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Acerca das noções básicas de contabilidade, julgue o item.

O patrimônio controlado pela contabilidade é um atributo estático das unidades
econômicas.
.

01. (Revisão de Véspera PC DF)

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

O ativo de uma empresa, que representa as aplicações de recursos, e o
patrimônio líquido devem ser necessariamente maiores ou iguais a zero.

02. (Revisão de Véspera PC DF)
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Julgue os itens a seguir em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações
posteriores.

As obrigações cujo vencimento ocorram em prazo superior ao ciclo
operacional devem ser classificadas no passivo não circulante.

03. (Revisão de Véspera PC DF)

No que diz respeito a passivos, em conformidade com a estrutura conceitual
básica CPC 00 R(2), julgue os itens a seguir

Os passivos podem ser reconhecidos mesmo que a empresa não tenha uma
obrigação legal.

04. (Revisão de Véspera PC DF)



20 /0 8 /2 0 2 1

4

Com relação ao balanço patrimonial, as disposições da lei 6.404/76 e a
classificação de contas, julgue o item abaixo

No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: passivo circulante,
passivo não circulante e patrimônio líquido, esse dividido em capital social,
reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações
em tesouraria e lucros acumulados.

05. (Revisão de Véspera PC DF)

O grupo Ativo Não Circulante da empresa Alfa Centauro S/A é composto pelos
grupos ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
Dentro do grupo Investimentos, temos contas como Ações em Tesouraria.

06. (Revisão de Véspera PC DF)
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No que diz respeito a balancete, julgue o item que se segue.

Os créditos com sociedades coligadas por vendas de mercadorias a prazo
com vencimento até o término do exercício seguinte, são classificados no
ativo circulante.

07. (Revisão de Véspera PC DF)

Em relação às noções básicas de contabilidade, julgue o item.

A troca de uma duplicata a pagar vencida por uma nota promissória a pagar,
com reconhecimento de juros, constitui um fato administrativo modificativo

08. (Revisão de Véspera PC DF)
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Julgue os itens seguintes, relativos a atos e fatos administrativos.

O pagamento de uma despesa com aluguel no valor de R$ 5.000,00 com
pagamento parte em dinheiro e parte em cheque é um fato misto haja vista
haver duas contas patrimoniais e uma conta de resultado.

09. (Revisão de Véspera PC DF)

No que se refere ao balanço patrimonial, julgue os itens que se seguem.

As contas patrimoniais, diferentemente das contas de resultado que sempre
começam um exercício com saldo zero, sempre iniciam um exercício com saldo
diferente de zero.

10. (Revisão de Véspera PC DF)
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Em relação às técnicas básicas da contabilidade, julgue o item.

Um plano de contas deve ser uniforme ao longo do tempo, ainda que admita
alterações parciais de acordo com as necessidades.

11. (Revisão de Véspera PC DF)

Acerca dos mecanismos de funcionamento da contabilidade, julgue o item.

A conta mantida por determinada empresa para controlar o saldo de recursos
disponíveis em uma instituição financeira específica é chamada de conta
analítica.

12. (Revisão de Véspera PC DF)
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Acerca da escrituração, julgue os itens a seguir

O método das partidas simples registra apenas os direitos e obrigações com
terceiros, logo um lançamento terá apenas um débito ou um crédito

13. (Revisão de Véspera PC DF)

Acerca da escrituração, julgue os itens a seguir

Através do método das partidas dobradas, todo fato será registrado e no
mínimo em duas contas, a(s) que serão debitadas indicando a aplicação de
recursos e a(s) que serão creditadas indicando a origem dos recursos.

14. (Revisão de Véspera PC DF)
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Acerca do processo de escrituração, jugue o item a seguir

Lançamentos a débito de contas retificadoras do ativo aumentam o valor do
ativo.

15. (Revisão de Véspera PC DF)

Suponha-se que o responsável pela escrituração tenha se equivocado ao
efetuar o lançamento a seguir, pois, na realidade, a compra se deu a prazo.

D – Equipamentos
C – Bancos – C/Movimento

Nesse caso, a retificação terá de ser efetuada mediante um estorno,
invertendo-se o lançamento feito erroneamente.

16. (Revisão de Véspera PC DF)
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No que se refere ao balancete de verificação contábil, julgue os itens
subsequentes.

Um erro de troca de contas não é detectado no balancete de verificação uma vez
que o balancete, apesar de apresentar os totais incorretos, o somatório do
débito será igual ao somatório dos créditos.

17. (Revisão de Véspera PC DF)

Acerca dos livros de escrituração, julgue os itens a seguir

O livro razão deve obedecer às formalidades extrínsecas da escrituração,
dentre elas, o registro no órgão competente.

18. (Revisão de Véspera PC DF)
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Acerca das contas e do plano de contas, julgue os itens a seguir,

A conta fornecedor representa um débito da empresa perante os
fornecedores enquanto a conta adiantamento a fornecedor representa
créditos da empresa junto aos fornecedores.

19. (Revisão de Véspera PC DF)

Acerca do processo de escrituração, jugue os itens a seguir

O reconhecimento das despesas provoca obrigatoriamente um aumento no
passivo.

20. (Revisão de Véspera PC DF)
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Quanto aos diversos componentes do patrimônio e à sua relação com as
demonstrações financeiras, julgue o item.

A receita da venda de mercadorias é realizada quando da efetiva entrega das
mercadorias.

21. (Revisão de Véspera PC DF)

Com relação aos pronunciamentos contábeis, julgue os itens a seguir

A soma dos direitos reais e os direitos pessoais pertencentes a uma
empresa é igual ao ativo patrimonial dessa entidade.

.

22. (Revisão de Véspera PC DF)
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No que se refere a contas e a plano de contas, julgue o item subsequente.

A natureza do saldo da conta Bancos – Conta Movimento é devedora. Na
hipótese de saldo credor, a conta deverá estar representada no ativo, com
saldo negativo.

23. (Revisão de Véspera PC DF)

Com relação às noções fundamentais de contabilidade, julgue o item.

O resultado final de todas as contas do patrimônio líquido constitui uma dívida
da entidade com seus sócios, acionistas ou proprietários.

24. (Revisão de Véspera PC DF)
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Com relação à preparação e à elaboração das demonstrações contábeis, julgue
o item.

O balanço patrimonial somente pode ser elaborado depois que todas as contas
de resultado forem encerradas.

25. (Revisão de Véspera PC DF)

Acerca das demonstrações financeiras, julgue o item.

A demonstração do resultado do exercício é elaborada em duas colunas, onde
se comparam as receitas com as despesas.

26. (Revisão de Véspera PC DF)
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Acerca das demonstrações financeiras, julgue o item.

Para encerrar as contas de resultado antes da elaboração do balanço
patrimonial, é preciso debitar as contas de receitas e creditar uma conta
transitória de apuração do resultado do exercício.

27. (Revisão de Véspera PC DF)

A respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em relação às demonstrações
contábeis, julgue os itens a seguir.

Na demonstração do resultado do exercício de uma empresa comercial, o
lucro bruto representa a diferença entre a receita bruta das vendas e o
somatório dos seguintes eventos: deduções das vendas, abatimentos e
impostos.

28. (Revisão de Véspera PC DF)
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A respeito da demonstração do resultado do exercício, julgue o item que se
segue.

As vendas anuladas e os descontos incondicionais concedidos devem ser
abatidos da receita operacional bruta de vendas para cálculo da receita
operacional líquida, nos termos da legislação societária vigente.

29. (Revisão de Véspera PC DF)

Com relação ao conceito e aos critérios de avaliação de despesas antecipadas,
julgue os itens que se seguem.

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

30. (Revisão de Véspera PC DF)
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Com relação a receitas e despesas e a seus reconhecimentos, julgue o item a
seguir.

Uma despesa de aluguel paga antecipadamente, corresponde a um fato
permutativo entre elementos do ativo que vai gerar um fato modificativo no
momento da ocorrência do fato gerador
.

31. (Revisão de Véspera PC DF)

Uma empresa com fins lucrativos prestadora de serviços ao governo do estado
do Ceará contratou, no dia 1º do último mês findo, um novo funcionário de
relações públicas, com salário de R$10.000, mais encargos legais, a ser pago no
5º dia útil após o mês de prestação dos serviços.

Com relação à situação hipotética anterior, julgue os itens seguintes:
A contratação do novo funcionário é um ato administrativo que impacta
positivamente o patrimônio líquido da entidade contratante.

32. (Revisão de Véspera PC DF)
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Uma empresa com fins lucrativos prestadora de serviços ao governo do estado
do Ceará contratou, no dia 1º do último mês findo, um novo funcionário de
relações públicas, com salário de R$10.000, mais encargos legais, a ser pago no
5º dia útil após o mês de prestação dos serviços.

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.
O pagamento do salário e dos encargos do novo funcionário é um fato contábil
misto, com saída de recurso do ativo, baixa de passivos e impacto negativo sobre
o patrimônio líquido.

33. (Revisão de Véspera PC DF)

Uma empresa com fins lucrativos prestadora de serviços ao governo do estado
do Ceará contratou, no dia 1º do último mês findo, um novo funcionário de
relações públicas, com salário de R$10.000, mais encargos legais, a ser pago no
5º dia útil após o mês de prestação dos serviços.

Para fins societários, o registro da despesa com o salário e os encargos do novo
funcionário deve impactar o balancete do mês em que ele tiver prestado seus
serviços.

34. (Revisão de Véspera PC DF)
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Considere que determinada empresa possua, entre seus ativos, alguns
recebíveis oriundos de vendas a prazo, cujo recebimento não é considerado
líquido e certo. Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

As perdas estimadas relacionadas a recebíveis de liquidação duvidosa devem
ser reconhecidas como despesas, em contrapartida à própria conta de ativo que
representa esses recebíveis.

35. (Revisão de Véspera PC DF)

Julgue o item a seguir, a respeito das demonstrações contábeis e suas
características.

O registro de baixa de duplicatas incobráveis, no caso de a empresa não possuir
conta de provisão para devedores duvidosos, deve ser a débito de resultado do
exercício e a crédito de duplicatas a receber.

36. (Revisão de Véspera PC DF)
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Com relação às contas contábeis e ao processo de escrituração, julgue o
próximo item.

O registro do recebimento de uma duplicata em atraso, incluídos os juros, pode
ser efetuado por meio de um lançamento de diário de terceira fórmula, ao
passo que o registro de uma aplicação em certificado de depósito bancário
pós-fixado deve ser realizado por meio de um lançamento de diário de
primeira fórmula

37. (Revisão de Véspera PC DF)

Considere que a empresa XYZ tenha quitado antecipadamente uma dívida,
tendo obtido, no ato da quitação, um desconto pela antecipação dos valores
até então pendentes de pagamento. Com base nessa situação hipotética,
julgue o item seguinte.

O desconto obtido pela empresa XYZ deve ser reconhecido como receita
financeira na mesma data da quitação da dívida, em consonância com o regime
de competência.

38. (Revisão de Véspera PC DF)
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Com relação à escrituração contábil nos livros das sociedades, julgue o item
subsequente.

A aquisição à vista de um veículo pelo valor de R$ 80.000, ainda que esse valor
resulte de um desconto, negociado no momento da aquisição, no valor de R$
4.000, representa-se por meio de um lançamento de primeira fórmula.

39. (Revisão de Véspera PC DF)

No que se refere às situações patrimoniais, julgue os itens a seguir.

Os descontos incondicionais obtidos numa compra a prazo de mercadorias
impactam o resultado do exercício por ocasião da venda da mercadoria.

40. (Revisão de Véspera PC DF)
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Determinada sociedade comercial realizou, no período corrente, as transações
apresentadas 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.

Nessa situação hipotética, a empresa, no momento do desconto do título,
contabilizou despesa com encargos financeiros de R$ 3.000.

41. (Revisão de Véspera PC DF)

A variação cambial afeta alguns itens do patrimônio das empresas. Acerca da
variação cambial e dos registros contábeis, julgue o item que se segue.

O registro contábil da atualização monetária deve ser feito a débito ou a crédito
da conta atualizada e tem como contrapartida conta de patrimônio líquido de
variações monetárias ativas ou de variações monetárias passivas.

42. (Revisão de Véspera PC DF)
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No que se refere ao registro das operações típicas de uma empresa, julgue os
itens seguintes.

Para registrar a variação cambial decorrente da valorização do real frente ao
dólar, referente a empréstimo obtido, será adequado o lançamento a débito
da conta variação monetária passiva e a crédito da conta empréstimo a pagar.

43. (Revisão de Véspera PC DF)

A respeito do custo e controle dos estoques de mercadorias e dos impostos a
eles relacionados, julgue o item.

O valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre compras,
em empresas comerciais, deve ser contabilizado a débito de conta específica
de ICMS a recuperar e, na venda, a crédito de ICMS a recolher, admitida a
compensação.

44. (Revisão de Véspera PC DF)
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Acerca das operações típicas de uma empresa comercial, julgue o item a
seguir.

Ao registrar a aquisição de mercadorias para revenda, no caso de incidência de
IPI e ICMS, a empresa não incorpora o valor do ICMS na conta estoque de
mercadorias para revenda.

45. (Revisão de Véspera PC DF)

À luz do disposto na NBC TSP - Estrutura Conceitual, julgue os itens a seguir ,
a respeito da composição do Patrimônio.

Para que um recurso controlado pela entidade no presente seja definido
como ativo, não é necessário que ele tenha surgido de transação ou outro
evento passado.

46. (Revisão de Véspera PC DF)
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Julgue o item segundo a NBC TSP – Estrutura Conceitual.

Para que um elemento seja registrado no ativo da entidade, deve ser
verificado o controle desse recurso por meio de sua propriedade legal.

.

47. (Revisão de Véspera PC DF)

À luz do disposto na NBC TSP - Estrutura Conceitual, julgue os itens a seguir , a
respeito da composição do Patrimônio.

Não será considerada como passivo a obrigação que possa ser extinta sem a
saída de recursos da entidade.

48. (Revisão de Véspera PC DF)
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De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, julgue os itens que se seguem
.

O custo de liberação é uma base de mensuração aplicável aos ativos em geral,
representando o montante necessário para a baixa imediata de um bem ou
direito sob controle de uma entidade.

49. (Revisão de Véspera PC DF)

De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, julgue os itens que se
seguem

.
Bens sem potencial de serviços ou incapazes de gerar benefícios
econômicos não se enquadram na definição de ativo.

50. (Revisão de Véspera PC DF)
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Acerca dos ativos intangíveis e do teste de impairment, julgue o item a seguir.

Um ativo intangível consiste em um direito monetário não identificável e não dotado
de substância física.

51. (Revisão de Véspera PC DF)

Com relação aos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), julgue o próximo item.

Um ativo intangível com vida útil definida está sujeito à amortização de seu
valor, a qual terá início no momento em que tal ativo estiver disponível para
uso.

52. (Revisão de Véspera PC DF)
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No que se refere ao disposto no Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04 −
ativo intangível, julgue o item seguinte.

O valor amortizável de ativo intangível com vida útil indefinida deverá ser
amortizado de modo a refletir o padrão de consumo, pela entidade, dos
benefícios econômicos futuros.

53. (Revisão de Véspera PC DF)

Julgue o item que se segue, relativo à contabilização dos itens do ativo e do
passivo.

O ativo intangível gerado internamente não deve ser reconhecido nas
demonstrações contábeis.

54. (Revisão de Véspera PC DF)
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No que se refere ao disposto no Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04 − ativo
intangível, julgue o item seguinte.

Não deve ser reconhecido como ativo o ágio derivado da expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) gerado internamente.

55. (Revisão de Véspera PC DF)

Julgue o seguinte item, acerca do Decreto n.º 5.450/2005, da Lei n.º 6.404/1976 e dos
reflexos de ambos nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura constitui um ativo intangível.

56. (Revisão de Véspera PC DF)
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Com relação aos critérios de avaliação e de mensuração do ativo imobilizado,
julgue o item que se segue.

O valor depreciável de um ativo será obtido após a dedução do seu valor
residual, que representa uma estimativa do valor a ser obtido com a venda
desse ativo ao fim de sua vida útil, deduzidas as despesas estimadas de venda.

57. (Revisão de Véspera PC DF)

De acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
julgue o item a seguir, relativos às demonstrações contábeis.

A depreciação do ativo imobilizado inicia quando ele estiver disponível para uso
e deve cessar quando for classificado como mantido para venda ou quando ficar
ocioso.

58. (Revisão de Véspera PC DF)
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Com relação à depreciação e à amortização de ativos, julgue o item a seguir.

Comparativamente aos métodos dos saldos decrescentes e das unidades
produzidas, o método linear resulta em despesas de depreciação inconstantes
ao longo da vida útil do ativo, refletindo um padrão instável do consumo dos
benefícios econômicos futuros esperados incorporados no ativo.

59. (Revisão de Véspera PC DF)

Relativamente a avaliação, registro e mensuração de bens do ativo imobilizado,
julgue os itens a seguir.

Havendo divergência entre as definições técnicas de vida útil, a expectativa de
tempo de uso do proprietário e a tabela de vida útil definida pelos agentes
tributários, a depreciação de um item do imobilizado deve, para fins
societários, ser calculada a partir dos dados disponibilizados pelo agente
tributário.

60. (Revisão de Véspera PC DF)
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Considerando a mensuração de passivos, julgue o item subsecutivo, acerca de
provisões e passivos contingentes.

Provisões são obrigações presentes derivadas de eventos passados como os demais
passivos, mas possuem prazos ou valores incertos.

61. (Revisão de Véspera PC DF)

Acerca das contas e dos grupos patrimoniais de empresas comerciais, julgue o
seguinte item.

O reconhecimento de provisões no passivo ocorre quando a entidade possui
obrigações com terceiros classificadas como prováveis, possíveis ou remotas.

62. (Revisão de Véspera PC DF)
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Com relação ao tratamento contábil de ativos, passivos e tributos, julgue o item
a seguir.

Os passivos contingentes devem ser reconhecidos em contas patrimoniais,
independentemente de sua natureza ou do fato que lhes deu origem.

63. (Revisão de Véspera PC DF)

INFORMÁTICA
Prof. RANI PASSOS
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1. Na operação do chipset, os processos iniciados na ponte
norte serão descarregados na unidade de processamento.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

2. A unidade de memória RAM de uma máquina preserva as
informações no componente apenas durante o fornecimento
elétrico ao dispositivo.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
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3. O modelo UEFI realiza o processo de boot mais rápido e tem
mais segurança na inicialização, comparado ao sistema BIOS
convencional.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

4. Em geral, a paravirtualização apresenta melhor desempenho
que o processo de virtualização total, funcionando de maneira
mais simples e prática.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO
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Em relação aos conceitos de redes de computadores e redes de
comunicação, avalie os itens que se seguem.
5. Pelas arquiteturas do modelo OSI/ISO e modelo TCP/IP a
camada de transporte é responsável por estabelecer
comunicação ponto-a-ponto.

REDES DE COMPUTADORES

6. No momento em que um computador se conecta a uma
rede local o DHCP client atribui uma identificação a essa
máquina, fazendo com ela se torne parte da rede através do
endereço IP.

REDES DE COMPUTADORES
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De acordo com a representação da imagem acima, a
comunicação segue de um host específico para um grupo de
clientes, sobre esse assunto, avalie os itens abaixo.
7. A forma de comunicação acima atribuída é do tipo groupcast
full-duplex.

REDES DE COMPUTADORES

8. O modelo em questão é um exemplo de topologia em anel.

REDES DE COMPUTADORES
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9. Um switch de terceira camada substitui as operações de
roteadores de rede.

REDES DE COMPUTADORES

10. A rede Intranet utiliza os protocolos e recursos concernentes
a rede Internet, porém configurados para o acesso interno e
restrito entre os colaboradores de uma empresa.

REDES DE COMPUTADORES



20 /0 8 /2 0 2 1

39

11. Em operação pelo Microsoft Edge, versão padrão de
instalação, um clique no ícone irá adicionar a página aberta
como home page.

REDES DE COMPUTADORES

12. A VPN, que é uma conexão privada criada em ambiente
público inseguro pelo IPSEC, permite compartilhar dados e
arquivos de forma criptografada.

REDES DE COMPUTADORES
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13. NFS, SNMP, DHCP e POP são protocolos da camada de
aplicação dos modelos OSI e TCP/IP.

REDES DE COMPUTADORES

Sobre operações de segurança da informação, julgue os
próximos itens.
14. Trojan Dropper instala malwares já embutidos no hospedeiro
Trojan, não necessitando baixar da Internet novos códigos de
contaminação.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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15. Locker-Screen é uma ação de ransomware que bloqueia a
tela do computador com imagem exigindo resgate, tornando
impossível utilizar o aparelho.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

16. Firewall pode guardar o estado de uma sessão.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
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17. Falso-Negativo em antivírus é caracterizado quando um
arquivo malicioso tem acesso ao sistema, normalmente
acontecendo com ameaças desconhecidas.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A respeito de sistemas operacionais e de aplicativos de edição de
textos e planilhas, julgue os itens a seguir.
18. Durante a edição de planilhas no Excel, versão de instalação
padrão, a função =MÁXIMO() retorna o maior elemento
informado entre parêntese.

APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS
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19. O comando mkdir em Linux é utilizado para remover
diretórios.

APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS

20. A versão recente do Windows 10 removeu a ferramenta
painel de controle, devendo o usuário utilizar a ferramentas
configurações para gerenciar o sistema através da central de
ações.

APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS
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21. Uma fermenta de software que permite ser vinculada a
outra aplicação é denominada API.

BANCO DE DADOS E API

22. De acordo com a representação acima, a entidade PESSOA
não poderá ser implementada sem os atributos de EDITOR,
REVISOR e AUTOR.

BANCO DE DADOS E API
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23. De acordo com o diagrama acima, será implementado uma
entidade intermediária entre Pessoa Física e Vendas, que
receberá as referências das chaves primarias de cada uma das
entidades em questão.

BANCO DE DADOS E API

Com relação a programação Python e R, avalie as assertivas
abaixo.

x = [“Rani”, “INFORMÁTICA”, “PCDF”]
y = 10

24. De acordo com o trecho de código acima, escrito em python,
o comando de impressão:

print(x[2])

retornará como resultado:
‘PCDF’

PROGRAMAÇÃO PYTHON E R
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25. Em programação R, o trecho de código
x = [“Rani”, “INFORMÁTICA”, “PCDF”]

define a operação correta para criação de um objeto do tipo
lista.

PROGRAMAÇÃO PYTHON E R

A imagem abaixo foi extraída de um terminal de comandos em
linguagem R.

26. No final da execução do trecho de código acima a variável x
restará com o valor 10.

PROGRAMAÇÃO PYTHON E R
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Considerando noções e conceitos de computação em nuvem e
Teria de Informação, avalie os itens abaixo.
27. O conhecimento é adquirido pela análise de informações e
pela ação de interpretação delas.

CLOUD COMPUTING E TEORIA DA INF.

28. Ainda que em utilização pelo tipo de serviço SaaS, a
provedora deverá fornecer e ser responsável por gerenciar
recursos de hardware e infraestrutura necessária para execução
e suporte ao serviço.

CLOUD COMPUTING E TEORIA DA INF.
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29. Um ambiente de nuvem IaaS composto por elasticidade
permite após a contratação dos recursos ajustes dos elementos
para mais ou para menos.

CLOUD COMPUTING E TEORIA DA INF.

Acerca de noções sobre big data, julgue os itens subsequentes.
30. A big data opera com diversas ferramentas capazes de
processar grandes volumes de dados, identificando e
classificando automaticamente todos eles sempre que possível,
agilizando o processo de clustering.

BIG DATA
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OBRIGADO
Prof. RANI PASSOS

ESTATÍSTICA

Prof. Carlos Henrique
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Um estudo feito em uma exportadora durante 10 anos (de 2011 a 2020),
foi registrado, em cada ano, o faturamento anual (Y) da empresa, em
milhões de reais, e o respectivo investimento 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 2011, Y2 e X2 são o faturamento e o gasto com
marketing em 2012, 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 marketing de 2011 a 2020 foram, em milhões de reais, iguais a 240 e
30, respectivamente.
A estimativa do coeficiente angular da reta obtida por meio do método
dos mínimos quadrados foi de 2.
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Julgue os itens seguintes

 O valor de α é igual a 18 milhões

 A previsão do faturamento em um determinado ano, uma vez que a empresa gastou
com marketing nesse ano 5 milhões de reais, é inferior a 30 milhões
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Na Strategy Land, a probabilidade p de um professor engordar é igual a 0,25. Essa
estimativa foi obtida com base em um levantamento por amostragem aleatória simples
de 1.875 professores.
Sabendo que P(Z < - 2) = 0,025, em que Z representa a distribuição normal padrão, julgue
os itens que seguem, em relação a essa situação hipotética.

 Em um grupo formado aleatoriamente por 5 professores, com reposição, estima-se
que a probabilidade de que apenas um deles engorde, seja inferior a 40%.

 Se X seguir uma distribuição binomial com parâmetros n = 500 e probabilidade de

sucesso p, a estimativa da variância será superior a 100.

 A estimativa intervalar de 95% de confiança do parâmetro populacional p possui
amplitude inferior a 0,05.
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A partir das informações e da tabela apresentadas, julgue os itens subsequentes.

 O estudo em questão se referiu a um conjunto com n = 11 municípios

 A correlação linear entre o número de casos de câncer (y) e a quantidade de
fumantes (x) foi superior a 1,2.

 A variância amostral do número de casos de câncer foi superior a 90.

 A estimativa de 𝜎2 é superior a 9.
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O intervalo de tempo entre a morte de uma vítima até que ela seja encontrada (y em
horas) denomina-se intervalo post mortem. Um grupo de pesquisadores mostrou que
esse tempo se relaciona com a concentração molar de potássio encontrada na vítima (x,
em mmol/dm3 ).
Esses pesquisadores consideraram um modelo de regressão linear simples na forma y =
ax + b + ε, em que a representa o coeficiente angular, b denomina-se intercepto, e ε
denota um erro aleatório que segue distribuição normal com média zero e desvio padrão
igual a 4. As estimativas dos coeficientes a e b, obtidas pelo método dos mínimos
quadrados ordinários foram, respectivamente, iguais a 2,5 e 10. O tamanho da amostra
para a obtenção desses resultados foi n = 101.
A média amostral e o desvio padrão amostral da variável x foram, respectivamente,
iguais a 9 mmol/dm3 e 1,6 mmol/dm3 e o desvio padrão da variável y foi igual a 5 horas.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
 A média amostral da variável resposta y foi superior a 30 horas.

 O coeficiente de explicação do modelo (R2 ) foi superior a 0,70.

 O erro padrão associado à estimação do coeficiente angular foi superior a 0,30.

 De acordo com o modelo ajustado, caso a concentração molar de potássio
encontrada em uma vítima seja igual a 2 mmol/dm3 , o valor predito
correspondente do intervalo post mortem será igual a 15 horas.
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OBRIGADO
PROF. CARLOS HENRIQUE
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 
LÓGICO

Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / DEPEN / 2021)
Com relação a lógica proposicional, julgue o item a seguir.

Uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor
lógico será sempre verdadeiro, independentemente do valor
lógico das proposições que a estruturam. Nesse sentido,
considerando-se p e q como proposições, a proposição
composta p^q <-> ~(p -> ~q) é uma tautologia.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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(CEBRASPE / DEPEN / 2021)
Com relação a lógica proposicional, julgue o item a seguir.

Considere as seguintes proposições

p: “Paola é feliz”;

q: “Paola pinta um quadro”.

Assim, a proposição “Paola é feliz apenas se ela pinta um
quadro” pode ser representada por ~(p^~q).

( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / TRT 7ª REGIÃO / 2017)
A quantidade mínima de linhas necessárias na tabela-verdade
para representar todas as combinações possíveis para os
valores lógicos das proposições simples que compõem a
proposição “A empresa alegou ter pago suas obrigações
previdenciárias, mas não apresentou os comprovantes de
pagamento; o juiz julgou, pois, procedente a ação movida pelo
ex-empregado” é igual a 8.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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(CEBRASPE / PSS – ME / 2020)
O setor de gestão de pessoas de determinada empresa realiza
regularmente a análise de pedidos de férias e de licenças dos seus
funcionários. Os pedidos são feitos em processos, em que o funcionário
solicita apenas férias, apenas licença ou ambos (férias e licença). Em
determinado dia, 30 processos foram analisados, nos quais constavam
15 pedidos de férias e 23 pedidos de licenças.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se seguem.

A quantidade de processos analisados nesse dia que eram referentes
apenas a pedido de férias é igual a 8.

( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / ABIN / 2018)
Como forma de melhorar a conivência, as famílias Turing, Russel e
Gödel disputaram, no parque da cidade, em um domingo à tarde,
partidas de futebol e de vôlei. O quadro a seguir mostra os
quantitativos de membros de cada família presentes no parque,
distribuídos por gênero.



20 /0 8 /2 0 2 1

65

A partir dessa tabela, julgue o item subsequente.
Considere que, em eventual sorteio de brindes, um nome tenha sido
retirado, ao acaso, do interior de uma urna que continha os nomes de
todos os familiares presentes no evento. Nessa situação, sabendo-se
que o sorteado não é uma mulher da família Gödel, a probabilidade de
ser uma mulher da família Russel será superior a 20%.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CESPE / PRF / 2013)
Gráfico para o julgamento do próximo item.

Os valores associados aos anos de 2008, 2009 e 2010 estão em
progressão aritmética.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)
Sobre uma mesa há 9 caixas vazias. Em uma dessas caixas, será
colocado um grão de feijão; depois, em outra caixa, serão
colocados três grãos de feijão. Prosseguindo-se
sucessivamente, será escolhida uma caixa vazia, e nela
colocada uma quantidade de grãos de feijão igual ao triplo da
quantidade colocada na caixa anteriormente escolhida, até que
não reste caixa vazia.
Nessa situação, nas 9 caixas será colocada uma quantidade de
grãos de feijão superior a 𝟑𝟗 − 𝟏.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CESPE / PRF / 2013)
Considere que, em 2009, tenha sido construído um modelo
linear para a previsão de valores futuros do número de
acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Nesse sentido,
suponha que o número de acidentes no ano t seja representado
pela função F(t) = At + B, tal que F(2007) =
129.000 e F(2009) =159.000.
Com base nessas informações e no gráfico apresentado, julgue
o item a seguir.
O valor da constante A em F(t) é superior a 14.500.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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OBRIGADO
Prof. Brunno Lima

DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL

Prof. Renan Araujo
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A novatio legis in mellius se aplica aos fatos anteriores já
decididos por sentença condenatória transitada em julgado, sem
violar a proteção constitucional à coisa julgada.

(CESPE / 2021 / TCDF)

A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir.
Lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato faz
cessarem tanto os efeitos penais quanto os efeitos cíveis de
eventual sentença condenatória.

(CESPE / 2021 / DEPEN)
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No tocante à disciplina do direito penal, julgue o item a
seguir.
Para a abolitio criminis, não basta a revogação formal da lei
penal anterior, impondo-se, para a sua caracterização, o fato
de que o mesmo conteúdo normativo não tenha sido
preservado nem deslocado para outro dispositivo legal.

(CESPE / 2021 / TCDF)

Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de
um veículo, um traficante disparou um tiro contra agente policial federal
que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros
agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade
policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região.
Nessa situação hipotética, para definir o lugar do crime praticado pelo
traficante, o Código Penal brasileiro adota o princípio da ubiquidade.

(CESPE / 2018 / PF)
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Crime contra a administração pública nacional praticado no
exterior ficará sujeito à lei brasileira quando o agente
criminoso que estava a serviço da administração regressar
ao Brasil.

(CESPE / 2019 / TJDFT)

Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código
Penal, julgue o item subsecutivo.
A circunstância do descumprimento de medida protetiva de
urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de
aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no
delito de feminicídio.

(CESPE / 2019 / DPE-DF)
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A prática do crime de homicídio contra
autoridade ou agente das forças de
segurança pública é causa de aumento de
pena.

(CESPE / 2020 / MPCE)

No que se refere à medicina legal, julgue o item que segue.
O fato de uma vítima de agressão sobreviver à injúria corporal,
mas, devido a isso, perder toda a função renal direita, sem
acometimento do rim esquerdo, caracteriza o crime de lesão
corporal de natureza leve.

(CESPE/2018/PF)
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No que concerne aos crimes previstos na parte especial do
Código Penal, julgue o item subsequente.
A adoção de sistema de vigilância realizado por monitoramento
eletrônico, por si só, não torna impossível a configuração do
crime de furto.

(CESPE / 2021 / PF)

Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal,
julgue o item subsecutivo.
Situação hipotética: Pedro, réu primário, valendo-se da confiança que
lhe depositava o seu empregador, subtraiu para si mercadoria de
pequeno valor do estabelecimento comercial em que
trabalhava. Assertiva: Nessa situação, apesar de configurar a prática
de furto qualificado pelo abuso de confiança, o juiz poderá
reconhecer o privilégio.

(CESPE/2019/DPE-DF)
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Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada na
perpetração de delito de roubo, não se aplica a circunstância
majorante relacionada ao emprego de arma de fogo.

(CESPE/2019/TJBA)

Na hipótese de tentativa de subtração patrimonial e
morte consumada, o agente responderá pelo crime
de latrocínio consumado.

(CESPE/2018/STJ)
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Com relação a direito penal, julgue o item a seguir.
No crime de extorsão, não se admite tentativa.

(CESPE / 2021 / DEPEN)

Julgue o item seguinte, relativos aos tipos penais dispostos
no Código Penal e nas leis penais extravagantes.
A distinção entre o roubo e a extorsão está no grau de
participação da vítima, tendo em vista que, no segundo tipo
penal, é exigida a participação efetiva do agente lesado.

(CESPE / 2018 / EBSERH)
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No que se refere aos crimes contra a administração pública,
julgue o próximo item.
Na hipótese de crime de peculato doloso, o ressarcimento
do dano exclui a punibilidade.

(CESPE / 2021 / PF /DELEGADO)

O recebimento de vantagem indevida não configura
condição necessária para a consumação do delito de
corrupção passiva, sendo considerado mero
exaurimento do crime.

(CESPE/2020/MPCE)
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Joaquim, fiscal de vigilância sanitária de determinado município brasileiro,
estava licenciado do seu cargo público quando exigiu de Paulo determinada
vantagem econômica indevida para si, em função do seu cargo público, a fim
de evitar a ação da fiscalização no estabelecimento comercial de Paulo.
Nessa situação hipotética, Joaquim praticou o delito de
A) constrangimento ilegal.
B) extorsão.
C) corrupção passiva.
D) concussão.
E) excesso de exação.

(CESPE / 2019 / TJ-SC)

O crime de corrupção ativa é de natureza material
e se consuma com a efetiva entrega da vantagem
oferecida.

(CESPE/2018/PCMA)
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Com relação a crimes contra a administração pública,
julgue o item que se segue.
A oposição passiva à execução de ato legal praticado por
funcionário público não caracteriza o crime de
resistência.

(CESPE / 2021 / DEPEN)

Cada item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma
assertiva a ser julgada, acerca de direito penal.
Em um shopping, Carlos, ex-presidiário, encontrou-se com Daniel, que
estava passeando no local com sua família. Nessa ocasião, Carlos
reconheceu Daniel como sendo um dos agentes federais de execução
penal que haviam realizado sua escolta durante uma de suas
transferências de presídio. Carlos, então, dirigiu xingamentos a Daniel,
em razão do cargo deste. Nessa situação hipotética, Carlos cometeu o
crime de desacato.

(CESPE / 2021 / DEPEN)
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Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue o item a
seguir.
Situação hipotética: Gustavo, sabedor de um crime praticado por
seu filho Cácio, procurou a autoridade policial e assumiu a
autoria do delito, com o objetivo de impedir que ele fosse
processado e condenado. Assertiva: Nessa situação, a conduta
de Gustavo configura o tipo penal de autoacusação falsa.

(CESPE/2018/ABIN)

A respeito de ação penal e do disposto na Lei de Juizados
Especiais Cíveis e Criminais (Lei n.º 9.099/1995), julgue o item
seguinte.
O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal
desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos
elementos exigidos em lei.

(CESPE/2019/TJAM)
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O Ministério Público, em razão de seu poder
investigatório, pode instaurar procedimento
investigatório, realizar diligências e, ainda, presidir
inquérito policial.

(CESPE / 2019 / MPE-PI)

João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear
e armazenar, vende, clandestinamente, cigarros de origem
estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
Caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando
praticado, a competência para apurar e julgar o delito é da justiça
federal e, se João estiver preso, a Polícia Federal deverá concluir o
inquérito em até dez dias.

(CESPE / 2018 / PF)
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A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte.
É vedado à autoridade policial negar ao defensor do
investigado o acesso a documentos e outros elementos
de prova constantes dos autos de inquérito policial.

(CESPE/2018/ABIN)

Quanto ao inquérito policial, à ação penal, às regras de
fixação de competência e às disposições processuais penais
relacionadas aos meios de prova, julgue o item a seguir.
A denúncia anônima de fatos graves, por si só, impõe a
imediata instauração de inquérito policial, no âmbito do qual
a autoridade policial deverá verificar se a notícia é
materialmente verdadeira.

(CESPE / 2018 / EBSERH)
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Acerca do inquérito policial, do acusado e seu defensor e
da ação penal, julgue o item que se segue.
Em se tratando de crimes que se processam mediante
ação penal pública incondicionada, o inquérito policial
poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial.

(CESPE / 2018 / STJ)

Com relação ao direito penal e ao direito
processual penal, julgue o item que se segue.
Caracteriza-se como flagrante preparado a
situação em que os policiais provocam ou induzem
o cometimento do crime pelo agente.

(CESPE / 2021 / PF)
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Durante uma abordagem em via pública, tendo suspeitado do
comportamento de determinado condutor e constatado rasura na
carteira nacional de habilitação (CNH) por ele apresentada, o policial
rodoviário, após efetuar busca no veículo e apreender mercadoria
proibida, deu-lhe voz de prisão, em razão da prática de crime de ação
penal pública.
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item seguinte.
A prisão do condutor é uma espécie de prisão provisória, dispensa a
expedição de mandado e o policial deve exigir o recibo de entrega do
preso.

(CESPE / 2021 / PRF)

José, réu primário, foi preso em flagrante acusado de ter
praticado crime doloso punível com reclusão de no máximo
quatro anos. Na audiência de custódia, o juiz decretou a prisão
preventiva de ofício. No entanto, a defesa de José solicitou, em
seguida, a reconsideração da decisão, com base no argumento
de que a conduta do preso era atípica. O juiz acatou a tese e
relaxou a prisão.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item
subsequente.
(...)

(CESPE / 2021 / PF / DELEGADO)



20 /0 8 /2 0 2 1

83

ITEM 1
Em se tratando do crime praticado por José, admite-se a decretação de
prisão preventiva.

ITEM 2
Nessa situação, a primeira decisão do juiz foi regular, já que os tribunais
superiores têm admitido, de ofício, a conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva durante a audiência de custódia.

ITEM 3
Devido à pena prevista para o crime praticado por José, delegados ficam
vedados a arbitrar a fiança.

(CESPE / 2021 / PF / DELEGADO)

Acerca de prisão, medidas cautelares e
liberdade provisória, julgue o item
subsecutivo.
É vedada a concessão de liberdade provisória
a autor de crime inafiançável.

(CESPE/2019/TJAM)
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Júlio foi preso em flagrante pela prática de furto de um caixa
eletrônico da CEF. Júlio responde a outros processos por
crime contra o patrimônio.
A respeito dessa situação hipotética, julgue os seguintes
itens.
No caso de Júlio ter praticado furto simples, a própria
autoridade policial poderia ter arbitrado a fiança com
relação a este crime.

(CESPE/2015/DPU)

OBRIGADO
Prof. Renan Araujo
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DISCURSIVAS

Prof. Rodolfo Gracioli

O que não pode faltar no texto?

 Aprofundamento (detalhamento dos tópicos analisados)
 Encadeamento de ideias / tópicos
Objetividade e clareza
 Exemplificações / Dados estatísticos / Explicações “sólidas”
 “Abordagem jurídica”
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O que não pode faltar no texto?

 Constituição Federal de 1988
 ECA
 Código Penal
 SUSP
 Estatuto do Idoso
 Declaração Universal dos Direitos Humanos
 Lei de Execução Penal
 Lei Maria da Penha
 Lei do Feminicídio
 Lei de Drogas
 Lei Geral de Proteção de Dados
Marco Civil da Internet

O que não pode faltar no texto?
 Cidadania

 Direitos Humanos

 Liberdades individuais

 Democracia

 Dignidade humana

 Direitos fundamentais

 Atuação policial

 Judicialização
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O que surpreenderia?

 Problemática da corrupção na realidade brasileira
 60 anos de Brasília
 Tráfico de pessoas
Questão das pessoas desaparecidas
 Invisibilidade social da população em situação de rua
 Era da “condominização” / segregação socioespacial
 Problemática das fake News
 Desafios ambientais do século XXI
 Era da superexposição da privacidade

Datas simbólicas

 15 anos da Lei Maria da Penha

 15 anos da Lei de Drogas

 20 anos da Lei do Assédio Sexual

 *30 anos do ECA
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MPDFT recebeu 504 denúncias de crimes raciais em 2020

Ao longo do ano, foram registradas 490 ocorrências de injúria racial e 14 de racismo.
MPDFT quer aperfeiçoar combate contra o preconceito

Metrópoles
24/03/2021

De 391 denúncias de violência contra LGBTs no DF, apenas 39
foram investigadas como homotransfobia em 2020, aponta
pesquisa

Por Walder Galvão, G1 DF
17/05/2021
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O Distrito Federal registrou 391 denúncias de violência contra pessoas LGBT (lésbicas,
gays, bissexuais e transsexuais) em 2020, segundo estudo inédito do Centro
Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos (Centrodh). Entretanto, de acordo com a
Secretaria de Segurança Pública (SSP), apenas 39 ocorrências foram investigadas
como homotransfobia na capital, ou seja, 10% do total.

TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA

1) Problemática do tráfico de drogas e o crime organizado
2) Persistência da violência contra a mulher em tempos de pandemia
3) Vulnerabilidade da comunidade LGBTQIA+ em discussão
4) Crise no sistema prisional: ressocialização e colapso dos estabelecimentos penais
5) Problemática das drogas no Brasil: entre a repressão e a prevenção
6) Tráfico de animais em debate e os crimes ambientais
7) Crimes virtuais em pauta no contexto brasileiro
8) Reconhecimento facial na área da segurança: proteção ou imprecisão?
9) Tecnologia policial: reflexos para a eficiência investigativa
10) Megassaltos e o alcance da atividade criminosa
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TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA
1) Invisibilidade do tráfico de pessoas na contemporaneidade

2) Emergência da saúde mental no contexto da segurança pública

3) Redução da maioridade penal em discussão

4) Flexibilização do porte de armas: garantia da segurança ou violência cíclica?

5) Violência contra criança e o adolescente em tempos de pandemia

6) Racismo e injúria racial: como interromper a violência contra a população negra?

7) Papel da polícia civil na garantia dos direitos humanos

8) Atuação policial, democracia e a garantia da cidadania

9) Vitimização e letalidade policial em pauta no Brasil: a realidade da segurança pública

10) Inteligência policial, ações integradas e a descapitalização do crime organizado

VIOLÊNCIA / PROBLEMÁTICA DAS DROGAS

PREVENÇÃO X REPRESSÃO
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Entorno de capitais do Nordeste tem 8 das 10 cidades mais
violentas do país

Carlos Madeiro
Colaboração para o UOL, em Maceió

15/07/2021



20 /0 8 /2 0 2 1

92

Lei regulamenta uso da tecnologia de reconhecimento facial em
áreas públicas do DF

Placas devem informar existência do sistema. Norma veda uso para vigilância contínua de
pessoas; tecnologia já foi usada, por meio de drones, no Carnaval 2020.

Por G1 DF
12/11/2020

Oito das dez cidades com maiores taxas de mortes violentas intencionais do país
ficam em regiões metropolitanas no entorno de quatro capitais do Nordeste.

O dado consta no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O ranking inclui apenas os municípios
brasileiros com mais de 100 mil habitantes e é referente aos registros de 2020.
Dos 20 municípios com maiores taxas, 18 são da região Nordeste.
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https://www.pcdf.df.gov.br/informacoes/cartilhas
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GDF marca presença na atuação em prol dos direitos
humanos

Secretaria de Justiça e Cidadania promove conferência e faz balanço das ações

Agência Brasília
13/08/2021

Enfrentamento à violência contra a mulher

Desenvolvido pela Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), o
programa da Pró-Vítima que oferece atendimento com suporte psicológico e de
assistência social a pessoas em situação de violência.

Crianças e adolescentes

A Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes atua para garantir às
700 mil crianças e adolescentes do DF o acesso a todos os seus direitos.
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Enfrentamento às drogas
A Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas (Subed) trabalha em três eixos:
prevenção, tratamento e reinserção social, a fim de reduzir a demanda, os danos
e a oferta de substâncias psicoativas.

Respeito aos direitos dos idosos
A Sejus conta com o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal (CDI),
órgão de caráter paritário, consultivo e deliberativo, que tem por finalidade
elaborar as diretrizes para a formulação e implementação da Política Distrital do
Idoso, bem como acompanhar, fiscalizar, participar da coordenação,
supervisionar, avaliar e deliberar sobre as políticas e ações voltadas para a
pessoa idosa no Distrito Federal.

Defesa da população LGBTQIA+
A Sejus orienta a toda a população LGBTQIA+ que, em caso de agressão por
motivação LGBTfóbica, a denúncia seja feita de forma presencial na Delegacia
Especializada de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por
Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).
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Cidadania Trans
Para promover a conscientização sobre a diversidade de gênero, a Sejus lançou
o site Cidadania Trans, o primeiro portal governamental voltado à comunidade
de travestis, transexuais e transgêneros no Distrito Federal.

Guia Friendly LGBT
A Sejus lançou neste ano uma portaria conjunta com a Secretaria de Turismo
(Setur) que firma parceria para elaboração e publicação do Guia Friendly LGBT.
A publicação será direcionada às instituições e turistas LGBT estrangeiros e
brasileiros, assim como familiares, amigos, cônjuges e acompanhantes, pessoas
jurídicas voltadas ao comércio e turismo e instituições públicas. Entre os
objetivos estabelecidos para esse trabalho, estão ações de sensibilização e
articulação com atores estratégicos relacionados ao tema “turismo LGBT”.

Casos de violência contra idosos aumentam em relação ao ano
passado

Violência psicológica lidera os atendimentos da Central Judicial do Idoso no
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)

Correio Braziliense
15/06/2021
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A Central Judicial do Idoso (CJI) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(TJDFT) atendeu a 166 casos de violência contra o idoso entre janeiro e maio deste ano. O
número equivale a 72% dos casos registrados durante todo o ano passado. Entre os casos
atendidos, 56 foram relativos à violência psicológica, 37 a violência financeira, 32 são
negligência e 25, de violência física.

Nos últimos três anos, os casos de violência psicológica predominaram nos atendimentos
feitos pela CJI. Em 2018, foram 83 dos 248 casos acolhidos; em 2019, 71 de 261 e em 2020
foram 70 dos 230 registros. Casos de violência financeira apresentaram decréscimo. Em
2018, foram listadas 67 ocorrências; 60 são de 2019 e 48, de 2020. Os registros de
negligência saltaram de 40, em 2018, para 62 em 2019, mas caíram para 46 em 2020. Já
violência física manteve-se estável em 2019 e 2020 - foram 34 em ambos os anos, e 39 casos
em 2018.

A Central Judicial do Idoso lançou, em 2019, a cartilha Pessoa Idosa, com
direitos, dicas e informações sobre o tema. De acordo com esse material, a
violência física ou maus-tratos é caracterizada por ferimentos, provocação de
dor e pelo uso da força física na intenção de fazer com que o idoso faça o que
não deseja. Por outro lado, a violência psicológica consiste em agressões
verbais com o objetivo de aterrorizar, humilhar ou restringir a liberdade para
convívio social de pessoas idosas.

Já a negligência diz respeito à rejeição ou omissão, por parte de responsáveis
legais, de cuidados necessários às pessoas idosas. A cartilha ainda salienta que
o abuso financeiro e econômico consiste na “exploração imprópria ou ilegal de
pessoas idosas, ou ao uso não consentido por elas de seus recursos financeiros
ou patrimoniais”
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Estudo inédito revela fatores de risco que causaram
feminicídios no DF

Nos 15 anos da Lei Maria da Penha, um estudo obtido em primeira mão pelo
Correio mostra que o ciúme excessivo, o controle e a perseguição da vítima
estão presentes em 88,2% dos casos

Correio Braziliense
16/08/2021

No Distrito Federal, um estudo liderado por um promotor de Justiça do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), recebido em
primeira mão pelo Correio, mostra que há fatores de risco que, geralmente,
são um prenúncio de crimes contra a vida de mulheres. Segundo o documento,
o ciúme excessivo, o controle e a perseguição da vítima estão presentes em
88,2% dos casos.

O estudo “Fatores de risco de feminicídio no Distrito Federal” foi liderado pelo
promotor de Justiça do MPDFT Thiago Pierobom de Ávila. Segundo a pesquisa,
realizada entre 2016 e 2017, na capital federal houve 34 casos de feminicídios.
Entre eles, após o ciúme em excesso, o fator que mais apareceu foi o de
ameaça ou tentativa de matar ou agredir fisicamente a vítima. Essas
características estavam presentes em 73,5% dos casos (veja Fatores de Risco).
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Em 2021, durante os três primeiros meses, de acordo com dados da Secretaria
de Segurança Pública do Distrito Federal, o número de violência doméstica
contra mulheres caiu em 9,2%, quando comparado ao mesmo período do ano
anterior.

O registro de violência sexual também sofreu uma queda, de 19,5%. Porém, a
quantidade de feminicídios cresceu 100%, passando de oito, em 2020, para
16, em 2021.
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Subnotificação de crimes contra LGBTQI+ preocupa direitos
humanos

Avanços institucionais para mapear a incidência desse crime são lentos

Agência Brasil
20/07/2021

O aumento de mais 20% em crimes violentos contra lésbicas, gays, bissexuais,
transexuais, travestis e intersexuais (LGBQTI+) em 2020, divulgado na semana
passada no Anuário Brasileiro da Segurança Pública, é apenas uma fração da
violência contra essa população, alertam ativistas dos direitos humanos e
defensores dos direitos das minorias, que apontam a alta de subnotificação dos
casos e problemas na disponibilidade dos dados.

Apesar da equiparação da LGBTQIfobia ao crime de racismo por parte do
Supremo Tribunal Federal (STF), em 2019, os avanços institucionais para mapear
a incidência desse crime ainda são considerados lentos.
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Segundo a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve, em
2020, um crescimento de 20,9% nas lesões corporais dolosas, de 20,5% nos
estupros e de 24,7% nos homicídios dolosos de LGBTQI+.

Os pesquisadores responsáveis pelo levantamento ponderam que "a baixa
qualidade dos registros não permite afirmar com precisão se o aumento é de
fato um aumento do número de casos ou um aumento na capacidade e nos
esforços de identificação e notificação".
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Em um ano, mundo registra 50 mil casos de tráfico de pessoas

Redação Observatório 3º Setor
17/08/2021
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O Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas, lançado pelo Escritório da ONU sobre Drogas e
Crime (Unodc) em fevereiro deste ano, aponta que 50 mil vítimas foram detectadas em 148
países durante o ano de 2018. Para a organização, o número real pode ser ainda maior, por
conta da natureza oculta deste crime.
A Organização das Nações Unidas (ONU), no Protocolo de Palermo (2003), define tráfico de
pessoas como o “recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de
pessoas, por meio de ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, de rapto, de
fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou de dar ou
receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter
controle sobre outra pessoa, para o propósito de exploração“.
No Brasil, a lei de número 13.344, de 6 de outubro de 2016, aprimorou o enfrentamento a
esse crime no Brasil.

O tráfico de pessoas movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano no
mundo, sendo que a maioria das vítimas são mulheres e meninas
(72%), utilizadas para exploração sexual, trabalho escravo ou venda no mercado
ilegal de órgãos e tecidos. Entre as mulheres vítimas do tráfico de pessoas, 83%
são traficadas com fins de exploração sexual, 13% para trabalho forçado e 4%
para outras finalidades.

Já entre os homens, 82% são traficados para trabalhos forçados, 10% com fins
de exploração sexual, 1% para remoção de órgãos e 7% para outros objetivos. A
questão racial também deve ser levada em consideração quando se fala em
tráfico de pessoas. De acordo com dados do Relatório Nacional sobre Tráfico de
Pessoas, 72% das vítimas desse tipo de crime no Brasil são negras.
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Operação de combate à pornografia infantil cumpre 176
mandados de busca em 18 estados e cinco países

Oitava fase da Luz na Infância é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública. Ao todo, 73 pessoas foram presas em flagrante no Brasil, Paraguai, Argentina e
Estados Unidos.

Por Wellington Hanna, TV Globo
09/06/2021

As penalidades para os crimes investigados variam de 1 a 8 anos de prisão.
Quem armazena material de pornografia infantil pode cumprir pena de 1 a 4
anos de reclusão.

Já para quem compartilha, a pena prevista é de 3 a 6 anos. A punição para
quem produz esse tipo de material é de 4 a 8 anos de prisão.
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Veja os balanços das fases anteriores da Operação Luz na Infância:

Luz na Infância 1: Realizada em 20 de outubro de 2017, cumpriu 157 mandados de busca e
apreensão. Foram presas 108 pessoas.
Luz na Infância 2: Realizada em 17 de maio de 2018, cumpriu 579 mandados de busca e
apreensão. Foram presas 251 pessoas.
Luz na Infância 3: Realizada em 22 de novembro de 2018, cumpriu 110 mandados de busca e
apreensão no Brasil e na Argentina. Foram presas 46 pessoas pela Polícia Civil.
Luz na Infância 4: Realizada em 28 de março de 2019, cumpriu 266 mandados de busca e
apreensão. Foram presas 141 pessoas.
Luz na Infância 5: Realizada em 04 de setembro de 2019, cumpriu 105 mandados de busca e
apreensão. Foram presas 51 pessoas. Além do Brasil, a operação foi realizada nos Estados
Unidos, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai e Chile.
Luz na Infância 6: Realizada em 18 de fevereiro de 2020, cumpriu 112 mandados de busca e
apreensão e prendeu em flagrante 43 pessoas no Brasil e quatro no exterior.
Luz na Infância 7: Realizada em 6 de novembro de 2020, cumpriu 189 mandados de busca e
apreensão e prendeu em flagrante 74 pessoas no Brasil e 35 no exterior.

ATUALIDADES
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Polícia Civil do DF registra recorde de apreensão de drogas em
2020

No ano passado, 8,2 toneladas de maconha foram retiradas de circulação, contra duas
toneladas em 2019. Segundo corporação, números têm relação com período de
pandemia.

Por TV Globo
28/01/2021
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Saúde tem atendimento especializado para
idosos

Dados do Disque 100 revelam que a pandemia aumentou o
número de casos de violência contra a pessoa idosa em todo
o Brasil

Agência Brasília
29/06/2021

O Junho Violeta foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e
alerta para conscientização e combate a atos de violência contra os idosos. O
objetivo da campanha é despertar a sociedade como um todo no processo de
sensibilização para coibir, diminuir e amenizar o sofrimento da pessoa idosa
contra a violência que essa população vem sofrendo, em especial neste
período de pandemia e isolamento social.

Em 2020, dos 2.763 casos de violência interpessoal notificados no DF, 94
(3,4%) foram relativos a pessoas idosas - 44,7% de 60 a 69 anos; 27,7% de 70 a
79 anos; e 27,7% de 80 e mais anos de idade
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OBRIGADO
Prof. Rodolfo Gracioli
@profrodolfogracioli

www.rodolfogracioli.com.br
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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.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

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.
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.

Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais

Prof. Adriana Figueiredo
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EXPOSITIVO/ARGUMENTATIVO

Prof. Adriana Figueiredo

1º PARÁGRAFO
01. CESPE - 2021 - IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade
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No primeiro parágrafo do texto 1A1-I, predomina a tipologia textual
expositiva.

Certo
Errado

01. CESPE - 2021 - IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade

No primeiro parágrafo do texto 1A1-I, predomina a tipologia textual
expositiva.

Certo
Errado

01. CESPE - 2021 - IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade
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#ANOTAAÍ

02. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos
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No texto CB1A1-II, predomina a tipologia argumentativa.

Certo
Errado

02. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos

No texto CB1A1-II, predomina a tipologia argumentativa.

Certo
Errado

02. CESPE - 2019 - CGE - CE - Conhecimentos Básicos
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#ANOTAAÍ

03. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo
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Sendo uma reportagem de divulgação científica, o texto apresenta uma
estrutura tipológica essencialmente argumentativa.

Certo
Errado

03. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo

Sendo uma reportagem de divulgação científica, o texto apresenta uma
estrutura tipológica essencialmente argumentativa.

Certo
Errado

03. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo
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#ANOTAAÍ

Emprego de conectores e 
de outros elementos de 
sequenciação textual
Prof. Adriana Figueiredo
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Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do texto CG2A1-I, a
expressão “à medida que” (segundo período do segundo parágrafo) poderia
ser substituída por.

A) Na medida que

B) À proporção que

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial

Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do texto CG2A1-I, a
expressão “à medida que” (segundo período do segundo parágrafo) poderia
ser substituída por.

A) Na medida que

B) À proporção que

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial



20 /0 8 /2 0 2 1

11

#ANOTAAÍ

05. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

4º PARÁGRAFO

O que as pesquisas mais recentes nos apontam é que, ao menos em 2020,
aquela “quarta onda” de transtornos mentais que era prevista pelos
especialistas não aconteceu na prática graças à resiliência do ser humano e a 
despeito de uma piora na qualidade de vida e de um esperado aumento de
sentimentos como tristeza, frustração, raiva e nervosismo.



20 /0 8 /2 0 2 1

12

A expressão “a despeito de” (quarto parágrafo) poderia ser substituída no
texto 1A2-II, mantendo-se seu sentido e sua correção gramatical, por apesar
de.

Certo
Errado

05. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

A expressão “a despeito de” (quarto parágrafo) poderia ser substituída no
texto 1A2-II, mantendo-se seu sentido e sua correção gramatical, por apesar
de.

Certo
Errado

05. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento



20 /0 8 /2 0 2 1

13

#ANOTAAÍ

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto CB1A1-II, o termo
“embora” (segundo período do primeiro parágrafo) poderia ser substituído
por

A) ainda que.

B) apesar de.

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista



20 /0 8 /2 0 2 1

14

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto CB1A1-II, o termo
“embora” (segundo período do primeiro parágrafo) poderia ser substituído
por

A) ainda que.

B) apesar de.

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1
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07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos
Jurídicos

O sentido e a correção gramatical do texto CB1A1-I seriam preservados caso a
locução Apesar de, empregada no trecho “Apesar desses desincentivos
aparentes” (primeiro parágrafo), fosse substituída por

A) Embora.

B) Não obstante.

07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos
Jurídicos



20 /0 8 /2 0 2 1
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O sentido e a correção gramatical do texto CB1A1-I seriam preservados caso a
locução Apesar de, empregada no trecho “Apesar desses desincentivos
aparentes” (primeiro parágrafo), fosse substituída por

A) Embora.

B) Não obstante.

07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos
Jurídicos

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1
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Sem prejuízo do sentido original do texto, a expressão “mesmo que” (l.3)
poderia ser substituída por entretanto.

Certo
Errado

08. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

Sem prejuízo do sentido original do texto, a expressão “mesmo que” (l.3)
poderia ser substituída por entretanto.

Certo
Errado

08. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo



20 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

09. CESPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos



20 /0 8 /2 0 2 1
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No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a conjunção
“Como” introduz um segmento com sentido

A) causal.

B) comparativo.

C) conformativo.

09. CESPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a conjunção
“Como” introduz um segmento com sentido

A) causal.

B) comparativo.

C) conformativo.

09. CESPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos 



20 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo



20 /0 8 /2 0 2 1
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No último período do texto CG2A1-II, a expressão “Por isso” introduz, com
relação às ideias imediatamente anteriores, uma circunstância de

A) causa.

B) conclusão.

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo

No último período do texto CG2A1-II, a expressão “Por isso” introduz, com
relação às ideias imediatamente anteriores, uma circunstância de

A) causa.

B) conclusão.

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo
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#ANOTAAÍ

Relações de coordenação e 
subordinação entre orações 
e entre termos da oração
Prof. Adriana Figueiredo



20 /0 8 /2 0 2 1
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ANÁLISE SINTÁTICA

Prof. Adriana Figueiredo

O sujeito da oração “teriam de ser guiadas por outros seres humanos” (l. 34 e
35) está oculto e se refere ao termo “As pessoas” (l.30).

Certo
Errado

11. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo
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O sujeito da oração “teriam de ser guiadas por outros seres humanos” (l. 34 e
35) está oculto e se refere ao termo “As pessoas” (l.30).

Certo
Errado

11. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1
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Na oração “Cabia tudo em uma mala só”, o vocábulo “tudo” exerce a função
de sujeito.

Certo
Errado

12. CESPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal

Na oração “Cabia tudo em uma mala só”, o vocábulo “tudo” exerce a função
de sujeito.

Certo
Errado

12. CESPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal



20 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

O referente do sujeito da oração “articulando-se internamente e com a
sociedade” (L. 16 e 17), que está elíptico no texto, é “o governo” (L.15).

Certo
Errado

13. CESPE - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal



20 /0 8 /2 0 2 1
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O referente do sujeito da oração “articulando-se internamente e com a
sociedade” (L. 16 e 17), que está elíptico no texto, é “o governo” (L.15).

Certo
Errado

13. CESPE - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1
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13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

1º PARÁGRAFO

No primeiro período do texto CG1A1-II, o sujeito da oração principal

A) está indeterminado, haja vista o emprego do vocábulo “se”.

B) está elíptico e corresponde à primeira pessoa do plural.

14. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia



20 /0 8 /2 0 2 1
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No primeiro período do texto CG1A1-II, o sujeito da oração principal

A) está indeterminado, haja vista o emprego do vocábulo “se”.

B) está elíptico e corresponde à primeira pessoa do plural.

14. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1

30

15. CESPE - 2020 - TJ-PA - Analista Judiciário - Análise de Sistemas
(Desenvolvimento)

No período em que se insere no texto CG1A1-II, a oração “Ao coletar um
dado” (l.14) exprime uma circunstância de

A) causa.

B) modo.

C) finalidade.

D) explicação.

E) tempo.

15. CESPE - 2020 - TJ-PA - Analista Judiciário - Análise de Sistemas
(Desenvolvimento)



20 /0 8 /2 0 2 1
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No período em que se insere no texto CG1A1-II, a oração “Ao coletar um
dado” (l.14) exprime uma circunstância de

A) causa.

B) modo.

C) finalidade.

D) explicação.

E) tempo.

15. CESPE - 2020 - TJ-PA - Analista Judiciário - Análise de Sistemas
(Desenvolvimento)

#ANOTAAÍ
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32

Emprego do sinal indicativo 
de crase

Prof. Adriana Figueiredo

No trecho “Para dar início a essa ecologia das máquinas” (quarto período), o
acréscimo do sinal indicativo de crase no vocábulo “a” manteria a correção
gramatical do texto.

Certo
Errado

16. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados



20 /0 8 /2 0 2 1
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No trecho “Para dar início a essa ecologia das máquinas” (quarto período), o
acréscimo do sinal indicativo de crase no vocábulo “a” manteria a correção
gramatical do texto.

Certo
Errado

16. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados

#ANOTAAÍ
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17. CESPE - TJ-RO - Técnico Judiciário

Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento
indicativo de crase no “a” na expressão “a partir de” (L.6).

Certo
Errado

17. CESPE - TJ-RO - Técnico Judiciário



20 /0 8 /2 0 2 1
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Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento
indicativo de crase no “a” na expressão “a partir de” (L.6).

Certo
Errado

17. CESPE - TJ-RO - Técnico Judiciário

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1
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No trecho “devido às dificuldades” (segundo parágrafo), a supressão do
acento indicativo de crase em “às” manteria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

18. CESPE - 2021 - ANM - Técnico em Segurança de Barragens

QUESTÃO ADAPTADA

No trecho “devido às dificuldades” (segundo parágrafo), a supressão do
acento indicativo de crase em “às” manteria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

18. CESPE - 2021 - ANM - Técnico em Segurança de Barragens

QUESTÃO ADAPTADA



20 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

Seria mantida a correção gramatical do texto caso o termo “às”, no trecho
“em relação às suas reclamações e dúvidas” (quinto parágrafo), fosse
substituído por a — em relação a suas reclamações e dúvidas.

Certo
Errado

19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente

QUESTÃO ADAPTADA



20 /0 8 /2 0 2 1

38

Seria mantida a correção gramatical do texto caso o termo “às”, no trecho
“em relação às suas reclamações e dúvidas” (quinto parágrafo), fosse
substituído por a — em relação a suas reclamações e dúvidas.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1
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Emprego dos sinais de 
pontuação

Prof. Adriana Figueiredo

Com relação à pontuação, a correção gramatical do texto 1A1-I seria mantida
se fosse inserida uma vírgula após “vida”, em “Desse desconhecimento da
vida surgiu uma coragem” (sétimo parágrafo).

Certo
Errado

20. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento



20 /0 8 /2 0 2 1

40

Com relação à pontuação, a correção gramatical do texto 1A1-I seria mantida
se fosse inserida uma vírgula após “vida”, em “Desse desconhecimento da
vida surgiu uma coragem” (sétimo parágrafo).

Certo
Errado

20. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1
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A inserção de uma vírgula logo após o termo “sugerido” (último parágrafo)
manteria a correção gramatical e o sentido do texto.

Certo
Errado

21. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente

QUESTÃO ADAPTADA

A inserção de uma vírgula logo após o termo “sugerido” (último parágrafo)
manteria a correção gramatical e o sentido do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

21. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente



20 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

Seriam preservados a correção gramatical e os sentidos do texto caso a
vírgula empregada imediatamente após o vocábulo “rapidamente” (primeiro
período do texto) fosse suprimida.

Certo
Errado

22. CESPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal



20 /0 8 /2 0 2 1

43

Seriam preservados a correção gramatical e os sentidos do texto caso a
vírgula empregada imediatamente após o vocábulo “rapidamente” (primeiro
período do texto) fosse suprimida.

Certo
Errado

22. CESPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1

44

No trecho “Tomemos como exemplo os pesticidas, que são feitos para matar
certa espécie de insetos”, a retirada da vírgula alteraria os sentidos originais
do texto.

Certo
Errado

23. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados

No trecho “Tomemos como exemplo os pesticidas, que são feitos para matar
certa espécie de insetos”, a retirada da vírgula alteraria os sentidos originais
do texto.

Certo
Errado

23. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados



20 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

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

A irrigação constitui-se em uma das mais importantes tecnologias para o
aumento da produtividade agrícola. Aliada a ela, uma série de práticas
agronômicas deve ser devidamente considerada.

No último parágrafo do texto, o pronome “ela”, em “Aliada a ela”, refere-se à
expressão “produtividade agrícola”.

Certo
Errado

24. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo

ÚLTIMO PARÁGRAFO

A irrigação constitui-se em uma das mais importantes tecnologias para o
aumento da produtividade agrícola. Aliada a ela, uma série de práticas
agronômicas deve ser devidamente considerada.

No último parágrafo do texto, o pronome “ela”, em “Aliada a ela”, refere-se à
expressão “produtividade agrícola”.

Certo
Errado

24. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo



20 /0 8 /2 0 2 1

47

#ANOTAAÍ

A forma pronominal “Seu”, na oração “Seu fundamento está na diversidade”
(quinto período), tem como referente o termo “ecologia das máquinas”,
apresentado no período imediatamente anterior.

Certo
Errado

25. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo



20 /0 8 /2 0 2 1

48

A forma pronominal “Seu”, na oração “Seu fundamento está na diversidade”
(quinto período), tem como referente o termo “ecologia das máquinas”,
apresentado no período imediatamente anterior.

Certo
Errado

25. CESPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1

49

No primeiro período do texto, o pronome “seus” (L.3) está empregado em
referência à expressão “perícia criminal” (L.3).
Certo
Errado

26. CESPE - SEGESP-AL - Todos os Cargos - Conhecimentos Básicos
- Perito Criminal

No primeiro período do texto, o pronome “seus” (L.3) está empregado em
referência à expressão “perícia criminal” (L.3).
Certo
Errado

26. CESPE - SEGESP-AL - Todos os Cargos - Conhecimentos Básicos
- Perito Criminal



20 /0 8 /2 0 2 1

50

#ANOTAAÍ

O pronome que inicia o segundo parágrafo refere-se às ideias expressas em
todo o parágrafo que o antecede.

Certo
Errado

27. CESPE - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo -
Taquígrafo



20 /0 8 /2 0 2 1
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O pronome que inicia o segundo parágrafo refere-se às ideias expressas em
todo o parágrafo que o antecede.

Certo
Errado

27. CESPE - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo -
Taquígrafo

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1
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No texto CB1A1-I, a forma pronominal presente na contração “nisso” (l.24)
refere-se a “uma distribuição equitativa dos bens materiais” (I.21).

Certo
Errado

28. CESPE - 2019 - TCE-RO - Auditor de Controle Externo - Direito

No texto CB1A1-I, a forma pronominal presente na contração “nisso” (l.24)
refere-se a “uma distribuição equitativa dos bens materiais” (I.21).

Certo
Errado

28. CESPE - 2019 - TCE-RO - Auditor de Controle Externo - Direito



20 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

Reescrita de frases e 
parágrafos do texto

Prof. Adriana Figueiredo
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QUESTÃO ADAPTADA

29. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

No terceiro período do segundo parágrafo, a supressão do vocábulo “como”
empregado imediatamente após “consideradas” preservaria a correção
gramatical do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

29. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia



20 /0 8 /2 0 2 1

55

No terceiro período do segundo parágrafo, a supressão do vocábulo “como”
empregado imediatamente após “consideradas” preservaria a correção
gramatical do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

29. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1

56

QUESTÃO ADAPTADA

30. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

No primeiro período do segundo parágrafo, a supressão da forma pronominal
“nos” empregada imediatamente antes de “permitem” preservaria a correção
gramatical do texto e as informações nele veiculadas.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

30. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia



20 /0 8 /2 0 2 1

57

No primeiro período do segundo parágrafo, a supressão da forma pronominal
“nos” empregada imediatamente antes de “permitem” preservaria a correção
gramatical do texto e as informações nele veiculadas.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

30. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1

58

QUESTÃO ADAPTADA

31. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

No segundo período do segundo parágrafo, a supressão de “antes”
preservaria a coerência do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

31. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia



20 /0 8 /2 0 2 1
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No segundo período do segundo parágrafo, a supressão de “antes”
preservaria a coerência do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

31. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

#ANOTAAÍ



20 /0 8 /2 0 2 1
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ARGUMENTAÇÃO

Prof. Adriana Figueiredo

32. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I
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Em relação à ideia expressa pelo primeiro período do primeiro parágrafo, o
segundo período introduz uma ideia de

A) explicação.

B) conclusão.

C) oposição.

32. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

Em relação à ideia expressa pelo primeiro período do primeiro parágrafo, o
segundo período introduz uma ideia de

A) explicação.

B) conclusão.

C) oposição.

32. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I



20 /0 8 /2 0 2 1
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#ANOTAAÍ

33. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo



20 /0 8 /2 0 2 1

63

Seria preservada a coerência do texto CG2AI-II caso o segundo parágrafo fosse
iniciado por

A) E a Internet.

B) Portanto, a Internet.

C) É por isso que a Internet.

33. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo

Seria preservada a coerência do texto CG2AI-II caso o segundo parágrafo fosse
iniciado por

A) E a Internet.

B) Portanto, a Internet.

C) É por isso que a Internet.

33. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial -
Especialidade: Auxiliar Administrativo
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#ANOTAAÍ

OBRIGADA
Prof. Adriana Figueiredo
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