamente, a situação patrimonial e financeira da empresa no dia do balanço.

O balanço patrimonial é dividido em ativo e passivo, cujos totais são sempre iguais. O ativo
deve ser dividido em circulante e não circulante, e este apresenta os grupos realizável a longo
prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O passivo é dividido em circulante, não
circulante e patrimônio líquido.

A classificação de circulante e não circulante no Balanço é de acordo com o exercício social,
cuja duração é de um ano, com exceção no momento da constituição da companhia ou caso
haja alteração estatutária, que poderá ter duração diversa. O ciclo operacional não interfere
no exercício social, interfere na classificação de circulante e não circulante, quando ele é
maior que o exercício social.
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BALANÇO PATRIMONIAL
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No que diz respeito à administração financeira, julgue o item a seguir.

O relatório financeiro que mostra a posição da organização em um momento específico
é o balanço.
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A respeito da elaboração do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do exercício, da demonstração do resultado abrangente e de
operações a elas relacionadas, julgue o item subsequente.

No balanço patrimonial, o ativo deve ser dividido em circulante e não
circulante, e este apresenta os grupos realizável a longo prazo, investimentos
e intangível.

298



 

Revisão de Véspera - CESPE

Julgue o item a seguir, a respeito do passivo.

As obrigações exigíveis com prazo para liquidação dentro do ciclo
operacional da entidade devem ser classificadas no grupo do passivo
circulante.
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Julgue o próximo item, a respeito das demonstrações financeiras.

As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte são
classificadas no ativo circulante.
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Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

As contas do ativo dessa empresa somam R$ 660.000.
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Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

O patrimônio líquido da empresa em questão soma R$ 300.000.
660.000.
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Com relação aos pronunciamentos contábeis, julgue os itens a seguir

Os passivos contingentes devem ser reconhecidos quando for provável
que haja uma saída de recursos e o valor puder ser mensurado com
segurança.
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Com relação aos pronunciamentos contábeis, julgue os itens a seguir

O ágio por expectativa de rentabilidade futura(goodwill) não atende a
definição de ativo intangível, haja vista que o ativo intangível deve ser
necessariamente identificado o que não ocorre o goodwill.
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Inquérito Policial

Conceito
Inquérito Policial é um procedimento
administrativo e investigatório que tem por escopo
fornecer elementos para o início da ação penal

Natureza
Jurídica

Procedimento administrativo

Presidência Delegado de polícia
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Inquérito Policial

Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário Oficial

Oficioso Indisponível

Temporário
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Inquérito Policial
Formas de Início-

art. 5º CPP

Ação Penal
Pública

Ação Penal
Privada

De ofício

Representação da
vítima/representante
legal ou Requisição
do Ministro da Justiça

Requerimento de
quem tem a
qualidade de

intentá-la

Incondicionada
Condicionada

Requisição do
Juiz ou MP

Requerimento
do ofendido
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Art. 7º Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de
determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução
simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem
pública.

“Reconstituição”: é VEDADA quando contrariar a moralidade ou a ordem
pública.

Providências

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira 312



 

Prazos
Prazo para Conclusão

Preso Solto

10 dias* 30 dias
CPP

JF 15 dias 30 dias

Lei de Drogas 30 dias 90 dias

Crimes Militares 20 dias 40 dias

Crimes contra a
economia popular 10 dias 10 dias
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 Conceito: Prova é todo elemento pelo qual se procura mostrar a
existência e a veracidade de um fato. Sua finalidade, no processo, é
influenciar no convencimento do julgador.

Teoria Geral

Meio de prova: instrumentos ou atividades pelos quais os elementos
de prova são introduzidos no processo (Magalhães). Ex: testemunha,
documento, perícia.
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 PRINCÍPIOS

 Contraditório: necessidade de ser colhida com a atuação das partes;

 Imediatidade do juiz: realizada perante o juiz.

 Concentração: em regra, as provas devem ser produzidas em uma única
audiência.

 Comunhão das provas: uma vez produzida, pode ser utilizada por ambas as
partes.

 Objeto: Prova é todo elemento pelo qual se procura mostrar a existência e a
veracidade de um fato. Sua finalidade, no processo, é influenciar no
convencimento do julgador.

Teoria Geral da Prova
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 ÔNUS DA PROVA
o encargo que as partes têm de provar os fatos que alegam. Nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem fizer a
alegação.

Acusação

• Fato criminoso e Autoria.

Defesa

• Fatos impeditivos, extintivos e modificativos do jus puniendi.

Teoria Geral da Prova
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Sistema de
valoração de Provas

• Sistema da Prova Legal ou
Tarifada

• Sistema da Íntima Convicção do
Juiz ou da Certeza Moral

• Sistema da Livre-convicção do
Juiz ou Persuasão Racional

Teoria Geral da Prova
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 Provas Ilícitas - Inadmissibilidade

– art. 5º. LVI da CF: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por
meio ilícito”.

- art. 157, CPP: São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais.

Teoria Geral da Prova
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Prova ilegal

Ilegítima (direito
processual/adjetivo)

Pode ser renovada a
depender da nulidade

(573 CPP)

Ilícita (direito material /
substantivo)

É nula, sendo
inadmissível /

desentranhada

Ilícita por derivação
(157, §1º) – Teoria
dos frutos da árvore
envenenada.

- Fonte
independente;

- Descoberta
inevitável
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-Perícia (arts. 158 a 184 do CPP).
-Interrogatório (arts. 185 a 196 do CPP).
-Confissão (arts. 197 a 200 do CPP).
-Declarações do ofendido (art. 201 do CPP).
-Testemunhas (arts. 202 a 225 do CPP).
-Reconhecimento de pessoas e coisas (arts. 226/ 228 CPP).
-Acareação (arts. 229 e 230 do CPP).
-Documentos (arts. 231 a 238 do CPP).
-Indícios (art. 239 do CPP).
- Busca e apreensão (art. 240 a 250 do CPP)

Meios de Prova
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PRISÃO EM FLAGRANTE
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Prisão em flagrante - Modalidades

Art.302.
Considera-se
em flagrante
delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer
pessoa, em situação que faça presumir ser
autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou papéis que
façam presumir ser ele autor da infração.

Próprio/real/perfeito

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado
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 Flagrante obrigatório e facultativo

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

 Flagrante preparado / provocado

Súmula 145 do STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível a sua consumação.

Prisão em flagrante -Modalidades
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 Súmula Vinculante 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência
e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou
alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade
por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a
que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

 CPP, Art. 292. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres
grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a
realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres
durante o período de puerpério imediato.

Uso de algemas
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Lavratura do auto de prisão em
flagrante

1º Captura 2º Condução até a
autoridade

3º Lavratura do
auto (art. 304,

CPP)

4º

Recolhimento ao
cárcere
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Comunicação da Prisão

Providências
– Art. 306

Comunicação
IMEDIATA

Em 24 horas

juiz competente, ao MP e à
família do preso ou à pessoa
por ele indicada.

 Encaminhar o APF ao juiz
 Entregar nota de culpa ao

preso

Direito Processual Penal - Profa. Priscila Silveira 327

 CPP, Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada.

 Obrigações do delegado dentro de 24 horas, contadas da prisão:

Desdobramentos:

1 – Remeter os autos ao juiz (art. 306,
§1º, CPP)

2 – Enviar cópia do auto para a
Defensoria, se não houver advogado
(art. 306, §1º, CPP)

3 – Entregar nota de culpa ao preso
(art. 306, §2º, CPP)

Audiência de custódia. O juiz pode
entender que é:
1–Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2–Legal: homologa o auto. (i) Se
necessária, converte em preventiva
(requisitos do art. 312, CPP); (ii)
Desnecessária: liberdade provisória,
com ou sem fiança (art. 310, III)
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TRE RJ – CESPE
O protocolo SMTP é um protocolo cliente-servidor, uma vez que os
servidores de correio eletrônico funcionam ora como clientes, ao
enviarem emails, ora como servidores, ao receberem emails.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2018
Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do
Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que
integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração
facilita a centralização do serviço de email, que é compartilhado para
todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação.
Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o
item subsecutivo.
SMTP é o protocolo utilizado para envio e recebimento de email e
opera na camada de aplicação do modelo TCP/IP.
( ) CERTO ( ) ERRADO

331

TCE AC – CESPE
Um serviço de webmail, em algum momento, usa o protocolo simple
mail transfer protocol (SMTP) para enviar uma mensagem para um
outro domínio qualquer.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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ANTT – CESPE
Quando um serviço de correio eletrônico disponibiliza o IMAP (Internet
message access protocol) para o usuário final, este utiliza um software
cliente de email para manipular e manter suas mensagens no servidor
de correio eletrônico.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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MEC – CESPE
O serviço de correio eletrônico deve fornecer ao usuário final acesso às
contas de email. O protocolo IMAP fornece aos usuários acesso às
mensagens de email, permitindo-lhes manipularem as mensagens e
mantê-las no servidor de correio eletrônico.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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MEC – CESPE
O serviço de correio eletrônico deve fornecer ao usuário final acesso às
contas de email. O protocolo IMAP fornece aos usuários acesso às
mensagens de email, permitindo-lhes manipularem as mensagens e
mantê-las no servidor de correio eletrônico.
( ) CERTO ( ) ERRADO

335

ABIN – CESPE
Entre os diversos protocolos de aplicação na Internet, incluem-se o
DNS, o HTTP, o POP3 e o FTP.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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BANCO DA AMAZÔNIA – CESPE
A principal função de um servidor DHCP é fornecer, de forma dinâmica,
um endereço IP a um computador no momento de sua conexão com a
rede.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2018
No IPv4, um endereço IP é composto por 32 bites, enquanto no IPv6,
um endereço IP tem 128 bites. Em comparação com o modelo de
referência OSI, tanto o IPv4 quanto o IPv6 encontram-se na camada de
rede.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2018
Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional
Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela
acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sítios da Internet
pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de
navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do
protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1.1.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
O endereço 172.20.1.1 identificado por Marta é o endereço IPv4 de um
servidor web na Internet pública.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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Endereços IP
Reservados
0.0.0.0
127.0.0.1
255.255.255.255
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Endereços IP
Privados
10.x.x.x
172.16.x.x a 172.31.x.x
192.168.x.x
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Computação em Nuvem
Tipos de Nuvem
» Pública
» Privada
» Comunitária
» Híbrida
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2012
O conceito de cloud storage está associado diretamente ao modelo de
implantação de nuvem privada, na qual a infraestrutura é direcionada
exclusivamente para uma empresa e são implantadas políticas de
acesso aos serviços; já nas nuvens públicas isso não ocorre, visto que
não há necessidade de autenticação nem autorização de acessos,
sendo, portanto, impossível o armazenamento de arquivos em nuvens
públicas.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2013
Se uma solução de armazenamento embasada em hard drive externo
de estado sólido usando USB 2.0 for substituída por uma solução
embasada em cloud storage, ocorrerá melhoria na tolerância a falhas,
na redundância e na acessibilidade, além de conferir independência
frente aos provedores de serviços contratados
( ) CERTO ( ) ERRADO
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2014
A computação em nuvem, mecanismo muito utilizado atualmente, dispensa
o hardware para armazenamento de dados, que ficam armazenados em
softwares.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2018
As nuvens do tipo híbridas são implementadas por organizações que possuem
interesses em comum, como na área de segurança, por exemplo.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2018
Conceitualmente, a computação em nuvem pode ser implementada por meio
da LAN (local area network) interna de uma organização.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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PRF – CESPE - 2021
Identifica-se Software como Serviço (SaaS) quando um provedor de serviços
oferece acesso a um ambiente baseado em cloud, no qual os usuários podem
construir e disponibilizar aplicativos.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Big Data
Dados Estruturados
X
Dados Não estruturados
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2018
O big data consiste de um grande depósito de dados estruturados, ao passo
que os dados não estruturados são considerados data files.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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TCE RO – CESPE - 2019
Com relação a fundamentos e conceitos de Big Data, julgue os itens a seguir.
I O volume de dados é uma característica importante de Big Data.
II Em Big Data, a qualidade do dado não tem importância, porque a
transformação dos dados não impacta os negócios.
III A característica de velocidade de entrada dos dados impacta o modelo de
processamento e armazenamento.
IV A variedade dos dados não é característica intrínseca nos fundamentos de
Big Data.
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Estão certos apenas os itens
A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D I, III e IV.
E II, III e IV.
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TCE RJ – CESPE - 2021
Em Big Data, a premissa volume refere-se à capacidade de processar, em um
ambiente computacional, diferentes tipos e formatos de dados, como fotos,
vídeos e geolocalização.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2018
Dados coletados de redes sociais podem ser armazenados, correlacionados e
expostos com o uso de análises preditivas.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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POLÍCIA FEDERAL – CESPE - 2018
Em um big data, alimentado com os dados de um sítio de comércio
eletrônico, são armazenadas informações diversificadas, que consideram a
navegação dos usuários, os produtos comprados e outras preferências que
o usuário demonstre nos seus acessos.
Tendo como referência as informações apresentadas, julgue o item
seguinte.
Uma aplicação que reconheça o acesso de um usuário e forneça sugestões
diferentes para cada tipo de usuário pode ser considerada uma aplicação
que usa machine learning.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Prof. Adriane Fauth
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Adriane Fauth

SEGURANÇA PÚBLICA – POLÍCIA FEDERAL

APURAR INFRAÇÕES PENAIS

ORDEM POLÍTICA E
SOCIAL

Lei 7170/83 –
segurança
nacional

Lei 13.260/16
terrorismo

REPERCUSSÃO
INTERNACIONAL E
INTERESTADUAL +

REPRESSÃO UNIFORME

LEI
10446/2002

CRIMES
FEDERAIS E
ESTADUAIS

BENS, SERVIÇOS, INTERESSES

UNIÃO

Área indígena

AUTARQUIAS

INSS

EMPRESAS
PÚBLICAS

CEF -
CORREIOS
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Adriane Fauth

SEGURANÇA PÚBLICA – POLÍCIA FEDERAL
exercer, com

exclusividade, as
funções de polícia
judiciária da União.

PREVENIR E
REPRIMIR

TRÁFICO

CONTRABANDO

DESCAMINHO

POLÍCIA

MARÍTIMA

AEROPORTUÁRIA

FRONTEIRAS
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Adriane Fauth

PODER EXECUTIVO – SISTEMA DE GOVERNO

PRESIDENCIALISMO

MONOCRÁTICO

CHEFE DE ESTADO

CHEFE DE
GOVERNO

LEGITIMIDADE
POPULAR DIRETA

SALVO DUPLA
VACÂNCIA – 2

ÚLTIMOS ANOS

INDEPENDÊNCIA
ENTRE EXECUTIVO

E LEGISLATIVO

MANDATO: PRAZO
DETERMINADO
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DIREITOS POLÍTICOS – INELEGIBILIDADES ABSOLUTAS

Adriane Fauth

ABSOLUTA

INALISTÁVEIS

ESTRANGEIRO

CONSCRITO

ANALFABETOS
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DIREITOS POLÍTICOS – INELEGIBILIDADES RELATIVAS

Adriane Fauth

REELIÇÃO VEDAÇÃO 3º MANDATO
CONSECUTIVO

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

RENÚNCIA 6 MESES
ANTES DA ELEIÇÃO

OUTROS CARGOS
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DIREITOS POLÍTICOS – INELEGIBILIDADES RELATIVAS

Adriane Fauth

REFLEXA

CÔNJUGE OU
PARENTE ATÉ 2º

GRAU

TERRITÓRIO DE
JURISDIÇÃO DO

TITULAR

SALVO SE TITULAR
DE MANDATO E
CANDIDATO A
REELEIÇÃO

SV. 8 – DISSOLUÇÃO
DO VÍNCULO

CONJUGAL – NA
VIGÊNCIA DO

MANDATO

362



 

Adriane Fauth

DIREITOS POLÍTICOS – PERDA OU SUSPENSÃO

PERDA

• Cancelamento da
naturalização
transitada em julgado

• Recusa de cumprir
obrigação a todos
imposta ou prestação
alternativa.

SUSPENSÃO

• Condenação criminal
 transitada em
julgado

• Incapacidade civil
absoluta

• Improbidade
administrativa
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PARTIDOS POLÍTICOS

Adriane Fauth

RESGUARDAR;

• Soberania Nacional
• Regime democrático;
• Pluripartidarismo;
• Direitos fundamentais da

pessoa humana

PRECEITOS

• Caráter nacional
• Proibição de recebimento

de recursos estrangeiro
• Prestação de contas -

Justiça Eleitoral
• Funcionamento parlamentar
• Vedação de utilização de

organizações paramilitares.
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PARTIDOS POLÍTICOS

Adriane Fauth

AUTONOMIA
PARTIDÁRIA

Estrutura/funcionamento Coligações

SÓ MAJORITÁRIAS

Sem
OBRIGATORIEDADE de

vinculação.

CLÁUSULA DE
BARREIRA

3% (Câmara) que vira
1/3 (UF) que vira 2%

(cada)

15 deputados federais –
1/3 UF

365

Raciocínio Lógico

Prof. Carlos Henrique
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Para melhorar a fiscalização, evitar o desmatamento ilegal e outros crimes contra
o meio ambiente, 35 fiscais homens e 15 fiscais mulheres serão enviados para a
região Norte do Brasil. Desses fiscais, uma equipe com 20 fiscais será enviada para
o Pará, outra com 15 para o Amazonas e uma outra com 15 para Rondônia.
Considerando que qualquer um desses 50 fiscais pode ser designado para
qualquer uma das três equipes, julgue os itens seguintes.

1) Considere que o destino de cada um dos 50 fiscais será decidido por sorteio da
seguinte forma: em uma urna, colocam-se 20 fichas com o nome Pará, 15 com o
nome Amazonas e 15 com o nome Rondônia. O fiscal, ao retirar da urna uma
ficha, terá identificado o seu destino. Nesse caso, se os 5 primeiros fiscais que
retiraram suas fichas terão como destino o Amazonas ou o Pará, a probabilidade
de o 6.º ir para Rondônia é superior a 30%.
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2) A quantidade de maneiras distintas que essas três equipes podem ser formadas
é o número representado por (50 –20)! ×(30 –15)! ×15!.

3) Se cada equipe tiver exatamente cinco mulheres, a quantidade de maneiras
distintas que essas equipes podem ser formadas é o número representado por
[35!] / [(10!) 2 ×(5!) 2 ].
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(SEFAZ DF – AUDITOR) Considerando a proposição P: “Se o servidor gosta do que faz,
então o cidadão-cliente fica satisfeito”, julgue os itens a seguir.

4) A proposição “O servidor não gosta do que faz, ou o cidadão-cliente não fica
satisfeito” é uma maneira correta de negar a proposição P.
5) A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição: “Se o cidadão-
cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz”.
6) P é uma proposição composta formada por duas proposições simples, de modo que
sua tabela-verdade possui 2 linhas.
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P: “Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão-cliente fica satisfeito”

370



 

(SEFAZ – AL – 2020 – AUDITOR) No argumento seguinte, as proposições P1, P2, P3 e P4
são as premissas, e C é a conclusão.

• P1: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então o trabalho dos
servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado”.

• P2: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então os beneficiários dos
serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos”.

371

• P3: “Se o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor Alfa fica
prejudicado, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem”.

• P4: “Se os beneficiários dos serviços prestados pelo setor Alfa são mal atendidos,
então os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem”.

• C: “Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então os servidores
públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados
por esse setor padecem Considerando esse argumento, julgue o item seguinte.

7) O argumento em questão é válido.
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8) CEBRASPE (CESPE) - Auditor do Estado (CAGE RS)/2018

João, Pedro e Tiago, três investidores amadores, animados com a popularização das
criptomoedas, investiram 12, 14 e 24 mil reais, respectivamente, em moeda virtual. Após uma
semana do investimento, eles perceberam que o prejuízo acumulado, que era de 8 mil reais,
deveria ser dividido entre os três, em proporção direta aos valores investidos.

Nessa situação, em caso de desistência do investimento após a constatação do prejuízo, João,
Pedro e Tiago receberão, respectivamente, as quantias, em reais, de

a) 9.340, 11.340 e 21.340.

b) 10.080, 11.760 e 20.160.

c) 11.920, 13.240 e 22.840.

d) 2.660, 2.660 e 2.660.

e) 1.920, 2.240 e 3.840.
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Considerando que P seja a proposição “Se os seres humanos soubessem se comportar,
haveria menos conflitos entre os povos”, julgue os itens seguintes.

9) A proposição P é logicamente equivalente à proposição “Se houvesse menos conflitos
entre os povos, os seres humanos saberiam se comportar”.

10) A proposição P é logicamente equivalente à proposição “Os seres humanos não
sabem se comportar ou haveria menos conflitos entre os povos”.

11) Se a proposição “Os seres humanos sabem se comportar” for falsa, então a
proposição P será verdadeira, independentemente do valor lógico da proposição “Há
menos conflitos entre os povos”.

12) A negação da proposição P pode ser corretamente expressa pela proposição “Se os
seres humanos não soubessem se comportar, não haveria menos conflitos entre os
povos”.
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Direito Administrativo

Prof. Herbert Almeida
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Desconcentração
Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização
Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação
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Entidade Criação Natureza Atividades

Autarquias Por lei Direito Público Típicas

Fundações
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse socialAutorizada
por lei Direito Privado

Empresas públicas

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade
econômica
2) Serviços

Públicos
SEM

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
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PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS

LIMPE

RJA: supremacia / indisponibilidade

Segurança jurídica (proteção à confiança)

Continuidade (vedação greve segurança pública)

Autotutela (anular / revogar)

Razoabilidade e proporcionalidade



 

ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Convalidação: competência / forma (sanáveis)
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ATOS ADMINISTRATIVOS
Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos

Regulamentos

Regimentos

Resoluções

Decretos

Deliberações

Instruções
normativas

Circulares

Ordens de
serviço

Portarias

Avisos

Despachos

Ofícios

Instruções

Provimentos

Licença

Autorização

Permissão

Aprovação

Admissão

Visto

Homologação

Dispensa

Renúncia

Protocolo
administrativo

Certidões

Atestados

Pareceres

Apostilas

Multa

Interdição de
atividade

Destruição de
coisas



 

PODERES ADMINISTRATIVOS

Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Modalidades:

concorrência (habilitação preliminar, +3,3 mi; + 1,43 mi)

tomada de preços (cadastrados, = 3,3 mi; = 1,43 mi)

convite (carta-convite, = 330 mil; = 176 mil)

concurso (técnico, científico ou artístico)

leilão (alienação de bens)

pregão (bens e serviços comuns)
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + natureza singular + notória especialização
artista consagrado

Dispensável (discricionariedade):
baixo valor
emergência, guerra, perturbação da ordem
deserta
estabelecimentos penais – risco segurança pública
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RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não

usuários)

Objetiva: risco administrativo, independe de dolo culpa

Requisitos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade

Excludentes: caso fortuito e força maior / culpa exclusiva vítima / ato
terceiros

Omissão: subjetiva (culpa do serviço) / exceto dever específico de cuidado

Regresso: se houver dolo ou culpa do agente



 

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Controle administrativo

 hierarquia e autotutela

 regra: amplo (legalidade e mérito)

 recursos administrativos (representação, reclamação admin., pedido de
reconsideração, recurso hierárquico (próprio e impróprio), revisão).

Controle judicial

Legalidade, provocado, posterior (regra)

Controle legislativo

Político (parlamentar direto): casas do Legislativo;

Técnico ou financeiro (parlamentar indireto): Tribunais de Contas

AGENTES PÚBLICOS

Cargo público

 Servidores públicos / estatutário / direito público

Emprego público

 Empregados públicos / CLT / direito privado (regra)

Função pública

 Conjunto de atribuições / Função autônoma: confiança / temporário



 

AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

 Regra: não pode;

Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação
periódica (LC / ampla defesa)

Legislação Especial

Prof. Alexandre Herculano
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1.1 É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de
valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com parecer
favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça.

1. Lei nº 7.102/83

Legislação Especial - Alexandre Herculano 389

1.2 As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, que colocarem à disposição do público caixas eletrônicos, são obrigadas a instalar
equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das
máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco ou alta temperatura.

1. Lei nº 7.102/83

Legislação Especial - Alexandre Herculano 390



 

2.1 Compete ao Departamento de Polícia Federal o controle e a fiscalização dos produtos
químicos e a aplicação das sanções administrativas decorrentes.

2. Lei nº 10.357/2001

Legislação Especial - Alexandre Herculano 391

2.2 O descumprimento das normas, independentemente de responsabilidade penal, sujeitará
os infratores às seguintes medidas administrativas, aplicadas cumulativa ou isoladamente:
- advertência formal;
- apreensão do produto químico encontrado em situação irregular;
- suspensão ou cancelamento de licença de funcionamento;
- revogação da autorização especial; e
- multa

2. Lei nº 10.357/2001

Legislação Especial - Alexandre Herculano 392



 

3.1 Formas de retirada do estrangeiro do território nacional:

- Repatriação;

- Deportação;

- Expulsão;

- Extradição.

3. Lei nº 13.445/2017

Legislação Especial - Alexandre Herculano 393

REPATRIAÇÃO: consiste em medida administrativa de devolução de pessoal em situação de
impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Comunicação do ato fundamentado
de repatriação à empresa transportadora e à autoridade consular do país de procedência ou de
nacionalidade do imigrante ou do visitante.

3. Lei nº 13.445/2017

Legislação Especial - Alexandre Herculano 394



 

DEPORTAÇÃO: aplica-se ao estrangeiro que entra irregularmente no território nacional, ou
permanece irregularmente. Procedimento administrativo, devendo ser precedida de notificação
pessoal ao deportando, da qual constem as irregularidades verificadas e prazo de 60 dias,
podendo ser prorrogado, por igual período, por despacho fundamentado e mediante
compromisso de a pessoa manter atualizadas suas informações domiciliares.

3. Lei nº 13.445/2017

Legislação Especial - Alexandre Herculano 395

EXPULSÃO: medida administrativa que ocorre quando o estrangeiro praticar crime de
genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão; bem como crime
comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as
possibilidades de ressocialização em território nacional.

3. Lei nº 13.445/2017

Legislação Especial - Alexandre Herculano 396



 

EXTRADIÇÃO: é uma medida de cooperação entre o Estado brasileiro e o Estado para o qual se
concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia uma condenação criminal definitiva
ou para fins de instrução de processo penal em curso.

3. Lei nº 13.445/2017

Legislação Especial - Alexandre Herculano 397

Art. 28 (Usuário de Drogas) X Art. 33 (Tráfico de Drogas)

Segundo o STF o réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada seria utilizada
apenas para consumo próprio. Cabe à acusação comprovar os elementos do tipo penal, ou seja,
que a droga aprendida era destinada ao tráfico.

4. Lei nº 11.343/2006

Legislação Especial - Alexandre Herculano 398



 

O STF, interpretando os §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei nº 11.343/2006, afirmou que o autor do
crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 deve ser encaminhado imediatamente ao juiz e
o próprio magistrado irá lavrar o termo circunstanciado e requisitar os exames e perícias
necessários. Se não houver disponibilidade do juízo competente, deve o autor ser encaminhado
à autoridade policial, que então adotará essas providências (termo circunstanciado e
requisição). Não há qualquer inconstitucionalidade nessa previsão. Isso porque a lavratura de
termo circunstanciado e a requisição de exames e perícias não são atividades de investigação.

4. Lei nº 11.343/2006

Título da Aula - Prof. Nome dos Professor 399

Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada.

A norma deixa evidente a possibilidade da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, pois será
admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Nesse caso cabe
ao Ministério Público:
 aditar a queixa;
 repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva;
 intervir em todos os termos do processo;
 fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do

querelante, retomar a ação como parte principal.

5. Lei nº 13.869/2019
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Quais são os efeitos da condenação?

Art. 4º São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a
requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;
II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a
5 (cinco) anos;
III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública.
Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à
ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser
declarados motivadamente na sentença.

5. Lei nº 13.869/2019
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Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do
ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem
determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem:
I - coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou
suas dependências;
III - cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou
antes das 5h (cinco horas).
§ 2º Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados
indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de
desastre.
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Art. 23. Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado
de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar
criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de:
I - eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de
diligência;
II - omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o
curso da investigação, da diligência ou do processo.

5. Lei nº 13.869/2019
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Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa
fundamentada ou contra quem sabe inocente:
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

5. Lei nº 13.869/2019
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Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento
físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou
medida de caráter preventivo.

6. Lei nº 9.455/1997
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“Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes
previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A, 217-A, 218,
218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), obedecerá às
seguintes regras:”

7. Lei nº 8.069/1990
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“Art. 227-A Os efeitos da condenação prevista no inciso I do caput do art. 92 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para os crimes previstos nesta Lei, praticados
por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de
reincidência.
Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena
aplicada na reincidência.”
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“Art. 227-A Os efeitos da condenação prevista no inciso I do caput do art. 92 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para os crimes previstos nesta Lei, praticados
por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de
reincidência.
Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena
aplicada na reincidência.”

7. Lei nº 8.069/1990
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Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por
qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou
outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de
que trata o caput deste artigo;
II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou
imagens de que trata o caput deste artigo.
§ 2º As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são puníveis quando o
responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o
acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo.
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III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado
por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à
autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário.
§ 3 o As pessoas referidas no § 2 o deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito
referido.
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Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma
de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1 o A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material a
que se refere o caput deste artigo.
§ 2 o Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às
autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C
desta Lei, quando a comunicação for feita por:
I – agente público no exercício de suas funções;
II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades
institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes
referidos neste parágrafo;
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III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado
por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à
autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário.

§ 3 o As pessoas referidas no § 2 o deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito
referido.
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Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou
pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou
qualquer outra forma de representação visual:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui,
publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na
forma do caput deste artigo.
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Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação,
criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou
pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;
II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de
forma pornográfica ou sexualmente explícita.
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Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação,
criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou
pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;
II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de
forma pornográfica ou sexualmente explícita.
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Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou
pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades
sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou
adolescente para fins primordialmente sexuais. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)

7. Lei nº 8.069/1990
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- Os tipos penais dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 tutelam bens jurídicos diversos e, por
essa razão, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de
uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático.

- Segundo o STJ, o fato de o agente trazer a arma desmuniciada e desmontada já caracteriza a
conduta incriminada: possuir e manter sob guarda.

- A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo,
excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento
de atipicidade da conduta, diante da ausência de exposição de risco ao bem jurídico tutelado
pela norma.

8. Lei nº 10.826/2003
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Espécies de Crimes Ambientais

- Fauna (arts. 29 a 37): como a prática de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos;

- Flora (arts. 38 a 53): condutas praticadas contra as florestas, as formas de vegetação, bem
como sobre as áreas de preservação permanente, de unidade de preservação e da Mata
Atlântica;

- Poluição e outros crimes ambientais (arts. 54 a 61): causar poluição de qualquer natureza em
níveis em tais que possam causar danos a saúde humana, o que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição significativa da flora, assim, pode ser punido aquele que age
culposamente.
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- Ordenamento urbano e patrimônio cultural (arts. 65): configura-se tal crime com as condutas
de destruir, inutilizar ou deteriorar bens de valor reconhecido em sede administrativa ou
decisão judicial, bem como promover a construção em solo não edificável, ou no seu
entorno, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural,
religioso, arqueológico, etnológico ou monumental, sem autorização da autoridade
competente ou em desacordo com a concedida;

- Administração ambiental (art. 66 a 69-A): aquele que obstar ou dificultar a ação fiscalizadora
do Poder Público no trato de questões ambientais.

9. Lei nº 9.605/1998
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Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade
quando:

I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro
anos;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para
efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma
duração da pena privativa de liberdade substituída.
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Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos
casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.
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Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em
rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou
em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
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Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
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Art. 1o Na forma do inciso I do § 1o do art. 144 da Constituição, quando houver repercussão
interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia
Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança
pública arrolados no art. 144 da Constituição Federal, em especial das Polícias Militares e Civis
dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais:
I – sequestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (arts. 148 e 159 do Código Penal),
se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública
exercida pela vítima;
II – formação de cartel (incisos I, a, II, III e VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de
1990); e
III – relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se
comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; e
IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportadas em operação
interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em
mais de um Estado da Federação.
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V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado,
corrompido, adulterado ou alterado (art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal).
VI - furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas
eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um Estado
da Federação.
VII – quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam
conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.
Parágrafo único. 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.

10. Lei nº 10.446/2002
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Estatística

Prof. Carlos Henrique
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A quantidade diária de vendas realizadas por um vendedor de uma grande
loja segue uma variável aleatória X que segue distribuição de Poisson com
média e variância desconhecidas. Para estimá-las, retirou-se dessa
distribuição uma amostra aleatória simples de tamanho cinco, cujos valores
observados foram 10, 4, 2, 4 e 10.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.

1) P ( X = 0 ) > e-4
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2) O referido estudo contemplou um conjunto de dados obtidos de 𝑛 = 11 municípios.

3) A correlação linear entre o número de leitos hospitalares por habitante (y) e o
indicador de qualidade de vida (x) foi igual a 0,9.

4) A razão F da tabela ANOVA refere-se ao teste de significância estatística do
intercepto 𝛽0, em que se testa a hipótese nula 𝐻0: 𝛽0 = 0 contra a hipótese alternativa
𝐻𝐴: 𝛽0 ≠ 0.

5) O desvio padrão amostral do número de leitos por habitante foi superior a 10 leitos
por habitante.

6) A estimativa de 𝜎2 foi igual a 10.
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Em 10 anos (de 2012 a 2021), foi registrado, em cada ano, o faturamento anual (Y) da
empresa BABU, em milhões de reais, e o respectivo gasto anual com marketing (X), em
milhões de reais. Um modelo de regressão linear simples Yt = α + 𝜷Xt + ε , t = 1, 2, ... foi
elaborado para se prever Y em função de X, considerando as informações registradas, em
que Y1 e X1 são o faturamento e o gasto com marketing em 2012, Y2 e X2 são o faturamento e
o gasto com marketing em 2013, e assim por diante. Os parâmetros α e β são
desconhecidos e ε é o erro aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de regressão
linear simples.

As estimativas de α e β foram obtidas pelo método dos mínimos quadrados, e sabe-se que
o valor da soma dos faturamentos e dos gastos com propaganda de 2012 a 2021 foram, em
milhões de reais, iguais a 120 e 15, respectivamente.
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Julgue o item seguinte

7) Se a estimativa do coeficiente angular da reta obtida por meio do método dos
mínimos quadrados foi de 1,8, então a previsão do faturamento em um determinado
ano, uma vez que a empresa gastou com propaganda neste ano 2 milhões de reais, é
superior a 13 milhões
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Uma pesquisa realizada com moradores das cidades A, B, C, D e E teve como finalidade
investigar a questão de segurança nas cidades onde moravam. Foram entrevistados
1.000 moradores, alocando-se a amostra de acordo com a cidade de origem de cada
um. Na tabela seguinte, N é o tamanho populacional de moradores; n é o tamanho da
amostra por origem; P é o percentual dos passageiros entrevistados que se
manifestaram relativamente seguros nas suas cidades.
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Em cada cidade, os passageiros entrevistados foram selecionados por amostragem
aleatória simples. A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.

8) Na situação apresentada, o desenho amostral é conhecido como amostragem aleatória
por conglomerados, visto que a população de passageiros foi dividida por grupos de
origem.

9) Nessa pesquisa, cada grupo de origem representa uma unidade amostral, da qual foi
retirada uma amostra aleatória simples.

10) Sabendo que P(Z < 2) = 0,975, em que Z representa a distribuição normal padrão, o
intervalo de 95% de confiança do percentual populacional de passageiros originários
cidade A que se sentem relativamente seguros foi igual a 80% ± 8%
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Uma amostra aleatória de 9 valores de salários extraída de uma população, considerada
normal e de tamanho infinito, apresentou uma média igual a R$ 800,00 com um desvio
padrão igual a R$ 120,00. Os registros históricos indicam que a média dos salários da
população é igual a R$ 740,00. Deseja-se testar a hipótese, ao nível de significância 𝛼, se
o valor da média verificada na amostra difere do valor de R$ 740,00. Seja H0 a hipótese
nula do teste (𝝁= 740), H1 a hipótese alternativa (𝝁 ≠740) e 𝒕𝜶/𝟐 > 0 o quantil da
distribuição “t” de Student, no nível de significância , para testes bicaudais com 8 graus
de liberdade. Sabendo-se que H0 foi rejeitada, julgue os itens seguintes:
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11) o valor da variável do teste (t calculado) obtido através da amostra e necessário para
comparação com - 𝒕𝜶/𝟐e 𝒕𝜶/𝟐é inferior a 2

12) Podemos inferir que 𝒕𝜶/𝟐 ≤ 1,5

13) um nível de significância 𝜷, 𝜷 < 𝜶, H0 não teria sido rejeitada
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Profa. Janaina Arruda
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O famoso esqueleto
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A questão sobre ___________________ é assunto
relevante para o contexto contemporâneo. Considerando
essa temática, algumas observações podem ser feitas
quanto__________________________________________
__________________________________________________
____________.

Introdução
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Em primeiro lugar, __________________________________________.
Nesse sentido, ______________________________________________.
Assim,_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.

Desenvolvimento
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Desenvolvimento
Em segundo
lugar,__________________________________________________
______________________________________________________.
Desse modo,
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________Além disso,
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________.
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Desenvolvimento

Por fim,__________________________________________________
______________________________________________________. Ademais,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________Por conseguinte,_________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________.
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Conclusão

A partir das observações feitas, entende-se, então,
que___________________________________________________
_______________________________________________________
______________________.Logo,____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________.
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Temas de Redação

Prof. Rodolfo Gracioli

446



 

ATUALIDADES
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CADERNO
• Amplo alcance dos temas

• Temas da área (“metalinguístico”)

• Discussões pertinentes para o momento

• Questões amplamente relevantes

• Abordagem jurídica
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CADERNO

ATUALIDADES

Abordagem do tema CEBRASPE

- Nível de aprofundamento (detalhamento)

- Capacidade de relacionar partes do tópico

- Selecionar os melhores aspectos de abordagem
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CADERNO

ATUALIDADES

Diretrizes institucionais da PF

- Descapitalização do crime organizado

- Prisão de lideranças

- Cooperação policial internacional
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CADERNO
1.Artigo 144 CF / Artigo 225 CF
2.Diretrizes institucionais
3.Código Penal
4.SUSP
5.Declaração Universal Direitos Humanos
6.Lei de Execução Penal
7.Estatuto da Criança e do Adolescente
8. Lei Geral de Proteção de Dados
9.Marco Civil da Internet

Abordagem jurídica
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CADERNO
1. Combate aos crimes no ciberespaço
2. Combate aos crimes ambientais
3. Enfrentamento à corrupção / fake news
4. Enfrentamento ao terrorismo
5. Combate à pornografia infantil
6. Controle do acesso às armas
7. Combate à misoginia no ciberespaço
8. Combate ao tráfico de drogas / armas / pessoas / animais
9. Combate aos crimes transfronteiriços
10. Combate ao trabalho análogo à escravidão

Papel da PF no:
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CADERNO1. Inovações tecnológicas no combate à criminalidade
2. Polícia Federal e o combate às fake News
3. Segurança das fronteiras e dividas e a descapitalização do crime organizado
4. Política Federal, cibersegurança e as violações na darkweb
5. Problemática das drogas: entre a saúde pública e a segurança, prevenção e repressão
6. Saúde mental na área da segurança
7. Problemática do terrorismo: inimigo invisível
8. Inteligência policial, tecnologia e a cooperação no combate ao crime organizado
9. Polícia Federal e a garantia dos Direitos Humanos

Temas gerais
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CADERNO
1. Reconhecimento facial na área da segurança

2. Internação involuntária de dependentes químicos

3. Flexibilização do porte de armas

4. Câmeras em uniformes de policiais

5. Redução da maioridade penal

6. Descriminalização da maconha como estratégia de combate ao crime

Temas polêmicos
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ATUALIDADES

TEMAS ESPECÍFICOS

- Adoção internacional de crianças

- Atuação junto aos imigrantes

- Combate às fake news

Termos específicos
- INC

- Ciclo completo de polícia
- Apurar infrações penais

- Referência mundial em Ciência Policial
- RIBPG

- Brasil M.A.I.S
- V.I.G.I.A

- COT
- CAOP

- Isótopos estáveis
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Programas/Políticas executados pela Polícia Federal

Política de Prevenção e Repressão à Criminalidade,
desenvolvida em 04 (quatro) eixos, a saber:
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a) Eixo Polícia Judiciária (Unidade Responsável: DICOR/PF) - Estabelece um conjunto de diretrizes,
princípios e estratégias para a atuação da Polícia Federal - PF, no exercício das atribuições
constitucionais de polícia judiciária da União, com a apuração das respectivas 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, dentre outras previstas em lei, alcançando crimes previdenciários,
fazendários, financeiros, contra o meio ambiente e o patrimônio cultural brasileiro, tráfico de pessoas,
contrabando de imigrantes e redução de trabalhador à condição análoga a de escravo, bem como os
delitos de contrabando e descaminho, de tráfico Ilícito de entorpecentes, armas e munições, crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores previstos na Lei n. 9.613/1998, com foco na
descapitalização das organizações criminosas e crimes contra a Administração Pública previstos no
Código Penal e Leis Especiais.
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b) Eixo Polícia Administrativa (Unidade Responsável: DIREX/PF) - Estabelece um conjunto de diretrizes,
princípios e estratégias para direcionamento das atividades de regulação e fiscalização desenvolvidas
pela Polícia Federal - PF, no cumprimento das funções delegadas de polícia administrativa, em especial
no que se refere ao controle migratório, à autorização de posse e porte de armas de fogo, bem como
aquelas voltadas ao controle de armas e munições, de precursores químicos e das atividades de
segurança privada e correlatas. No que se refere à ação de emissão de passaportes pela Polícia
Federal, convém destacar que o passaporte é o documento de identificação, de propriedade da União,
exigível de quem pretende realizar viagem internacional, salvo nos casos previstos em tratados,
acordos e outros atos internacionais. A base regulamentar seguida é o Decreto nº 5978, de 04 de
dezembro de 2006, com a atribuição para expedição dos passaportes comum, para estrangeiro e de
emergência. Referente à ação de adoção internacional, a Polícia Federal possui como atribuição,
gerenciar e analisar os requerimentos de cadastramento das entidades de adoção internacional,
manifestando-se sobre sua aprovação, para efeito da expedição do Certificado de Cadastramento de
Entidade que atua em Adoção Internacional de Crianças e Adolescentes Brasileiros, seguindo a base
regulamentar do Decreto nº 5491, de 18 de julho de 2005.
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c) Eixo Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras (Unidade Responsável: DIREX/PF) - Estabelece
um conjunto de diretrizes, princípios e estratégias para a atuação da Polícia Federal - PF, no
cumprimento da função constitucional de polícia marítima, aérea e de fronteiras, com ênfase no
combate aos crimes transfronteiriços praticados por organizações criminosas. O Serviço de Operações
Especiais de Fronteiras - SOESF/DICOR/PF vem buscando a integração entre as forças de segurança
pública, o que se intensificou com a criação da Secretaria de Operações Integradas do MJSP (SEOPI),
que promove atividades interagências na região de fronteira, por meio da Coordenação-Geral de
Fronteiras da referida secretaria (CGFRON/SEOPI), com o intuito de desenvolver ações perenes em
diversos pontos da faixa de fronteira.
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 A Polícia Federal detém a atribuição constitucional do exercício do policiamento aeroportuário e de
fronteiras, o que vem sendo levado em consideração para fins de estabelecimento de ações perenes
de patrulhamento e de produção de conhecimento policial em alguns pontos mais críticos da faixa.

 Os Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPOM são responsáveis pela segurança dos Portos,
Terminais e vias navegáveis. Estes Núcleos Especiais de Polícia Marítima, estão sob a coordenação
do Serviço de Polícia Marítima Ostensiva e Operações Aquáticas - SEPOM/COT/DIREX/PF.
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d) Eixo Segurança de Pessoas e Direitos Humanos (Unidade Responsável: DIREX/PF) - Estabelece um
conjunto de diretrizes, princípios e estratégias para a atuação da Polícia Federal - PF, na defesa dos
direitos humanos, bem como no exercício das atribuições legais relacionadas à proteção e à segurança
de pessoas, incluindo dignitários, presidenciáveis autoridades, testemunhas, depoentes e pessoas
desaparecidas.
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 A Polícia Federal reafirma o seu compromisso com a sociedade brasileira, não medindo esforços em
sua atuação e optando por métodos investigativos modernos e eficientes, na execução de
estratégias efetivas no combate à criminalidade que independem da eventual alternância na gestão
no órgão.

 Nesse contexto, seguem mantidas as diretrizes adotadas institucionalmente: descapitalização das
organizações criminosas, prisão das lideranças e cooperação policial internacional.
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Número de Operações:

2020 – 6.908
2019 – 6.442
2018 – 4.801

Valores Apreendidos/Sequestrados:

2020 – R$ 10.612.500.677,10
2019 – R$ 9.253.818.957,68
2018 – R$ 5.158.499.653,69

466



 

CADERNO

ATUALIDADES

 Inquéritos Instaurados:
2020 – 44.152
2019 – 53.774
2018 – 60.202

Prisões realizadas:
2020 - 9.280 prisões
2019 - 9.234 prisões
2018 - 9.942 prisões
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Polícia Federal lança iniciativa inédita de
Prevenção Primária à Corrupção

Projeto "PF construindo valores - #façaasuaparte" prevê a
realização de palestras e atividades socioeducativas ministradas
por policiais e servidores do órgão

Governo Federal
08/12/2020
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Dentre os temas abordados, teremos:

• O que entendemos por corrupção? (conceito de corrupção)
• Como a corrupção nos atinge? (impactos da corrupção)
• Se os danos da corrupção fossem minimizados?
• O papel da Instituições (repressão X prevenção)
• A corrupção se restringe à política?
• Será que a corrupção se aplica a nós?
• Impactos da “pequena” corrupção
• Mudanças individuais (rompimento do ciclo)
• Sejamos a mudança que queremos no mundo
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Polícia Federal apreendeu 6.000 Bitcoin em operações
apenas no último ano

Yahoo
02/05/2021
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Em um ano, a Polícia Federal já apreendeu cerca de 6.000 BTC em
operações contra o crime. Em valores atualizados, o montante equivale a
mais de R$ 1,8 bilhão.

Segundo a Folha de S. Paulo, a PF também teria apreendido diversas
outras criptomoedas, entre elas a Ethereum (ETH). Os criptoativos
convertidos ao longo do último ano teriam rendido R$ 1 bilhão em
dinheiro, atualmente depositados em contas judiciais.
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ePol

(Sistema Eletrônico de Polícia Judiciária)

 Tecnologia utilizada no inquérito policial (documento que organiza e
concentra todo esforço investigativo)

 93% das investigações em andamento em formato eletrônico

 Modernidade apresenta: redução do tempo de duração das investigações
/ acesso remoto às informações
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Dados de bens apreendidos em operações
de combate ao tráfico de drogas
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Número de novos registros de armas de fogo no Brasil
aumenta 90% em 2020

É o maior número da série histórica do sistema da Polícia Federal, que
registra armas de fogo apenas para uso de civis.

Por Jornal Nacional
11/01/2021
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 A PF autorizou o registro de 179.771 novas armas de fogo em 2020,
um aumento de mais de 91% em relação a 2019. A maior parte dos
registros se enquadra na categoria "cidadão comum": quase 70% do
total. Servidores públicos conseguiram mais de 20 mil autorizações
de posse de armas de fogo e empresas de segurança privada, 4.650.

 Somadas também as renovações, o número de armas registradas
passa de 252 mil.
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 O número de porte de armas também aumentou: foram 10.437 autorizações em
2020 contra 9.268 em 2019. O porte dá direito a transportar a arma fora de casa,
enquanto a posse só permite manter a arma dentro da residência.

 O Sistema Nacional de Armas só inclui armas registradas em nomes de civis, entre
eles cidadãos comuns, policiais federais e policiais civis.

 As armas utilizadas pelas forças militares de segurança - Exército, Marinha,
Aeronáutica, PMs e bombeiros - são de responsabilidade do Exército, que
também concede direito de usar armas para colecionadores, atiradores e
caçadores. Os números divulgados nesta segunda-feira (11) não registram essas
armas.
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Pedidos de registros de armas crescem 57% no Paraná, em
2020, diz PF

Polícia Federal contabilizou 8,2 mil requerimentos, contra 5,2 mil de 2019.
Especialistas criticam armamento e dizem que aumento pode gerar efeito contrário e
agravar índices de violência.

Por RPC Curitiba
30/04/2021
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Número de registros de armas de fogo para cidadãos
comuns no DF cresce 87% em 2021, diz PF

Levantamento mostra que total de novas armas passou de 536, em 2020, para 1.006
este ano. Maior circulação pode estar associada ao 'aumento da violência letal',
segundo pesquisador.

Por Brenda Ortiz e Maria Fernanda Soares, G1 DF e TV Globo
06/05/2021
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Número de armas registradas por dia em sistema da PF
aumenta 8 vezes em 2 anos

Dados obtidos por Lei de Acesso à Informação pelo Instituto Igarapé mostra que, em
média, 378 armas ganham registro diariamente neste ano. Em 2018, foi uma media
de 46 por dia.

Por Marco Antônio Martins, G1 Rio
14/04/2021
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Diariamente, desde 2019, 378 armas, em média, são registradas no Brasil para o
uso de civis no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal.

Esse número é oito vezes mais do que foi registrado, em média, em 2018, quando
cerca de 46 armas foram registradas a cada dia.
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Registro médio diário de armas no Sinarm

2017 – 43

2018 – 46

2019 a fevereiro de 2021 - 378
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Polícia Federal inaugura centro de ciências forenses em
Brasília

Área terá espaço para treinamento de peritos da PF e das Forças de Segurança.
Espaço é comparado ao de países como EUA, França e Inglaterra.

Por Gabriel Palma, TV Globo
15/12/2020
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Com a ampliação do instituto, a PF inaugurou e readequou laboratórios para análise
das seguintes áreas criminais:

Medicina e odontologia legal
Perícias externas

Local de crime
Bombas e explosivos

Meio ambiente
Engenharia legal

Audiovisual
Informática

Genética forense
Documentoscopia

Análises químicas e laboratoriais
Isótopos estáveis e Geoprocessamento

Merceologia e Crimes Financeiros 496
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2. Princípios arquivísticos
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Princípios

1. Organicidade (respeito pela estrutura) - Princípio segundo o qual os
arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades da entidade
produtora, em suas relações internas e externas

2. Proveniência (procedência ou de respeito aos fundos) - Princípio básico
da arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade
coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades
produtoras.
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Princípios

4. Unicidade - os documentos de arquivo preservam seu caráter único, em
função de seu contexto de produção
5. Respeito à ordem original (ordem primitiva, santidade da ordem
original ou registro) - o arquivo deve conservar o arranjo dado pela
entidade produtora
6. Indivisibilidade (integridade arquivística) - os fundos devem ser
preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não
autorizada ou acréscimo indevido
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Princípios

7. Pertinência (temático) - classificação dos documentos por assunto
(tema), sem levar em consideração a proveniência e a classificação original
8. Cumulatividade - Refere-se ao fato de que os arquivos constituem uma
formação progressiva e natural decorrente das funções e atividades de um
organismo (pessoa, empresa etc.)
9. Reversibilidade - Todo procedimento ou tratamento empreendido em
arquivos pode ser revertido, se necessário
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Princípios

10. Princípio do inter-relacionamento: segundo o qual os documentos de
arquivo são conexos, ou seja, estabelecem relações entre si
11. Princípio da autenticidade: os documentos devem ser criados,
guardados e conservados segundo normas, técnicas e processos regulares
que garantam a sua verossimilidade e confiabilidade
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CESPE / Pref. Barra Coq. (BA) / 2020

1. O princípio arquivístico aplicado para fazer as divisões de fundos de arquivo,
definidos pelo princípio da proveniência, é denominado princípio da

A) ordem original.

B) territorialidade.

C) reversibilidade.

D) pertinência.

E) gestão.
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CESPE / ME / 2020

2. Acerca das funções arquivísticas de classificação, avaliação e descrição, julgue
o item que se segue.

O princípio da proveniência, em seus dois graus, é o ponto de partida para a
classificação de documentos de arquivo.
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CESPE / ME / 2020

3. No que tange aos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir.

O princípio da pertinência permanece como um paradigma em vigor na prática
arquivística contemporânea.
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CESPE / ME / 2020

4. No que tange aos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir.

O princípio do respeito à ordem original preceitua que os documentos
arquivísticos devem conservar o arranjo dado pelo seu produtor.
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CESPE / ME / 2020

5. No que tange aos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir.

Conforme o princípio da proveniência territorial, os documentos produzidos por
representações diplomáticas devem permanecer em seu território ficto.
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CESPE / PGE-PE / 2019

6. O vínculo arquivístico, um dos elementos principais para a distinção entre
arquivo, biblioteca e museu, é o inter-relacionamento existente entre os
documentos acumulados pela mesma atividade da organização.
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CESPE / PGE-PE / 2019

7. A manutenção do arranjo original dos documentos de arquivo público é
determinada pelo princípio da pertinência.
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CESPE / PGE-PE / 2019

8. A constituição do fundo arquivístico de determinado órgão público é
resultado da aplicação do princípio da proveniência.
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CESPE / TJ-AM / 2019

9. O caráter orgânico que interliga os documentos de um mesmo conjunto
constitui característica primordial dos arquivos.
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CESPE / MPC-PA / 2019
10. (CESPE/UNB/MPC-PA/2019) O princípio arquivístico segundo o qual os
documentos acumulados por pessoa física ou jurídica não podem ser misturados
a conjuntos documentais produzidos e(ou) recebidos por outras pessoas ou
organização é o

A) princípio da proveniência.

B) princípio da ordem original.

C) princípio da territorialidade.

D) princípio da pertinência.

E) princípio da estrutura interna.

Arquivologia - Prof. Douglas Schneider 522

CESPE / DPF / 2018

11. Os arquivos não são colecionados, mas sim agrupados por um processo
natural.
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CESPE / DPF / 2018

12. Uma das características básicas do arquivo é que o significado do acervo
documental não depende da relação que os documentos mantenham ente si.
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CESPE / DPF / 2018

13. De acordo com o princípio de respeito aos fundos, o arquivo de uma pessoa
jurídica ou física deve ser mantido separadamente de arquivos de outras pessoas
jurídicas ou físicas.
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CESPE / DPF / 2018

14. A aplicação do princípio da reversibilidade permite manter os documentos
da forma como eles foram acumulados pela pessoa jurídica ou física que o tiver
produzido.
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CESPE / IPHAN / 2018

15. De acordo com o princípio de respeito aos fundos, princípio básico da
arquivologia, o documento deve pertencer ao local de sua origem e não pode ser
armazenado em local distinto daquele de sua criação e acumulação.
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CESPE / IPHAN / 2018

16. Com relação aos princípios da arquivologia, julgue o seguinte item.

Derivado do princípio da proveniência, o princípio da ordem original é também
denominado de princípio de respeito à ordem primitiva, princípio de respeito à
santidade da ordem original ou de princípio de registro.
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CESPE / STM / 2018

17. Na organização de arquivos, o princípio da proveniência fundamenta os
principais procedimentos.
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CESPE / STM / 2018

18. O princípio da ordem original, utilizado na organização interna de um fundo
de arquivo, determina que os documentos devam ser reclassificados por
assunto.
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CESPE / MPE-PI / 2018

19. A existência de um sentido orgânico no arquivo é o que o distingue da
biblioteca e do museu.
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CESPE / EMAP / 2018

20. O princípio da proveniência, cujo objetivo é gerar o fundo de arquivo, é o
primeiro princípio a ser aplicado na classificação dos documentos de arquivo.
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CESPE / ABIN / 2018

21. A aplicação do princípio da territorialidade restringe-se ao nível nacional.



 

Arquivologia - Prof. Douglas Schneider 533

CESPE / IFF / 2018

22. A reclassificação de um documento por assunto, desconsiderando-se a
proveniência e a classificação original deste, está de acordo com o princípio da

A) proveniência.

B) pertinência.

C) organicidade.

D) reversibilidade.

E) naturalidade.
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CESPE / DPF / 2014

23. Com relação a conceitos e princípios arquivísticos, julgue os itens que se
seguem.

A manutenção dos documentos de arquivo nos locais onde foram criados ou
recebidos fundamenta-se na aplicação do princípio da ordem primitiva.
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CESPE / FUB / 2014

24. Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue.

Caracteriza o princípio arquivístico do respeito à ordem primitiva a conservação
do arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que produziu os
documentos.
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CESPE / FUB / 2014

25. Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue.

O conceito de pertinência territorial é aplicado quando o arquivo constitui o
patrimônio arquivístico de duas ou mais unidades territoriais.
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Gabarito - Princípios
1-A

2-C

3-E

4-C

5-C

6-C

7-E

8-C

9-C

10-A

11-C

12-E

13-C

14-E

15-E

16-C

17-C

18-E

19-C

20-C

21-E

22-B

23-E

24-C

25-E
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11. Sistemas informatizados de
gestão arquivística de
documentos
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CESPE / TJ-AM / 2019

1. A respeito da criação e aquisição de documentos, julgue o item a seguir.

A informática foi, e continua a ser, uma das ciências que mais impactaram a
criação de documentos de arquivo: ela permitiu, entre outras vantagens, a
utilização dos tipos documentais.
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CESPE / TJ-AM / 2019

2. A respeito da criação e aquisição de documentos, julgue o item a seguir.

A utilização da informática na criação dos documentos de arquivo levou à
geração de metadados.
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CESPE / TJ-AM / 2019
A gestão dos documentos digitais é um dos grandes desafios dos arquivistas,
devido ao impacto que as tecnologias e sua constante mudança têm exercido
na interpretação da teoria arquivística. Entre inúmeros exemplos, os
contracheques atuais são apresentados em telas de computador como
resultado de consulta a sistemas de pagamento de pessoal e não mais
impressos e entregues aos servidores.

Nesse contexto, e considerando os requisitos para sistemas informatizados de
gestão arquivística de documentos (eArq Brasil) e de documentos e de
processos judiciais (Moreq-Jus), julgue o item subsecutivo.
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CESPE / TJ-AM / 2019

3. O contracheque digital pode ser considerado um documento arquivístico
estático inserido em um sistema interativo.
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CESPE / ABIN / 2018

4. Acerca de princípios e de conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue.

Entre as principais características do documento de arquivo, a autenticidade é
a que tem ganhado maior destaque com o cenário digital.
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CESPE / ABIN / 2018

5. No que concerne às funções arquivísticas, julgue o item subsecutivo.

A preservação de documentos digitais de arquivo independe da existência de
um repositório digital confiável e pode ser feita normalmente em storages
provisórios.
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CESPE / ABIN / 2018

6. No que concerne às funções arquivísticas, julgue o item subsecutivo.

No ambiente digital, os metadados têm papel fundamental na função criação.
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Arquivologia - Prof. Douglas Schneider

CESPE / ABIN / 2018

7. Julgue o item seguinte, no que se refere às políticas de acesso aos
documentos de arquivo, às ontologias e aos metadados.

Os metadados são dados utilizados para a criação e o uso de documentos em
sistemas informatizados indisponíveis aos usuários.
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Arquivologia - Prof. Douglas Schneider

CESPE / ABIN / 2018

8. Julgue o item subsequente, relativo aos sistemas informatizados de gestão
arquivística de documentos.

É recomendável que as instituições detentoras de acervos permanentes
realizem acordos de cooperação com organizações especializadas em
tecnologia para elaborar projetos de digitalização.
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CESPE / ABIN / 2018

9. Julgue o item subsequente, relativo aos sistemas informatizados de gestão
arquivística de documentos.

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) acumula os papéis de
autoridade certificadora raiz e órgão credenciador dos demais participantes da
cadeia produtiva, o qual viabiliza a emissão de certificados digitais; as
atribuições de supervisão e auditoria de processos são responsabilidade de
auditorias independentes.
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CESPE / ABIN / 2018

10. Julgue o item subsequente, relativo aos sistemas informatizados de gestão
arquivística de documentos.

Redução de espaços físicos e ganhos de produtividade são vantagens da
geração de documentos arquivísticos digitais, mas dificultam o acesso aos
estoques de informações e a distribuição de dados e informações.
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Gabarito - Sistemas informatizados
1-E

2-C

3-C

4-C

5-E

6-C

7-E

8-C

9-E
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Física para Papiloscopista
Prof. Vinícius Silva
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Ondulatória

Física - Prof. Vinícius Silva

• MHS: Conceito, Pêndulo Simples, Sistema Massa-Mola Análise Energética

• Fenômenos Ondulatórios: Reflexão, Refração, interferência, batimento,
polarização, ressonância...

• Equação fundamental da ondulatória

• Ondas Eletromagnéticas (espectro eletromagnético)
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Óptica Geométrica

Física - Prof. Vinícius Silva

• Lentes delgadas: conceito, classificação, formação de imagens, estudo
analítico, equação dos fabricantes de lentes, vergência, defeitos de visão
(ametropias)
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Eletrostática

Física - Prof. Vinícius Silva

• Carga elétrica
• Força Elétrica
• Campo Elétrico
• Potencial elétrico
• Trabalho da força elétrica
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Eletrodinâmica

Física - Prof. Vinícius Silva

• Corrente elétrica

• Resistores

• Medidas elétricas

• Circuitos elétricos
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Espectroscopias

Física - Prof. Vinícius Silva

• Equação de Planck

• Luz forense

• Fluorescência x Fosforescência
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Química para Papiloscopista

Prof. Diego Souza
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Equilíbrio Químico

Química para Papiloscopista - Prof. Diego Souza 558



 

Como estruturar constantes de equilíbrio?
Lembre-se das seguintes regras:

• As concentrações das espécies químicas
devem estar em mol∙L-1, mas a unidade será
omitida;

• As pressões dos gases devem ser expressas
em bar, mas sua unidade também será
omitida;

• Sólidos, líquidos e solventes são omitidos.

Praticando: quais K estão corretas?

2
2 7 2

2 + 2
4

[Cr O ].[H O]

[CrO ].[H ]
K





2

2

2
NO

2
NO O

P

P .P
K 

2 2

2

2
H O C

4
HC O

P .P

P .P
K  



2

2

CO H

H O

P .P

P .[C]
K 
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Diferentes constantes de equilíbrio
• Constante do produto de solubilidade (Kps)

• Constante de autoprotólise da água (Kw)

• Constante de dissociação de ácido fraco (Ka)

• Constante de dissociação de base fraca (Kb)

Outros exemplos: formação de complexo (β), reações redox (Kredox), partição (Kd)

BaSO4(s) Ba2+
(aq) + SO4

2-
(aq) Kps = 1,0.10-10 2 2

ps 4K [Ba ][SO ]
 

H2O + H2O H3O+ + OH- ou H2O H+ + OH- -14
wK [H ][OH ] 10  

HA+ H2O H3O+ + A-
+ -

a

[H ][A ]
K

[HA]


B+ H2O BH+ + OH-
+ -

b

[B H ][OH ]
K

[B]
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Mais destaques sobre equilíbrio químico

H2A+ H2O H3O+ + HA-

HA-+ H2O H3O+ + A2-

Para ácido e base dipróticos:

a1 b2 w

a2 b1 w

K K K

K K K

 

 

Relações importantes:

pKw = -logKw
pKa = -logKa
pKb = -logKb

pH + pOH = 14

pKa + pKb = 14

Lei de diluição de Ostwald
2

(1 )a

F
K








2
aK F 

Princípio de Lê Chatelier
(deslocamento do equilíbrio)
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CESPE - Papiloscopista - PF - 2018
Considere que a reação entre antimônio e sulfeto produza o sal Sb2S3, pouco solúvel e de
cor ocre que, em meio aquoso, dissocia-se parcialmente, de acordo com o equilíbrio

Sb2S3(s) 2Sb3+(aq) + 3S2- (aq)

Nesse caso, a concentração de sulfeto necessária para iniciar a formação do sólido
Sb2S3 em uma solução aquosa de Sb3+ de concentração x mol/L deverá ser maior

que , em que Kps é a constante de equilíbrio da reação precedente.
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Soluções tampão e espécie principal

Espécie principal

Espécie principal
pH<pKa HA
pH>pKa A-

P/ espécie diprótica:
Espécie principal

pH<pKa1 H2A
pKa1<pH<pKa2 HA-

pH>pKa2 A2-

Eq. Henderson-Hasselbalch:
-

a

[A ]
pH = pK log

[HA]
 a +

[B]
pH = pK log

[BH ]


-

a

número de mols de A
pH = pK log

número de mols de HA


Os tampões são preparados pela mistura de:
 ácido fraco e sua base conjugada ou sal do ácido;

ou
 base fraca e seu ácido conjugado ou sal da base.
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CESPE - Papiloscopista - PF - 2018
Considerando que o EDTA possui 2 grupos amino que podem ser protonados e 4
grupos carboxílicos que podem ser desprotonados, então ele pode ser considerado
um ácido fraco hexaprótico. Representando a forma desprotonada do EDTA pela
letra Y, as várias formas que o EDTA pode assumir em solução aquosa são as
seguintes: H6Y2+, H5Y+, H4Y, H3Y-, H2Y2-, HY3- e Y4-. Nesse sentido, a partir do texto de
referência e sabendo que, para o EDTA, pKa1 = 0,0, pKa2 = 1,5, pKa3 = 2,0, pKa4 = 2,68,
pKa5 = 6,11 e pKa6 = 10,17, julgue o item seguinte:

Em uma solução aquosa de EDTA em pH 7,0, a espécie química mais abundante,
entre as citadas, é H2Y2-.

H6Y2+ H5Y+ H4Y H3Y- H2Y2- HY3- Y4-
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Cinética Química

Velocidade média: [x]
m

V
t

 


Teoria das colisões
Condições determinantes (requisitos):

• Afinidade entre as espécies;

• Choque (contato);

• Choque efetivo e eficaz;

• Energia ≥ Energia mínima (Ea);

Uma reação espontânea é sempre rápida?
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Fatores que influenciam na
velocidade das reações
• Estado físico dos reagentes

• Superfície de contato

• Temperatura

• Presença de catalisador

• Concentração dos reagentes Catalisadores: são compostos que
aumentam a velocidade ou taxa das
reações sem serem consumidos ao
final do processo ou reação.

Como?
Modificando o mecanismo de
reação

Lei de velocidade de reação:

Velocidade = [A] [B] [C]a b ck   
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CESPE - Prof. Química - SEDUC-AL - 2018
De acordo com a teoria das colisões, um aumento na temperatura de reação
ocasiona aumento no número total de colisões entre as espécies reagentes e
na fração de colisões efetivas.

O efeito da adição do catalisador ácido é o de reduzir a energia de ativação da
reação e, com isso, aumentar a fração de colisões efetivas.

A adição do catalisador ácido faz que o equilíbrio da reação seja alcançado
mais rapidamente; quando alcançado, o equilíbrio estará mais deslocado para
o sentido dos produtos.
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Se, ao dobrar a concentração de um reagente,

Velocidade
permanece
constante

Velocidade
da reação
também

dobra

Velocidade da
reação é

quadruplicada

Ordem de
reação:

0

Velocidade
da reação é

reduzia à
metade

Velocidade
da reação é

reduzia a
1/4

Ordem de
reação:

1
Ordem de

reação:

2
Ordem de

reação:

-1
Ordem de

reação:

-2
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CESPE - Prof. Química - P. Cient.-PE - 2016
A tabela abaixo apresenta a velocidade inicial da reação seguinte em função das
concentrações iniciais dos reagentes. S2O8

2- (aq) + 3 I- (aq) -> 2 SO4
2- (aq) + I3

- (aq)
Considerando-se que k seja a constante de velocidade da reação apresentada no
texto, é correto afirmar que a lei de velocidade para essa reação é

A) v = k × [S2O8
2-]2 × [I-].

B) v = k × [S2O8
2-] × [I-].

C) v = k × [S2O8
2-] × [I-]3.

D) v = k × [S2O8
2-]3 × [I-].

E) v = k × [S2O8
2-] × [I-]2.
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Termoquímica: energias das reações
Lei de Hess estabelece que reação global pode ser obtida por meio de uma sequência de
reações parciais, então a entalpia global corresponde à soma das entalpias das reações
parciais.

Exemplo genérico:

A  B ∆H1

B  C ∆H2

C  D ∆H3

D  E ∆H4

A  E ∆H = ∆H1+∆H2+∆H3+∆H4

Exemplo prático:

Qual a entalpia de combustão do carbono a
dióxido de carbono?

(s) 2(g) (g)
1C + O CO2 

(g) 2(g) 2(g)
1CO + O CO2 

reação 110,5 kJH   

reação 283,0 kJH   
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CESPE - Prof. Química - P. Cient.-PE - 2016
Se, na queima de um artefato pirotécnico ocorrera decomposição do carbonato de
bário, de acordo coma reação química BaCO3(s) → BaO(s) + CO2(g), então a entalpia
padrão dessa reação de decomposição (ΔHx),calculada a partir dos dados listados na
tabela seguinte, será ΔHx = ΔH1 - ΔH2 + ΔH3.
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Outros destaques de Termoquímica
1ª lei da termodinâmica
(princípio da conservação de energia)

U q w  
Capacidade calorífica específica (Cs)

s s

q
C q m C T

m T
    



Capacidade calorífica molar (Cm)

m m

q
C q n C T

n T
    



Lei zero da termodinâmica
(princípio zero da termodinâmica)

1 2q q

1 1 1 2 2 2s sm C T m C T    

Obs: temperatura final igual para os corpos em contato

Entalpia

H q 

∆H = H(final) – H(inicial) reação produtos reagentesH H H     

reação produtos formação dos produtos reagentes formação dos reagentesH n H n H       

A entalpia de formação (∆H°formação) das substâncias
simples (formada por um único elemento), em seu
estado padrão e na sua forma alotrópica mais estável,
sempre será igual a ZERO. ∆H°formação= 0:

H2(g), C(grafite), O2(g) e N2(g)
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Mais apostas finais para PF

 Tipos de ligação (iônica, covalente e metálica), propriedades dos compostos e
geometria molecular

 Reconhecimento de funções e propriedade dos compostos orgânicos

 Estequiometria e cálculos envolvendo concentrações

 Funções inorgânicas e suas classificações

 Radioatividade (decaimento alfa, beta gama e cálculo do tempo de meia vida)
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Biologia para Papiloscopista

Prof. André D’Ávila
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ANÁLISES DE PADRÕES DE HERANÇA

HEREDOGRAMA

QUADRADO DE PUNNETT

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

PADRÕES DE HERANÇA AUTOSSOMICA

RECESSIVA
Fenilcetonúria

Anemia Falciforme
Fibrose Cística

Albinismo

DOMINANTE
Polidactilia

Neurofibromatose 1
Doença de Huntington

Hipercolesterolemia Fam.
Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila



 

OUTROS PADRÕES DE HERANÇA

LIGADA AO X – Daltonismo e Hemofilia – Recessivos.
- Raquitismo Hipofosfatêmico – Dominante.

LIGADA AO Y – restrita ao sexo, afeta somente homens (hipertricose -?)

INFLUENCIADA PELO SEXO – Calvície (DOMINANTE).

CODOMINÂNCIA e DOMINÂNCIA INCOMPLETA – flores de boca de leão; gado; MN.

Padrão característica

Dominância completa Heterozigotos e homozigotos com mesmo fenótipo

Dominância incompleta Heterozigotos apresentam fenótipo intermediário

Codominância Heterozigotos tem ambos os fenótipos dos homozigotos

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

OUTROS PADRÕES DE HERANÇA

ALELOS MULTIPLOS – ABO; pelagem em coelhos.

INTERAÇÃO GÊNICA – cor dos olhos em humanos; pelagem de labradores (epistasia)

Fenótipo Genótipo

A IAIA ou IAi

B IBIB ou IBi

AB IAIB

O ii

Fenótipo pelagem Genótipo

Preto B_E_

Marrom bbE_

Dourado B_ee ; bbee
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OUTROS PADRÕES DE HERANÇA

LIGAÇÃO GÊNICA – Determinação de recombinação e distância gênica (centimorgan ou UR); estudos com
drosophila (corpo e asa)

ALELOS LETAIS – Acondroplasia (dominante)

HERANÇA MITOCONDRIAL – transmitidos sempre pelas mães. Pode atingir filhos e filhas mas somente as mulheres
repassam.

Corpo cinza-
amarelo + asa

alongada

Corpo cinza-
amarelo + asa

vestigial

Corpo preto +
asa alongada

Corpo preto +
asa vestigial

PvVv Ppvv ppVv ppvv

41,5% 8,5% 8,5% 41,5%

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

(CESPE 2013 PF) Considerando o heredograma acima, julgue o item que se segue.

Se o alelo b de um gene apresentar-se completamente ligado ao alelo responsável pelo
fenótipo afetado, mas não contribuir para o aparecimento desse fenótipo, a probabilidade
de o indivíduo III-1 portar esse alelo é igual a 25%.
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O núcleo celular

• Função: Proteção do material genético.

Estruturas e características importantes:

• Carioteca – membrana que compõe o envoltório.

• Nucléolo – região onde se concentra RNA ribossômico.

• Ribossomos externos associados à carioteca.

• Continuidade com o RER.

Núcleo em Prófase

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

O núcleo celular

Dupla
membrana

poros
nucléolo

ribossomos

nucleopla
sma
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Organelas não membranosas
Citoesqueleto

• Envolvidos na manutenção da forma e na
movimentação das organelas.
• São estruturas dinâmicas.

Formado por:
• Microfilamentos: actina
• Filamentos intermediários: citoqueratina
• Filamentos grossos: miosina
• Microtubulos: tubulina

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Organelas não membranosas
Centríolos

• Encontrados no centrossomos.

• São os organizadores dos
microtubulos.

• Envolvidos no processo de divisão
celular, na movimentação de vesículas e
na manutenção da forma da célula,
formam cílios ou flagelos.
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Organelas não membranosas
Ribossomos

• Proteínas + RNA
ribossômico

• Função: síntese de
proteínas.

• Livres no citoplasma ou
ligados ao RE

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Organelas membranosas
Retículo Endoplasmático (RE)

Rugoso ou granular
(RER ou REG)

RibossomosLiso (REL)

• Rede de canais

• Associados a
ribossomos – RER ou
REG
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Organelas membranosas
Retículo Endoplasmático (RE)

Funções
• Transporte de substâncias
• Síntese de proteínas, carboidratos e lipídios
• Neutralização de toxinas
• Armazenamento de moléculas

Funções específicas:

• REL: síntese e armazenamento de hormônios,
fosfolipídios, glicerídios, glicogênio e colesterol.
• RER ou REG: síntese, modificação e armazenamento de
proteínas.

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Organelas membranosas
Complexo de Golgi

Funções:

• secreção de proteínas e glicoproteínas
produzidas no retículo endoplasmático
rugoso.
• formar os lisossomos.
• renovar ou modificar a membrana
plasmática.
• formar o acrossomo dos
espermatozoides.
• síntese de polissacarídeos. Fonte 2008 Encyclopedia Britannica ,INC
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Organelas membranosas
Lisossomos

Funções:

• Degradação de organelas e outras substâncias

• Apresentam enzimas digestivas em seu interior –
proteases, lipases, nucleases, fosfatases, etc.

• atua na destruição de elementos endocitados
pelas células – defesa do organismo contra agentes
externos
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Organelas membranosas
Peroxissomos

• Vesículas que nascem de outros peroxissomos

• Degrada peróxido de hidrogênio ou H2O2 utilizando a
enzima Catalase.

• Metabolização (catabolismo) de ácidos graxos (gera H2O2).
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Organelas membranosas
Mitocôndrias

Membrana interna

Membrana externa

Matriz

Espaço
intermediário
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Organelas membranosas
Mitocôndrias

Função:

• Gerar ATP
• Respiração celular

Características:
• Apresenta genoma circular próprio de
herança materna; são geradas pela divisão de
outras mitocôndrias

• Na matriz estão proteínas do Ciclo de krebs

• Na membrana interna estão proteínas que
geram ATP
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Resumo Mitose

Modificada de: OpenStax College with modified work by Mariana Ruiz Villareal, Roy van Heesheen, and the Wadsworth Center.Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Introdução à Meiose



 

Meiose: Profase I

1. Leptóteno: cromatina duplicada (fina),
iniciando-se sua condensação
2. Zigóteno: conexão física entre os
homólogos - sinapse.
3. Paquíteno: grande condensação
cromossômica, quatro cromátides formando o
bivalente. Crossing over.
4. Diplóteno: visualização da duplicidade da
tétrade, bem como de alguns quiasmas.
5. Diacinese: nucléolo se desfaz por completo,
separação dos homólogos.
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Mitose vs Meiose
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(CESPE 2011 - adaptado) O ciclo de Krebs, responsável pela
oxidação dos carboidratos no metabolismo energético, ocorre
na matriz das mitocôndrias das células eucarióticas.

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Proteínas
• Máquinas moleculares: regulação (enzimas, hormônios), proteção (IGG), estrutura

(colágeno), movimento (actina e miosina), transporte (hemoglobina).
• Fibrosas ou globulares.
• Unidade básica: aminoácido

Aminoácidos
- Zwitteríons (NH3+ e COO-)
- baixo pH – carboxila protonada;

elevado pH amina protonada
- Ponto isoelétrico – cargas iguais
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Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila

Proteínas
Primária

Secundária

Terciária Quaternária

• Alfa hélice, Folhas beta
(beta pregueada) ou
espiral aleatória

• Pontes de hidrogênio
C=O...H-N

• Rotações dos
aminoácidos alfa

• Pontes de hidrogênio
entre grupos polares

• Relações com a água
(hidrofóbicas ou
hidrofílicas)

• Ligações covalentes (S-
S nas cisteínas)

• Pontes salinas
(eletrostáticas)

• Coordenação a íon
metálico.

• Mesmas forças
que atuam na
estrutura
terciária.
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Proteínas
• Importância da conformação
• Desnaturação proteica – pode ser irreversível

Desnaturante Região afetada

Álcool Camadas de hidratação

Calor Pontes de hidrogênio

Ureia 6M Pontes de hidrogênio

Detergentes Regiões hidrofóbicas

Ácidos e bases, sais Atrações eletrostáticas (pontes salinas)

Agentes redutores, metais pesados Pontes dissulfeto
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Proteínas - enzimas

Classificação:

• transferases: transferem um grupo molecular de um substrato para outro
(transaminases).

• hidrolases: hidrolisam, ou quebram moléculas utilizando água.
• oxirredutases: transferem grupos de hidrogênio entre substratos, gerando

reação de oxirredução, como por exemplo, as hidrogenases.
• Ligases: catalisa reações de junção de substratos (sintetases).
• Isomerase: transformam moléculas em seus isômeros.
• Liases: destroem ou formam duplas ligações.
• Translocases: movimentam íons e moléculas através de membranas.

• Catalisam reações, reduzindo a energia de ativação.
• Elevada especificidade.
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yself-O
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Im

age:Activation2
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BY-SA
3.0,
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Proteínas - enzimas

Sítio ativo

Atividade enzimática:

- Concentração enzima (linear) e substrato (curva de
saturação)

- Temperatura
- pH

v

Temp e pH
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Fosforilação oxidativa e cadeia de transporte de elétrons

ferm
entation/oxidative-phosphorylation/a/oxidative-phosphorylation-etc

Fonte
:https://pt.khanacadem

y.org/science/biology/cellular-respiration-and-

Espaço intermediário

Ciclo
de
KrebsMatriz
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Ciclo de Krebs
ou ciclo do ácido cítrico
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Glicose 6 fosfato, Piruvato e Acetil CoA

Glicose

Glicose 6 Fosfato

G1P F6P 6 Fosfogliconato

Glicogênio Piruvato
Ribose 5
fosfato

Piruvato

Acetil CoA

Ácidos Graxos

Lactato

AlaninaOxaloacetato

Glicose 6 fosfato

HMG CoA

Colesterol Corpos cetônicos

CO2

Aminoácidos
cetogênicos

Aminoácidos
Glicogênicos
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Glicólise
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Destino do piruvato - aerobiose

Piruvato -
Desidrogenase
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Beta oxidação
1. Ativação
2. Oxidação
3. Hidratação
4. Oxidação
5. Tiólise

Beta Oxidação ou
Ciclo de Lynen
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Corpos cetônicos
• O organismo dá preferência ao

uso da glicose
• Quando há pouca glicose e

muita demanda energética, o
oxaloacetato é insuficiente

• Há acúmulo de AcetilCoA

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila
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Metabolismo do cetoácido

CH3

+
CH3

+

Energia = CK Estoque = Glicose

• AA Glicogênicos
• AA cetogênicos – podem formar Acetil CoA ou Acetoácidos – corpos cetônicos
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Metabolismo do cetoácido
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Via das pentoses fosfato

5C

5C

5C

7C

3C

6C

4C

6C

3C

1. Formar Ribose 5P
2. Reciclar NADPH
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Anabolismo de ácidos graxos



 

Anabolismo de ácidos graxos
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Período pós absortivo

Modificado de Marzzoco e Torres 2007
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Jejum

Modificado de Marzzoco e Torres 2007
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Zigoto a mórula

Mórula
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Tipos de ovos determinam segmentação

Fonte: Amabis & Martho 2016
619

Tipos de segmentação

Fonte: UFV

Mamíferos

Anfíbios

Répteis e aves

Artrópodes
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Blastocisto e implantação

Fonte: Nazari e Muller 2011

621

Diferenciação do embrioblasto

• Cavidade exocelômica (antiga blastocele) vai formar vesícula
vitelínica

• Trofoblasto forma mesoderma extraembrionário, que formará
celoma extraembrionário.

Fonte:N
azarie

M
uller

2011
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Gastrulação anfioxo

• Invaginação da blástula – ectoderme e endoderme
• Forma-se o blastóporo na região de invaginação
• Cavidade é chamada de arquêntero ou gastrocela

2 3
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Gastrulação humana

• Linha primitiva forma eixo antero posterior
• Células migrantes formam mesoderme depois da

endoderme.
• A partir do nó primitivo, forma-se a notocorda, por

células migrantes, longitudinalmente.
• Ao final, forma-se o disco tri-laminar

Fonte: Nazari e Muller 2011
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Final da fase pré embrionária humana

Origem dos tecidos embrionários

Estruturas embrionárias Embrioblasto Epiblasto Ectoderma, mesoderma,
endoderma, notocorda

Hipoblasto Revestimento lateral e
assoalho da vesícula

vitelínica

Estruturas extra
embrionárias

Trofoblasto Citotrofoblasto,
sinciciotrofoblasto,

mesoderma
extraembrionário,

amnioblastos
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Final da fase pré embrionária humana

Fonte: Amabis & Martho 2016
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Neurulação

Fonte: Amabis & Martho 2016 Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila 627
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Dobramentos do embrião

Fonte: Nazari e Muller 2011

Corte Sagital
Corte transversal
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Ectoderme
• Superficial ou cutâneo

Sofrerá dobramentos envolvendo o embrião inteiro
Formará a epiderme

• Neural

Ectoderme que formará o tubo e a crista neurais
Tubo neural = SNC
Crista neural = SNP, melanócitos, ossos do crânio. Contribui para formação o coração,
tireoide, paratireoide, timo, suprarrenal e glândulas salivares.

629
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Endoderme
• Revestimento do sistema digestório e respiratório. Glândulas. Pâncreas. Fígado.

Mesoderme
• Paraxial – somitos = músculos, ossos, cartilagens, vasos sanguíneos, tecido conjuntivo de preenchimento e

sustentação.

• Intermediário = gônadas e rins

• Lateral Somático = esqueleto apendicular
• Lateral esplâncnico = músculos, cartilagens, vasos, tecido conjuntivo de preenchimento e sustentação do

sistema respiratório e digestório.
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Fonte: Nazari e Muller 2011
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Fonte: Nazari e Muller 2011
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(CESPE 2014 - adaptado) A respeito das etapas e dos mecanismos de formação
do embrião humano, julgue o item subsequente.

O sistema cardiovascular é formado pela mesoderme.

Certo ( )

Errado ( )

Revisão Biologia- Prof. André D’Ávila 633

634


	EBOOK VERSÃO FINAL PF.pdf
	EBOOK VERSÃO FINAL PF.pdf

