


APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Procuradoria Geral do Distrito Federal está batendo na porta! Nesse momento, 

muitos concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos 

aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera PG DF. Serão muitas horas de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com as últimas 

dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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LEI ORGÂNICA DO DF

Prof. Rodrigo Francelino
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino A Lei 
Orgânica do Distrito Federal somente publicada após ser discutida 
e votada em dois turnos e se obtiver, em ambos, após o prazo 
mínimo de 10 dias com o voto favorável de dois terços dos 
membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Questão 1
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino. O Distrito 
Federal integra a união indissolúvel da República Federativa do 
Brasil e tem como valor fundamental a preservação de sua 
soberania como unidade federativa.

Questão 2
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino Assegurar, 
por parte do poder público, a proteção individualizada à vida e à 
integridade física e psicológica dos autores e das testemunhas de 
infrações penais e seus respectivos familiares é um dos objetivos 
prioritários do DF. 

Questão 3 
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino Um 
administrado recorreu a um órgão publico do Distrito Federal a 
fim de ver respeitados os seus direitos. Neste caso o administrado 
exerceu seu direito por meio de iniciativa popular.

Questão 4
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino. Brasília é a 
Capital da República Federativa do Brasil e por sua vez, sede do 
governo do Distrito Federal, assim tem como território o espaço 
físico-geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição.

Questão 5
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QUESTÃO ELABORADA PELO PROFESSOR RODRIGO FRANCELINO. 
Com os 60 anos de Brasília o Governo do Distrito Federal resolveu 
alterar o seu Brasão, com a inserção da face de Juscelino 
Kubitschek como forma de homenageá-lo, entretanto a 
Procuradoria-Geral do DF emitiu um parecer contrário a 
homenagem, por entender que a Lei Orgânica do DF não permite 
a criação de novos símbolos. 

Questão 6
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino Quanto à 
organização do Distrito Federal, em conformidade com a 
respectiva Lei Orgânica haverá somente um Conselho de 
Representantes Comunitários para todas as Regiões 
Administrativas do Distrito Federal.

Questão 7
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino A 
participação popular no processo de escolha do administrador 
regional é constitucional segundo o Supremo Tribunal Federal.

Questão 8
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In pellentesque venenatis 
augue, posuere rutrum ligula aliquet eu. Sed vitae consequat nunc, ut placerat tellus. 
Cras quis efficitur metus.

Nullam eget egestas odio. Donec at scelerisque leo. In in tristique enim. Integer 
scelerisque nisi tortor, in sollicitudin nulla pharetra sit amet. Duis dapibus hendrerit 
felis, eu vestibulum lectus commodo eget. In tristique neque sit amet pharetra 
tempor. Nullam sed nisl in dolor aliquam vestibulum vitae vitae ante.

Questão 9
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Questão elaborada pelo Professor Rodrigo Francelino Suponha-
se que Pedro tenha sido condenado em 2015 a 5 anos de 
reclusão, por maus tratos nos termos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assim Pedro ficará impedido de ser indicado para 
ocupar o cargo de administrador regional em 2023, quando 
completará 8 anos de impedimento, conforme descreve a Lei 
Orgânica do DF. 

Questão 10
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OBRIGADO
Prof. Rodrigo Francelino

Lei Complementar 840/2011
@profherbertalmeida

Prof. Herbert Almeida
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Investidura em cargo público

Art. 7º São requisitos básicos para investidura em cargo público:
I – a nacionalidade brasileira;
II – o gozo dos direitos políticos;
III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V – a idade mínima de dezoito anos;
VI – a aptidão física e mental.

 ESTRANGEIRO pode ter provimento conforme disposto em LEI FEDERAL;
 Momento da comprovação dos requisitos: NA POSSE.
 A LEI pode estabelecer outros requisitos específicos.

Formas de provimento (art. 8º)

Formas de 
provimento

Nomeação (originário)

Aproveitamento

Reversão

Reintegração

Recondução

 Vedado editar atos de nomeação, posse e exercício com efeitos retroativos (art. 9º)
 Competência provimento: Governador, presidentes da CLDF e do TCDF (art. 10)

NAR3

NPE: 30 dias / 5 úteis
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Provimento NAR³:

Nomeação (N30P5d.ú.E)

Aproveitamento: retorno do servidor disponível

Reversão: retorno do aposentado (reabilitação / insubsistência dos motivos /
voluntária)

Reintegração: retorno do demitido (invalidação judicial ou administrativa /
indenização de todas as vantagens)

Recondução: retorno ao cargo anterior (reprovação ou desistência no estágio
/ reintegração do anterior ocupante).

Formas de provimento (art. 8º)

PROVIMENTO DERIVADO
Forma de 

provimento
Conceito

Exigência de 
estabilidade

Reversão Retorno à atividade do servidor aposentado Não

Aproveitamento

Retorno à atividade do servidor que estava em 
disponibilidade Estatuto não define;

CF exige estabilidade 
para disponibilidade

Reintegração
Retorno do servidor em virtude da anulação do 

ato de demissão
Não

Recondução

Retorno ao cargo anterior no caso de não 
aprovação ou desistência do estágio probatório 
ou de reintegração do ocupante do novo cargo.

Sim
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NOMEAÇÃO POSSE EXERCÍCIO
30 DIAS 5 DIAS ÚTEIS

Se não tomar posse no 
prazo: nomeação torna-se 
SEM EFEITO (art. 17, § 5º)

Se não entrar em exercício 
no prazo: servidor é 

EXONERADO (art. 19, § 5º)

Provimento em cargo público (arts. 14, 17 e 19)

VACÂNCIA (ARTS. 51 A 54)

Exoneração

Demissão

Destituição de cargo 
em comissão

Aposentadoria

Falecimento É um fato administrativo

Perda de cargo, nos 
casos previstos na 

CF

Caráter punitivo

 Decisão judicial transitada em julgado
 Insuficiência de desempenho
 Excesso de despesa com pessoal

Vacância
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Exoneração (arts. 51 a 52)
 Exoneração de CARGO EFETIVO:
 a PEDIDO do servidor;
 de OFÍCIO:
 reprovado no estágio probatório;
 tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido.

 Exoneração de CARGO EM COMISSÃO:
 a critério da autoridade competente;
 a pedido do servidor.

 Servidora gestante que ocupa cargo em comissão não pode ser exonerada de ofício
(salvo indenização): da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.

 Aplicável ao servidor estável que tomar posse em outro cargo
inacumulável, de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito
Federal.

 Por até 3 anos o servidor pode retornar ao cargo (recondução).

 Durante o período da vacância, o cargo poderá ser provido pela
administração.

PEDIDO DE VACÂNCIA (art. 54)
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SISTEMA REMUNERATÓRIO

Prof. Herbert Almeida

SISTEMA REMUNERATÓRIO

Retribuição Conceito

Subsídio Retribuição pecuniária fixada em parcela única (salvo exceções)

Remuneração Soma dos vencimentos e outras vantagens

Vencimentos Soma do vencimento básico e das vantagens permanentes relativas ao
cargo

Vencimento Parcela pecuniária básica fixada em lei

Outras 
vantagens

Relativas às peculiaridades de trabalho; periódicas ou eventuais; de
caráter pessoal; ou de caráter indenizatório.

Teto constitucional 
(desembargadores 

TJDFT)

IRREDUTÍVEIS
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SISTEMA REMUNERATÓRIO

Remuneração

Vencimentos

Vantagens NÃO
relativas ao cargo

Vencimento básico

Vantagens permanentes 
relativas ao cargo

Peculiaridades do trabalho

Pessoais

Periódicas

Indenizatórias

“Salário” mínimo (art. 73)

Art. 73. O subsídio ou o vencimento básico inicial da carreira
não pode ser inferior ao salário-mínimo.

STF
Total da remuneração 

(SV-16)

Salário 
mínimo

LC 840
Vencimento básico ou 

subsídio
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Sistema remuneratório

Gratificações

Adicionais

Abonos

Indenizações

Vantagens 

Incorporam-se nos casos e 
condições indicados em lei

Não se incorporam ao 
vencimento

Caráter indenizatório (art. 101)
 diária e passagem para viagem;

 transporte;

 alimentação;

 creche ou escola;

 fardamento;

 conversão de férias ou de parte delas em pecúnia;

 abono de permanência;

 créditos decorrentes de demissão, exoneração e
aposentadoria, ou relativos a férias, adicional de
férias ou conversão de licença-prêmio em
pecúnia.

Caráter 
indenizatório
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REGIME DISCIPLINAR

Prof. Herbert Almeida

Responsabilidade
Esferas

Civil

Penal

Administrativa

Ressarcir danos causados ao Estado ou a terceiros

Pelo cometimento de crimes e contravenções

Pelo cometimento de irregularidades administrativas

Tribunal de 
Contas Regular aplicação de recursos públicos

Processamento e 
penalização

Independente

Cumulativa

Exceto
Condenação penal

Absolvição penal p/

Dispensa a instauração do
processo disciplinar

Responsabilidades

Perda do cargo ou aposentadoria decretada na 
via judicial transitada em julgado

Negativa do fato
Negativa de autoria

Dano contra a Fazenda pública – servidor responde 
DIRETAMENTE

Dano contra terceiros – AÇÃO REGRESSIVA

Estende-se aos sucessores, até o limite da herança
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SANÇÕES 

 Espécies:

suspensão

demissão

advertência

cassação de aposentadoria

destituição de cargo em comissão

Advertência 

ADVERTÊNCIA
Características  Será aplicada por escrito

Quando  Cometimento de infração leve
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Suspensão 

SUSPENSÃO 

Características 
 Afastamento compulsório do servidor ocupante de cargo efetivo 

 Durante os dias da suspensão, o servidor não recebe remuneração ou subsídio 

Prazo 

 Até 30 dias 

 cometimento de infração média do grupo I (regra) 

 cometimento de infração leve, quando as circunstâncias assim 
justificarem 

 reincidência de infração leve 

 Até 90 dias 
 cometimento de infração média do grupo II (regra) 

 reincidência de infração média do grupo I 

Multa 
 Pena alternativa, que depende da conveniência do serviço 

 No lugar de ficar suspenso, o servidor é obrigado a trabalhar, mas recebe apenas 
50% da remuneração ou subsídio nos dias correspondentes à suspensão 
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SANÇÕES 

PRESCRIÇÃO

Advertência 1 ano

Suspensão 2 anos

Demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo em 
comissão

5 anos

arquivamento

instauração PAD
advertência suspensão (até 30d)

SINDICÂNCIA

 Finalidades:

 Resultados da sindicância:

 Espécies:

 Prazo: 30 dias, prorrogável por igual período

autoria

materialidade

Patrimonial
Inquisitória

Contraditória (leve / média grupo I)
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3 serv. estáveis; escolaridade /nível igual ou superior do acusado

Permanente ou especial

Presidente (membro) / secretário (membro ou não)

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Prazo:

Afastamento do cargo:

Comissão:

60 dias + 60 dias

Ñ punitivo / 60 d + 60 d

Instauração Instrução Defesa Relatório Julgamento

OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida
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Decretos Distritais

Prof. Marcos Girão

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

DECRETO DISTRITAL Nº 36.756/2015
(SEI-DF)
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01. De acordo com o Decreto Distrital nº 36.756 de 16.09.2015, são objetivos do
SEI- Sistema Eletrônico de Informação:

I - aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação de documentos e
processos;

II - aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e das informações;

III - reduzir o uso de papel, os custos operacionais e de armazenamento da
documentação.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Com base nos itens acima julgue a assertiva abaixo:

O item I e II estão corretos e o item III está incorreto uma vez que apenas aponta
uma consequência natural da informatização, mas não é um dos objetivos do
SEI.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão
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De acordo com o Decreto Distrital nº 36.756 de 16.09.2015, julgue a assertiva abaixo:

02. O Sistema Eletrônico de Informação - SEI – é o sistema oficial de gestão de
documentos e processos judiciais e administrativos eletrônicos e digitais, no âmbito
dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Prof. Girão / PGDF / 2021

03. Situação hipotética. O servidor Tapioca de Almeida é lotado na Secretaria de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal – SEPLAG.
Perguntado sobre as características do seu órgão de lotação, o Sr. Tapioca
informou que sua Secretaria é o Órgão Gestor do Sistema Eletrônico de
Informação-SEI-GDF, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, apoiar e
acompanhar a Unidade Central de Gestão na implementação e gestão do SEI-
GDF; estabelecer portaria conjunta com os demais órgãos e entidades do
Distrito Federal para a implantação do SEI-GDF; constituir comissões de negócio
e técnica para estudos de melhorias do SEI-GDF e apresentá-los ao Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Assertiva. De acordo com o Decreto Distrital nº 36.756 de 16.09.2015, o Sr.
Tapioca parece não conhecer muito bem a SEPLAG, pois apenas as duas
primeiras atribuições citadas estão corretas e a terceira aponta uma
competência privativa do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

04. Não está errado afirmar que o referido normativo ordenou a criação de
Comissão Permanente para garantir a preservação dos documentos e
processos eletrônicos, de forma que não haja perda ou corrupção da
integridade das informações.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

05. Compete à Unidade Central de Gestão do SEI-GDF prover as condições
necessárias à implantação, utilização, manutenção e sustentação do SEI-GDF.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Julgue o próximo item conforme o Decreto Distrital nº 36.756/2015.

06. São diretrizes do SEI, aumentar a produtividade e a celeridade na
tramitação de documentos e processos; aprimorar a segurança e a
confiabilidade dos dados e das informações; criar condições mais adequadas
para a produção e utilização de informações; facilitar o acesso às
informações; e reduzir o uso de papel, os custos operacionais e de
armazenamento da documentação

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Julgue o próximo item, considerando o Decreto Distrital nº 36.756/2015.

07. Compete à Unidade Central de Gestão do SEI-GDF, garantir que as
melhorias no SEI-GDF estejam aderentes ao Processo Eletrônico Nacional -
PEN-SEI, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e que
atendam aos órgãos e as entidades do Distrito Federal.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Acerca do Decreto Distrital nº 36.756/2015, julgue o item.

08. A assinatura cadastrada é aquela baseada em certificado digital emitido
por autoridade certificadora credenciada na Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileiras (ICP – BRASIL).

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

LEI COMPLEMENTAR Nº 395/2001
(A PGDF)

09. De acordo com a Lei Complementar nº 395 de 2001 do Distrito Federal,
compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal exercer o controle interno
da legalidade dos atos do Poder Judiciário.

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

10. Segundo estabelece a Lei Complementar nº 395/2001, integram o
sistema jurídico do Distrito Federal as assessorias jurídico-legislativas e os
serviços jurídicos dos órgãos da administração direta, das autarquias, das
fundações públicas e das empresas públicas do Distrito Federal.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

A respeito da Lei Complementar nº 395/2001, que dispõe sobre a
organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, julgue os itens que se
seguem.

11. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem por finalidade exercer a
advocacia pública, cabendo-lhe, ainda, prestar a supervisão normativa do
sistema jurídico do Distrito Federal.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

12. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é equiparada, para todos os
efeitos, aos ministérios e seu titular tem as prerrogativas, direitos e
vantagens de ministro de estado.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

13. A cessão de Procuradores para outros órgãos dependerá de prévia
anuência do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e
somente se dará nos seguintes casos: no âmbito do Distrito Federal, para
exercício de cargo de natureza especial ou equivalente; exercício de cargo de
direção de serviços jurídicos de órgão ou entidade da administração direta,
somente, por indicação do Procurador-Geral do Distrito Federal; no âmbito
dos Poderes da União, Estados e Municípios, para o exercício de cargo de
direção de natureza relevante, de nível superior a Consultor Jurídico, desde
que sem ônus para o órgão requisitante.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

14. O Procurador-Corregedor será escolhido dentre os integrantes da
carreira de Procurador do Distrito Federal em atividade e com pelo menos
dez anos de exercício.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Julgue os próximos itens conforme a Lei Complementar nº 395/2001.

15. A estrutura interna e as competências dos órgãos da PGDF são definidas
por legislação específica.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

16. O Procurador-Geral do Distrito Federal cabe indicar exclusivamente
Procurador do Distrito Federal para integrar órgãos de deliberação coletiva e
realizar trabalhos especializados fora da repartição.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

17. Compete ao Conselho Superior elaborar listas tríplices de Procuradores
do Distrito Federal para fins de promoção por merecimento, a ser
submetidas ao Governador do Distrito Federal pelo Procurador-Geral.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

18. Compete ao Procurador-Geral a decisão final sobre os processos
administrativos disciplinares em que a comissão proponha a aplicação das
penalidades de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo ou função em comissão.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

19. Os cargos em comissão e os cargos de natureza especial de direção,
chefia, gerenciamento e coordenação das atividades típicas de
representação judicial ou consultoria jurídica integrantes da estrutura
administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal são exercidos
privativamente por membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e
da carreira de Procurador de que trata a Lei Complementar nº 914, de 2016,
em atividade.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

À luz da Lei Complementar nº 395/2001, julgue os próximos itens.

20. Os integrantes da carreira de Apoio às Atividades Jurídicas exercerão
suas funções nos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

21. A lotação, remoção e relotação dos Procuradores será feita por ato do
Governador, de acordo com a necessidade de serviço
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

22. É vedado o fornecimento de cópias ou de qualquer outro meio de
publicidade de parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal antes da
competente aprovação do Procurador-Corregedor.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

23. A representação judicial e a consultoria jurídica das autarquias e
fundações do Distrito Federal serão exercidas pelo Procurador-Geral do
Distrito Federal.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

Julgue os itens a seguir, a respeito da Lei Complementar nº 395/2001.

24. À Secretaria Executiva do Pró-Jurídico compete prestar o apoio técnico,
administrativo e operacional a Conselho de Administração do Fundo,
necessários à plena realização das suas funções, especialmente no que se
refere ao controle das receitas e aplicações dos recursos financeiros.

Prof. Girão / PGDF / 2021

Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

25. Não está errado afirmar que compete ao Procurador-Corregedor julgar
os processos administrativos disciplinares instaurados contra Procuradores
do Distrito Federal e propor as medidas cabíveis, ressalvados os casos de
competência do Governador do Distrito Federal.

Prof. Girão / PGDF / 2021
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Revisão de Véspera PGDF
Prof. Marcos Girão

26. Os membros eleitos para o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do
Distrito Federal terão mandato de dois anos, permitida a reeleição por uma
vez.

Prof. Girão / PGDF / 2021

OBRIGADO
Prof. Marcos Girão
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Português

Prof. Adriana Figueiredo

ADRIANA
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#ANOTAAÍ

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.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

#ANOTAAÍ

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.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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REVISÃO EM 25 QUESTÕES 
E 10 DICAS

Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais

Profª Adriana Figueiredo
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ARGUMENTAÇÃO X 
EXPOSIÇÃO

01. CESPE - 2018 - ABIN - Agente de Inteligência
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No texto, predomina a tipologia textual expositiva, dado o seu objetivo
comunicativo de transmitir ao leitor um conjunto de informações relativas às
atividades desenvolvidas sob o rótulo de inteligência.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

01. CESPE - 2018 - ABIN - Agente de Inteligência

No texto, predomina a tipologia textual expositiva, dado o seu objetivo
comunicativo de transmitir ao leitor um conjunto de informações relativas às
atividades desenvolvidas sob o rótulo de inteligência.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

01. CESPE - 2018 - ABIN - Agente de Inteligência
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#ANOTAAÍ

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

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

No texto CB1A1-II, predomina a tipologia argumentativa.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

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

No texto CB1A1-II, predomina a tipologia argumentativa.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

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

Quanto à tipologia, o texto é predominantemente expositivo.

Certo
Errado

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

Quanto à tipologia, o texto é predominantemente expositivo.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

DICA 1

TEXTO EXPOSITIVO É AQUELE QUE
EXPÕE O QUE SE SABE SOBRE UM
ASSUNTO E TEXTO ARGUMENTATIVO É
AQUELE QUE DEFENDE UMA TESE.
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Colocação dos pronomes 
átonos

Profª Adriana Figueiredo

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

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “Não me lembro de vozes”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “lembro”: lembro-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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04. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “Não me lembro de vozes”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “lembro”: lembro-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

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

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “a realidade me assustava”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “assustava”: assustava-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

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

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “a realidade me assustava”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “assustava”: assustava-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

DICA 2
NA COLOCAÇÃO PRONOMINAL HÁ:
• 3 PROIBIÇÕES: PRÓCLISE EM INÍCIO DE FRASE E ÊNCLISE COM

VERBOS NO FUTURO OU PARTICÍPIO;

• 1 REGRA: PALAVRA INVARIÁVEL É PALAVRA ATRATIVA;

• 2 EXCEÇÕES: VERBOS NO INFINITIVO OU DIANTE DE
CONJUNÇÕES COORDENATIVAS SEMPRE ACEITAM PRÓCLISE OU
ÊNCLISE.

NÃO ESQUEÇA: O QUE NÃO É PROIBIDO ESTÁ CORRETO.
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Emprego de conectores

Profª Adriana Figueiredo

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

Com a utilização do sistema B2C, sistema de comércio eletrônico, várias vantagens
podem ser apresentadas, como a facilidade de estabelecer compras online 24 horas
por dia, sete dias da semana. Verifica-se, ainda, a otimização dos fatores da
atividade empresarial, como quadro pessoal, loja física e mobilidade urbana, a
diminuição de tempo gasto com as operações e a sustentabilidade com a teoria de
utilização racional de papéis (em inglês, less paper).

QUESTÃO ADAPTADA

2º PARÁGRAFO
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06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente

No trecho “Com a utilização do sistema B2C”, no segundo parágrafo do texto
CB2A1-I, o termo “Com” expressa companhia.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

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

No trecho “Com a utilização do sistema B2C”, no segundo parágrafo do texto
CB2A1-I, o termo “Com” expressa companhia.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

Eu, que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que, durante minha infância e
juventude, essa fosse a leitura preferida de todo mundo. De todo mundo da minha
idade. E isso não surpreende — éramos filhos da Vitória. Filhos dos vencedores.

QUESTÃO ADAPTADA

2º PARÁGRAFO

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

No segundo parágrafo do texto 1A1-I, a expressão “ainda que” expressa uma
concessão.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

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

No segundo parágrafo do texto 1A1-I, a expressão “ainda que” expressa uma
concessão.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA



27/08/2021

59

#ANOTAAÍ

As definições encontradas nos dicionários e enciclopédias falham em capturar a
riqueza e a variedade dos dados no mundo da ciência ou falham em revelar as
premissas epistemológicas e ontológicas sobre as quais eles são baseados. Na
esfera acadêmica, grande parte das definições são uma enumeração de exemplos:
dados são fatos, números, letras e símbolos. Listas de exemplos não são
verdadeiramente definições, visto que não estabelecem uma clara fronteira entre o
que inclui e o que não inclui o conceito.

QUESTÃO ADAPTADA

ÚLTIMO PARÁGRAFO

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

A locução “visto que” (último período do texto) é usada no texto 1A1-I com o
mesmo sentido que de modo que.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

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

A locução “visto que” (último período do texto) é usada no texto 1A1-I com o
mesmo sentido que de modo que.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

A pouco e pouco, à medida que se ia impondo, pela cultura dos europeus, o
desenvolvimento e o progresso da colônia e do país independente, a língua
portuguesa foi predominando sobre a “língua geral” de base indígena e dos falares
africanos, a partir da segunda metade do século XVIII.

QUESTÃO ADAPTADA

ÚLTIMO PARÁGRAFO

09. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa
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09. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa

A expressão “à medida que”, no último parágrafo do texto 5A1-III, tem o mesmo
sentido de.

A) à proporção que.
B) visto que.

QUESTÃO ADAPTADA

09. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa

A expressão “à medida que”, no último parágrafo do texto 5A1-III, tem o mesmo
sentido de.

A) à proporção que.
B) visto que.

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

A vantagem e a principal justificativa econômica da irrigação suplementar estão
na garantia de safra, a despeito da incerteza das chuvas.

QUESTÃO ADAPTADA

6º PARÁGRAFO

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - Analista em
Desenvolvimento Regional
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Sem prejuízo da correção gramatical do texto e da informação nele veiculada, o
sexto parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma: A garantia de colheita,
apesar da incerteza das chuvas, consiste na vantagem e na principal justificativa
econômica da irrigação suplementar.

Certo
Errado

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - Analista em
Desenvolvimento Regional

Sem prejuízo da correção gramatical do texto e da informação nele veiculada, o
sexto parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma: A garantia de colheita,
apesar da incerteza das chuvas, consiste na vantagem e na principal justificativa
econômica da irrigação suplementar.

Certo
Errado

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - Analista em
Desenvolvimento Regional
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#ANOTAAÍ

DICA 3

LEMBRE-SE DAS CONJUNÇÕES E LOCUÇÕES
CONJUNTIVAS CONCESSIVAS, COMO “EMBORA”,
“MESMO QUE”, “POSTO QUE”, “AINDA QUE”,
“CONQUANTO”, MAS TAMBÉM DAS LOCUÇÕES
PREPOSITIVAS “APESAR DE”, “A DESPEITO DE” ETC.
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DICA 4

NAS QUESTÕES DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA
(“O FATO DE FEZ COM QUE”) NÃO SE PODE
TROCAR UMA CONJUNÇÃO CAUSAL POR UMA
CONSECUTIVA, SOB PENA DE GERAR
ALTERAÇÃO DE SENTIDO.

DICA 5

NA MEDIDA EM QUE ≠ À MEDIDA QUE
(valor causal) (valor proporcional)
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Relações de coordenação e 
subordinação entre orações 
e entre termos da oração
Profª Adriana Figueiredo

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

O termo “a luz dos postes elétricos da rua” (l.7) exerce a função de sujeito da forma
verbal “projetava” (l.7), além de ser o referente do sujeito da forma verbal
“reinava” (l.9), que está elíptico.

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

O termo “a luz dos postes elétricos da rua” (l.7) exerce a função de sujeito da forma
verbal “projetava” (l.7), além de ser o referente do sujeito da forma verbal
“reinava” (l.9), que está elíptico.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ
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DICA 6

NÃO CONFUNDA SUJEITO POSPOSTO COM 
SUJEITO OCULTO.

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

No trecho “podia e devia ser feito com os incipientes seres humanos pela educação
e pelo treinamento” (l. 28 e 29), os termos “pela educação” e “pelo treinamento”
exercem a função de agente da passiva, veiculando o agente da ação expressa pelo
verbo fazer.

Certo
Errado
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12. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

No trecho “podia e devia ser feito com os incipientes seres humanos pela educação
e pelo treinamento” (l. 28 e 29), os termos “pela educação” e “pelo treinamento”
exercem a função de agente da passiva, veiculando o agente da ação expressa pelo
verbo fazer.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ
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Emprego dos sinais de 
pontuação

Profª Adriana Figueiredo

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

Quando a covid-19 começou a se espalhar pelo Brasil em março de 2020 e exigiu a
adoção de medidas mais restritivas, especialistas em saúde mental passaram a usar
o termo “quarta onda” para se referir à avalanche de novos casos de depressão,
ansiedade e outros transtornos psiquiátricos que viriam pela frente.

QUESTÃO ADAPTADA

1º PARÁGRAFO
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13. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto,
fosse empregada uma vírgula após “saúde mental”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

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

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto,
fosse empregada uma vírgula após “saúde mental”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

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

Quando a covid-19 começou a se espalhar pelo Brasil em março de 2020 e exigiu a
adoção de medidas mais restritivas, especialistas em saúde mental passaram a usar
o termo “quarta onda” para se referir à avalanche de novos casos de depressão,
ansiedade e outros transtornos psiquiátricos que viriam pela frente.

QUESTÃO ADAPTADA

1º PARÁGRAFO
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14. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto,
fosse empregada uma vírgula após “Brasil”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

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

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto,
fosse empregada uma vírgula após “Brasil”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

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

Por muito tempo fui uma pessoa dos livros: a realidade me assustava e atraía.
Desse desconhecimento da vida surgiu uma coragem. Agora penso: se eu fosse uma
pessoa mais ligada à realidade, teria sido capaz de me lançar nesse abismo? De
onde veio tudo isso: do desconhecimento? Ou foi uma intuição do caminho? Pois a
intuição do caminho existe...

QUESTÃO ADAPTADA

7º PARÁGRAFO
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15. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

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

QUESTÃO ADAPTADA

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

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

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

16. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa

2º ESTROFE
Socorro, alguma alma, mesmo que penada,
me empreste suas penas.
Já não sinto amor nem dor,
já não sinto nada.

4ª ESTROFE
Socorro, alguma rua que me dê sentido,
em qualquer cruzamento,
acostamento, encruzilhada,
socorro, eu já não sinto nada.

QUESTÃO ADAPTADA
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16. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa

No texto 5A2-I, a vírgula foi empregada para separar termos da oração com a
mesma função sintática no trecho

A) “em qualquer cruzamento, / acostamento, encruzilhada” (quarta estrofe).

B) “Já não sinto amor nem dor, / já não sinto nada” (segunda estrofe).

QUESTÃO ADAPTADA

16. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Língua Portuguesa

No texto 5A2-I, a vírgula foi empregada para separar termos da oração com a
mesma função sintática no trecho

A) “em qualquer cruzamento, / acostamento, encruzilhada” (quarta estrofe).

B) “Já não sinto amor nem dor, / já não sinto nada” (segunda estrofe).

QUESTÃO ADAPTADA



27/08/2021

79

#ANOTAAÍ

DICA 7

ATENÇÃO AOS PRINCIPAIS CASOS DO USO DA
VÍRGULA:

- PROIBIDA EM SVC;
- DESLOCAMENTO DE ADJUNTOS ADVERBIAIS;
- ENUMERAÇÃO.
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Concordância verbal

Profª Adriana Figueiredo

17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo

A forma verbal “vêm” (l.6) é acentuada devido à concordância que estabelece com
o termo “o planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas” (l.
4 a 6).

Certo
Errado
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17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - Auditor de Controle Externo

A forma verbal “vêm” (l.6) é acentuada devido à concordância que estabelece com
o termo “o planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas” (l.
4 a 6).

Certo
Errado

#ANOTAAÍ
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Mas há outras vantagens. Durante as férias, a qualidade do sono melhora, já que
também se costuma dormir mais horas: não há tanta necessidade de acordar cedo
ou tarefas que te deixam até tarde da noite acordado. Isso também é benéfico ao
cérebro.

QUESTÃO ADAPTADA

ÚLTIMO PARÁGRAFO

18. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Conhecimentos Básicos

18. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Conhecimentos Básicos

Em “Mas há outras vantagens” (último parágrafo), a forma verbal “há” poderia ser
substituída por existem sem prejuízo da correção gramatical do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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18. CESPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Conhecimentos Básicos

Em “Mas há outras vantagens” (último parágrafo), a forma verbal “há” poderia ser
substituída por existem sem prejuízo da correção gramatical do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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19. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

A forma verbal “há” (.8) poderia ser substituída por fazem, sem prejuízo da
correção gramatical do texto.

Certo
Errado

19. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

A forma verbal “há” (.8) poderia ser substituída por fazem, sem prejuízo da
correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

18. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

Na oração “no mínimo um terço das crianças morriam” (l.22), a concordância verbal
está feita com o termo “crianças”, mas poderia ser feita com “um terço” — um
terço das crianças morria —, sem prejuízo da correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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18. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

Na oração “no mínimo um terço das crianças morriam” (l.22), a concordância verbal
está feita com o termo “crianças”, mas poderia ser feita com “um terço” — um
terço das crianças morria —, sem prejuízo da correção gramatical do texto.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ



27/08/2021

87

DICA 8

ATENÇÃO AOS PRINCIPAIS CASOS DE ORAÇÃO SEM SUJEITO,
NOS QUAIS O VERBO DEVE ESTAR SEMPRE NA 3ª PESSOA
DO SINGULAR:

• VERBO HAVER NO SENTIDO DE EXISTIR: HÁ MUITAS
CRIANÇAS NO PARQUE.

• TEMPO DECORRIDO: PAROU DE FUMAR HÁ/FAZ 3 ANOS.

DICA 9

NA CONCORDÂNCIA COM EXPRESSÕES PARTITIVAS (A
MAIORIA DE, A MAIOR PARTE DE, ETC.) HÁ DUAS
POSSIBILIDADES DE FLEXÃO DO VERBO: A MAIOR PARTE
DOS PROFESSORES ENTREGOU/ENTREGARAM AS NOTAS.
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Emprego do sinal indicativo 
de crase

Profª Adriana Figueiredo

20. CESPE - TRE-MT - Conhecimentos Gerais

Seriam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto caso o acento
grave no “à" em “à realização de eleições" (l. 13 e 14) fosse suprimido.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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20. CESPE - TRE-MT - Conhecimentos Gerais

Seriam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto caso o acento
grave no “à" em “à realização de eleições" (l. 13 e 14) fosse suprimido.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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21. CESPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo

No trecho “a 200 quilômetros de Florianópolis” (l.19), seria obrigatório o emprego
do sinal indicativo de crase no vocábulo “a” caso fosse inserida a expressão cerca de
imediatamente antes do numeral “200” — à cerca de 200 quilômetros de
Florianópolis.

Certo
Errado

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

No trecho “a 200 quilômetros de Florianópolis” (l.19), seria obrigatório o emprego
do sinal indicativo de crase no vocábulo “a” caso fosse inserida a expressão cerca de
imediatamente antes do numeral “200” — à cerca de 200 quilômetros de
Florianópolis.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

22. CESPE / CEBRASPE - 2019 - TJ-AM - Assistente Judiciário

A inserção do sinal indicativo de crase em “a quem” (ℓ.3) não comprometeria a
correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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22. CESPE / CEBRASPE - 2019 - TJ-AM - Assistente Judiciário

A inserção do sinal indicativo de crase em “a quem” (ℓ.3) não comprometeria a
correção gramatical do texto.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ
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23. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

A retirada do acento indicativo de crase em “às vezes” (.19) não comprometeria a
correção gramatical do texto.

Certo
Errado

23. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

A retirada do acento indicativo de crase em “às vezes” (.19) não comprometeria a
correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

DICA 10

LEMBRE-SE DAS DUAS JUSTIFICATIVAS PARA CRASE:

• O FENÔMENO FONÉTICO, QUE É A COMBINAÇÃO DA
PREPOSIÇÃO “A” COM O ARTIGO FEMININO “A” (EX.:
OBEDECIA À PROFESSORA);

• AS LOCUÇÕES DE BASE FEMININA (EX.: À MEDIDA QUE, À
CUSTA DE, À DERIVA, ETC).
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Emprego de elementos de 
referenciação, substituição e 
repetição
Profª Adriana Figueiredo

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

Mas, contrariando todas as expectativas, os primeiros 12 meses pandêmicos não
resultaram em mais diagnósticos dessas doenças: estudos publicados em março de
2021 indicam que os números de indivíduos acometidos tiveram até uma ligeira
subida no início da crise, mas depois eles se mantiveram estáveis dali em diante.

QUESTÃO ADAPTADA

2º PARÁGRAFO
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24. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

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

A) “números de indivíduos acometidos”.
B) “indivíduos acometidos”.

QUESTÃO ADAPTADA

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

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

A) “números de indivíduos acometidos”.
B) “indivíduos acometidos”.

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

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

No trecho “Jock Stirratt descreveu em um gráfico os usos a que alguns pescadores
do Sri Lanka que prosperaram nos últimos anos submetiam sua riqueza recém-
adquirida”, do texto CB1A1-I, o vocábulo “que”, em sua primeira ocorrência, faz
referência a “gráfico”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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25. CESPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

No trecho “Jock Stirratt descreveu em um gráfico os usos a que alguns pescadores
do Sri Lanka que prosperaram nos últimos anos submetiam sua riqueza recém-
adquirida”, do texto CB1A1-I, o vocábulo “que”, em sua primeira ocorrência, faz
referência a “gráfico”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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OBRIGADA
Profª. Adriana Figueiredo

CONHECIMENTOS SOBRE O 
DISTRITO FEDERAL

Prof. Leandro Signori
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Realidade Histórica do Distrito 
Federal

Fatores que levaram a transferência da capital

 Segurança nacional. Capital litorânea vulnerável.

 Interiorização do povoamento e do desenvolvimento e
integração nacional.

 Afastar os governantes (a capital) da concentração de
atividades e das pressões populares.

 Condições insalubres do Rio Janeiro.
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Inconfidência Mineira

 1789

 Inconfidentes defenderam a tese de mudança da

capital para São João del-Rei (MG).

Ideário Mudancista
 1823 - Constituinte do Império Brasileiro.

 José Bonifácio de Andrada e Silva, Patriarca da
Independência, apresenta projeto para mudança da capital e
sugere o nome “Brasília” ou “Petrópole” para a nova
cidade.

 Propôs que a nova capital se instalasse na comarca de
Paracatu do Príncipe (MG).
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Constituição 1891 e Missão Cruls
 1891 – Primeira Constituição republicana.

Art. 3º Fica pertencente à União, no Planalto Central, uma zona
de 14.400 km², que será oportunamente demarcada, para nela
estabelecer-se a futura Capital Federal.

 1892/1893 - Comissão Exploradora do Planalto Central,
Missão Cruls (Luís Cruls), demarcação de uma área de 14.400
km².

Constituição 1946
Art. 4º - A Capital da União será transferida para o planalto
central do Pais.

§ 1 º - Promulgado este Ato, o Presidente da República, dentro
em sessenta dias, nomeará uma Comissão de técnicos de
reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da
nova Capital.
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Ideário Mudancista
 1946-1948 - Comissão de Estudos para a Localização da Nova

Capital do Brasil.
 Missão ou Comissão Poli Coelho.
 08/06/1953 – Getúlio Vargas institui a Comissão de Localização da

Nova Capital Federal, presidida pelo general Aguinaldo Caiado de
Castro, posteriormente pelo Marechal José Pessoa (outubro de
1954).

 Escolhido o Sítio Castanho.

Construção de Brasília
 Criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP).

 Presidente: Israel Pinheiro

 Bernardo Sayão Carvalho Araújo – morreu em janeiro de 1959, nas
obras da Transbrasiliana (Belém-Brasília), no Pará.

 Projeto urbanístico: Lúcio Costa. Projetos arquitetônicos: Oscar
Niemeyer.

 Candangos – trabalham na construção de Brasília, vieram
principalmente do Nordeste.



27/08/2021

104

Construção de Brasília
 Data da inauguração da nova capital: 21 de abril de 1960 -

Lei nº 3.273, de 1/10/1957 - autoria do deputado federal
goiano Emival Caiado.

 JK – Plano de Metas. 31º meta, meta-síntese, construção da
nova capital.

Realidade Política, Étnica, Social, 
Geográfica e Econômica do Distrito 

Federal
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Organização do DF

 Não pode ser dividido em municípios.

 DF está organizado (dividido) em 33 RAs.

 RA XXXII – Sol Nascente/Pôr do Sol, desmembrada
de Ceilândia.

 RA XXXIII – Arniqueira, desmembrada de Águas
Claras.

Desigualdade no DF e RIDE

 Alta desigualdade na distribuição social da renda - DF um
dos piores Índice de Gini do Brasil.

 Maior renda domiciliar per capita, PIB per capita e IDH –
comparativamente aos estados brasileiros.

 Elevada desigualdade espacial da renda e do IDH entre as
RAs do DF e entre o DF e os municípios da RIDE.

 DF/Brasília – mercado consumidor expressivo.
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Agropecuária

 Apesar das limitações de espaço e água, o Distrito Federal é
atualmente campeão nacional em produtividade,
principalmente de grãos.

 Destaques: produção de sementes para o plantio de
lavouras, alta tecnologia em monoculturas, agricultura
irrigada (pivô central).

CEBRASPE/TCDF/2021

A produção de feijão no Distrito Federal é significativa,
sendo superada apenas pelas toneladas de grãos de
milho e de soja produzidas.
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CEBRASPE/SEECDF/2020

O DF carece de grandes indústrias e de empresas privadas e
apresenta uma desigual distribuição de renda entre as diferentes
regiões administrativas, o que inibe a formação de um mercado
consumidor expressivo.
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Principais UCs do Distrito Federal

 Proteção Integral

 Estação Ecológica de Águas Emendadas – onde ocorre
fenômeno da união de duas grandes bacias da América
Latina, a Tocantins/Araguaia e a Platina ou do Brasil
(Paraná).
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Principais UCs do Distrito Federal

 Parque Nacional de Brasília – mais conhecido por “Água Mineral”,
localizado no DF e em Padre Bernardo (GO).

 Lago artificial de Santa Maria.

RIDE
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RIDE do DF e Entorno
 Primeira RIDE a ser criada no Brasil.

 Criada para efeitos de articulação da ação administrativa da
União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito
Federal.

 Constituída pelo Distrito Federal e 33 municípios, sendo 29 de
Goiás e quatro de Minas Gerais.

 Alteração em 2018: Foram acrescidos 12 municípios, sendo 10 de
Goiás e 2 de Minas Gerais.

RIDE DF e Entorno
 Municípios que vierem a ser constituídos a partir de

desmembramento de território de Município integrante da
RIDE passarão a compor, automaticamente, a Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
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RIDE DF e Entorno

Art. 3º Consideram-se de interesse da RIDE os serviços
públicos comuns ao Distrito Federal e aos Municípios que a
integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de
infraestrutura e de geração de empregos.

RIDE
Prof. Leandro Signori

ÁREA METROPOLITANA DE BRASÍLIA (AMB)

 Codeplan: no âmbito da RIDE do Distrito Federal e Entorno há
duas dinâmicas: uma metropolitana e outra não metropolitana.

 Delimitação informal.

 Distrito Federal e 12 municípios goianos próximos ao DF e que
com este têm alto nível de integração: Águas Lindas de Goiás,
Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina,
Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina,
Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.
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Socioeconomia
 Predomínio do setor terciário, seguido do secundário e

primário.

 Distrito Federal concentra 89,90% do PIB, sobretudo no
setor de serviços, mas tem participação expressiva também
nos demais setores.

 Desigualdades na RIDE-DF, entre o DF e municípios.
Exemplos: emprego, infraestrutura, saúde, educação, renda,
segurança, etc.

CEBRASPE/PCDF/2021 - ESCRIVÃO
Brasília é apontada como uma das três metrópoles nacionais
mais importantes no Brasil, e sua influência urbana direta
estende-se por uma larga porção do território nacional,
alcançando os estados de Minas Gerais e de Goiás.



27/08/2021

113

CEBRASPE/PCDF/2021 - ESCRIVÃO
A RIDE foi criada com a finalidade de solucionar os problemas
advindos do crescimento desordenado de Brasília e seu entorno.

CEBRASPE/TCDF/2021

A ocupação das áreas vizinhas à nova capital, inaugurada em
1960, em larga medida acompanhou a experiência de
planejamento urbano que presidiu a construção de Brasília. Daí a
facilidade de implantação da Região Integrada de
Desenvolvimento (RIDE), que minimiza ao extremo as pressões
por emprego e por serviços essenciais das populações do
Entorno sobre o Distrito Federal.
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OBRIGADO
Prof. Leandro Signori

Prof. Stefan Fantini

Noções de Administração
Prof. Stefan Fantini
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Processo Administrativo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

1.(CEBRASPE – IBGE – Supervisor - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

As funções de organização e planejamento possuem, respectivamente, foco
em
a) recursos e ideias.
b) pessoas e recursos.
c) resultados e pessoas.
d) recursos e resultados.
e) pessoas e ideias.
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2.(CEBRASPE – IBGE – Supervisor - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Definir os objetivos organizacionais é tarefa típica da seguinte função
administrativa
a) organização.
b) direção.
c) controle.
d) planejamento.
e) liderança.

3.(CESPE – SLU-DF – Analista de Gestão - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

No processo administrativo, a atribuição de autoridade e de responsabilidade
é tipicamente absorvida pela função de direção.
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Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

06 ELEMENTOS 
BÁSICOS

Especialização do Trabalho

(Divisão do Trabalho)
Indica até que ponto as atividades podem ser divididas em 

tarefas separadas

Departamentalização Indica qual é a base para o agrupamento de tarefas

Cadeia de Comando

(Hierarquia de Autoridade)
Indica a “quem” os indivíduos (ou grupos) devem se reportar.

Amplitude de Controle Indica quantas pessoas cada executivo pode dirigir de forma 
eficaz e eficiente

Centralização e 
Descentralização

Indica “onde” fica a autoridade no processo decisório.

Formalização Indica até que ponto existirá regras e regulamentos para 
dirigir e coordenar os funcionários e os executivos.

4.(CESPE – INMETRO – Analista Executivo)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Entre os elementos que devem ser observados no projeto de uma estrutura
organizacional, incluem-se: especialização do trabalho; departamentalização;
cadeia de comando; amplitude de controle; centralização e descentralização;
e formalização.
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5.(CEBRASPE – TJ-PA – Analista - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Assinale a opção que apresenta o arranjo organizacional que tem como
vantagem o fato de as decisões serem tomadas mais rapidamente pelos
próprios executores.
a) diferenciação
b) formalização
c) integração
d) Centralização
e) descentralização

6.(CESPE – PGE-PE – Assistente de Procuradoria - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Nas organizações em que o nível de centralização é elevado, a tomada de
decisões fica concentrada no topo, ou seja, no nível institucional, com pouca
ou nenhuma delegação de decisões a outros níveis.
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Organização Formal x Organização Informal

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Organização                    
Formal

Criada propositalmente

Baseada na racionalidade e na lógica

É planejada e estruturada

Regras e regulamentos

É representada no organograma

Objetivos pré-estabelecidos

Organização                   
Informal

Surge naturalmente (espontaneidade)

Baseada na afinidade

Não é planejada e nem estruturada

Não existem regras ou manuais

Não aparece no organograma

Não possui objetivos claros

7.(CESPE – EMAP – Analista Portuário - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A organização informal caracteriza-se por grupos formados a partir de
interesses, atitudes e comportamentos comuns, inspirados por formadores
de opinião e influenciadores de atitudes.
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8.(CESPE – EMAP – Assistente Portuário - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Nas organizações, a estrutura informal deve ser extinta porque constitui
empecilho que interfere e oferece resistência a ordens formais.

Estrutura Horizontalizada x Estrutura Verticalizada

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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9.(CESPE – PGE-PE – Assistente de Procuradoria - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estruturas organizacionais horizontalizadas são caracterizadas pela existência
de vários níveis hierárquicos na organização.

10. (CESPE – MPE-PI – Técnico Ministerial - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

É horizontal a estrutura de uma organização que esteja fundamentada em
níveis hierárquicos bem definidos — como procuradores, chefes de
departamentos, coordenadores, analistas e técnicos.
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11. (CESPE – EMAP – Assistente Portuário - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

À medida que um funcionário ascende na estrutura organizacional, torna-se
menor a sua amplitude de controle sobre seus subordinados.

Departamentalização Funcional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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12. (CEBRASPE – TJ-PA – Analista - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Assinale a opção que indica o tipo de departamentalização que tem como
vantagem a maior especialização das pessoas e como desvantagem a pouca
interação interdepartamental.
a) departamentalização por processo
b) departamentalização por clientela
c) departamentalização funcional
d) departamentalização de base territorial
e) departamentalização por produto

13. (CESPE – PGE-PE – Assistente de Procuradoria - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Na determinação da estrutura departamental de uma organização feita com
base nos seus serviços prestados, adota-se o critério de departamentalização
funcional.
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14. (CESPE – MPE-PI – Técnico Ministerial - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O critério de departamentalização funcional, segundo o qual pessoas com
habilidades e capacidades distintas são agrupadas nos departamentos, é o
mais apropriado para atender às necessidades das organizações modernas na
prestação de serviços em ambientes globalizados.

15. (CESPE – EMAP – Assistente Portuário - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Utilizar a departamentalização funcional em uma organização significa
estruturá-la com base em critérios geográficos.
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16. (CESPE – EBSERH – Analista Administrativo - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A organização que, para seu funcionamento, cria departamentos de
marketing, finanças e gestão de pessoas adota o critério de
departamentalização por processos.

17. (CESPE – EBSERH – Analista Administrativo - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Entre as vantagens da departamentalização por produtos, inclui-se a
flexibilidade para crescimento dos departamentos com base em flutuações
de demanda por um produto e facilidade na coordenação interdepartamental
com base no produto.
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Estrutura Matricial

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

18. (CESPE – FUB – Assistente em Administração - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A estrutura organizacional matricial combina a competência técnica da
estrutura funcional com a ação orientada para o resultado da organização de
projeto.
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Características Básicas das Organizações Formais Modernas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Principais 
características (ou 

princípios básicos) das 
Organizações Formais 

Modernas

Divisão do Trabalho

Especialização

Hierarquia

Distribuição da Autoridade e da Responsabilidade

Amplitude Administrativa (Amplitude de Controle)

Racionalismo (Racionalidade)

19. (CESPE – TCE-PB – Agente - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Entre as características das organizações formais modernas destacam-se a
a) resistência às mudanças, o individualismo e a relação de antagonismo.
b) flexibilidade nas atribuições e responsabilidades, o racionalismo e a
amplitude administrativa.
c) relação de coesão, a especialização e a colaboração espontânea.
d) divisão do trabalho, a especialização e as regras implícitas.
e) hierarquia, o racionalismo e a especialização.
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20. (CEBRASPE – MP-AP – Técnico Ministerial - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Há um conceito, proposto pela administração científica, que aumenta a
eficiência e contribui para diminuir custos de produção. Nesse contexto, cada
departamento ou posto de trabalho executa as mesmas tarefas, de forma
repetitiva, e, assim, o trabalhador se torna especialista na execução de suas
atividades, com mais rapidez e maior produtividade. Para as organizações
formais modernas, essas são características referentes ao conceito de
a) divisão do trabalho.
b) hierarquia.
c) distribuição da autoridade e da responsabilidade.
d) racionalismo.
e) especialização.

21. (CEBRASPE – MP-AP – Técnico Ministerial - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Com relação às estruturas organizacionais e à departamentalização, assinale
a opção correta.
a) Os dois componentes básicos de uma estrutura organizacional são sistema
de atividade e sistema de autoridade.
b) Na organização do tipo funcional, a estrutura é linear e há separação entre
planejamento, controle e execução.
c) Na organização do tipo matricial, cada departamento segue a orientação
de um único chefe ou gerente, e os empregados realizam tanto as atividades
rotineiras quanto as temporárias.
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21. (CEBRASPE – MP-AP – Técnico Ministerial - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

d) A departamentalização do tipo geográfica é indicada para as organizações
em rede, sendo comum em grandes organizações que atuam em diferentes
estados ou países.
e) As organizações em rede têm como vantagens a facilidade na
comunicação, o compartilhamento de conhecimentos e o aumento de custos
operacionais e administrativos.

Departamentalização Geográfica (Territorial)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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22. (CESPE – PGE-PE – Assistente de Procuradoria - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Caso uma organização, para estabelecer seus departamentos, deseje
considerar a distribuição territorial de suas atividades, ela deverá observar as
técnicas de departamentalização geográfica.

Tipos de Processos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Tipos de 
Processos 
Guia BPM 

CBOK

-Primários                 
-Essenciais
-Finalísticos

-Centrais

Representam as atividades essenciais que a organização executa 
para cumprir sua missão. agregam valor diretamente ao cliente. 

Impactam e influenciam imediatamente a “experiência do cliente”  

-Secundários                    
-De suporte                  
-De apoio

Dão suporte aos processos primários e também aos processos 
gerenciais. São processos que agregam valor a outros processos 

(e não diretamente aos clientes).

-De 
Gerenciamento                  

-Gerenciais                      
-De Gesão

Tem por objetivo monitorar, medir, controlar e avaliar as atividades, 
com o objetivo de administrar o presente e o futuro do negócio 

organizacional. São fundamentais para garantir que a organização 
atue de acordo com seus objetivos e metas de desempenho.
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23. (CESPE – PGE-PE – Assistente de Procuradoria - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Na hierarquia dos processos de uma organização pública, são considerados
processos centrais aqueles que se referem a limpeza e manutenção do
escritório.

24. (CESPE – PGE-PE – Assistente de Procuradoria - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Independentemente da natureza e do ramo de organizações distintas, seus
processos centrais são idênticos, uma vez que se referem sempre ao
atendimento ao cliente.
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25. (CESPE – STM – Analista Judiciário - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A departamentalização que se baseia nas atividades temporárias
desenvolvidas por uma organização é denominada departamentalização por
processos.

Método de Análise e Melhoria de Processos (MAMP)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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26. (CESPE – PC-DF – Escrivão)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A normatização é considerada a última etapa da melhoria de processos em
que são elaboradas as normas e fluxos bem como documentação de apoio
que proporcionarão a operacionalidade dos processos.

Ciclo de Vida de Gerenciamento de Processos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Planejamento

Análise

Desenho e 
Modelagem

Implementação

Monitoramento e 
Controle

Refinamento
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27. (CEBRASPE – Ministério da Economia – 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O ciclo de gerenciamento de processos é formado pelas seguintes etapas:
análise; desenho e modelagem; implementação; gerenciamento de
desempenho; e refinamento ou transformação.

Escritório de Processos x Dono de Processos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Escritório de 
Processos

é o dono do processo de gerenciamento de processos de negócio

menos centrados no conteúdo dos processos e mais sobre como esse conteúdo é gerenciado

Define princípios, práticas e padrões de BPM.

Define prioridades

Fornece orientação.

Prove Recursos.

Cria e mantem um repositório de processos

Fomenta a inovação

Dono de Processos

responsabilidade e a prestação de contas contínuas pelo desenho (design), desenvolvimento, 
execução e desempenho

propriedade dos processos pode ser uma responsabilidade em tempo integral ou uma 
responsabilidade em tempo parcial 
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28. (CEBRASPE – Ministério da Economia - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O escritório de processos é responsável pelo desenho, pelo desenvolvimento
e pela execução de um processo.

29. (CEBRASPE – Ministério da Economia – 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A responsabilidade sobre um processo em tempo integral pode ser conferida
a um grupo de pessoas que tenha as atribuições de prestar contas e desenhar
e executar o processo de negócio.



27/08/2021

136

30. (CEBRASPE – TJ-PA – Analista - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Em determinada organização, as ações de gerenciamento de desempenho de
processos se restringem à definição de alguns indicadores, métricas e medidas de
tempo, custo, capacidade e qualidade. O nível de maturidade em processos de uma
organização permite determinar o que pode e o que não pode ser gerenciado em
termos de seus processos de negócio, bem como a perspectiva e a profundidade do
gerenciamento. Segundo o Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócios —
Corpo Comum de Conhecimentos (BPM CBOK), a referida organização encontra-se
no nível de maturidade
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

31. (CESPE – IPHAN – Auxiliar Institucional – 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Macroprocesso compreende uma visão mais geral do problema, abrangendo,
em regra, vários processos principais ou secundários e envolvendo mais de
uma função organizacional.
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32. (CEBRASPE – MPE-CE – Analista - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A gestão de processos fortalece a gestão verticalizada, uma vez que sua
abordagem de processos prioriza as relações verticais no âmbito dos próprios
setores de atuação.

33. (CEBRASPE – APEX Brasil – Analista - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Com relação à gestão por processos, assinale a opção correta.
a) Forte hierarquia e responsabilidade são partes integrantes dos trabalhos
orientados para processos.
b) Na organização norteada por processos, há baixa demanda por recursos
tecnológicos específicos para integrar sistemas de informação.
c) A cadeia de comando da organização orientada a processos é marcada por
forte supervisão de níveis hierárquicos superpostos.
d) Na organização voltada a processos, os especialistas de todas as funções
trabalham juntos, como equipe, do início da pesquisa até o lançamento do
produto no mercado.
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34. (CEBRASPE – Ministério da Economia – 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A gestão por processos tem como base uma estrutura vertical em que cada
membro da hierarquia conhece os limites de suas funcionalidades.

35. (CEBRASPE – APEX Brasil – Analista - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Acerca de BPM (business process management), julgue os itens seguintes.
I Os sistemas de BPM exigem tão somente um conhecimento básico do negócio
para a implantação da automação e para o gerenciamento de processos.
II O modelo de gestão de processos BPM auxilia as organizações a enfrentarem
mudanças no ambiente, de forma mais rápida, inteligente e eficaz.
III O BPM tem enfoque nas ações passadas e presentes, o que permite que se
atue de forma proativa e se aproveitem as oportunidades de mercado.
IV O BPM utiliza o modelo horizontal de gestão como forma de integrar
fornecedores, cliente, gerências e funcionários, o que otimiza o processo de
negócio.
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35. (CEBRASPE – APEX Brasil – Analista - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estão certos apenas os itens
a) I e III.
b) II e III.
c) I e IV.
d) II e IV.

36. (CESPE – SLU-DF – Analista – 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Os processos organizacionais constituem a forma básica de funcionamento
das organizações públicas e permitem transformar insumos em resultados.
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37. (CEBRASPE – APEX Brasil – Analista - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Com base na Metodologia de Gestão de Processos da Apex-Brasil, assinale a
opção em que o conceito apresentado corresponde à realização de uma série de
ações por cada profissional envolvido na execução do trabalho, os quais, por
meio do uso de suas competências diferenciadas, transformam recursos em
produtos e serviços que agregam valor a cada etapa, para suprir as necessidades
e as expectativas dos clientes.
a) cadeia de valor
b) macroprocesso
c) subprocesso
d) processo

38. (CEBRASPE – APEX Brasil – Analista - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Na empresa Beta, a alocação de pessoas ocorre junto aos chefes imediatos, as
tarefas são executadas sob forte supervisão hierárquica e as medidas de
desempenho estão focadas nos resultados dos trabalhos de cada departamento.
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que indica o tipo de
gestão adotado na empresa Beta.
a) gestão funcional
b) gestão por processos
c) gestão matricial leve
d) gestão matricial forte
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39. (CEBRASPE – CODEVASF – Analista - 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Uma das ferramentas úteis às etapas de avaliação inseridas na gestão de
processos é o diagrama de causa e efeito, que consiste em uma técnica para
priorização de problemas baseada na premissa de que 20% das causas geram
80% dos efeitos.

40. (CEBRASPE – CODEVASF – Analista – 2021)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Na gestão de processos, o gestor deve considerar suas características típicas,
como temporariedade e unicidade.
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41. (CESPE – MPC-PA – Analista Ministerial - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Gerenciamento de processos de negócio (business process management —
BPM) é uma disciplina gerencial que pressupõe poderem os objetivos
organizacionais ser alcançados por meio de definição, desenho, controle e
transformação contínua dos processos de negócio.

42. (CEBRASPE – Ministério da Economia – 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A integração entre os processos na prática e a forma com que eles são
gerenciados pelos sistemas automatizados são objetivos de BPMS.
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43. (CEBRASPE – Ministério da Economia – 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Dentro de um fluxograma, uma decisão é representada por um losango com
duas setas — uma representa verdadeiro para a decisão, e a outra, falso.

44. (CEBRASPE – Ministério da Economia – 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O foco no cliente que gera valor para si em toda a cadeia produtiva da
empresa é aplicado em empresas com estruturas tradicionais verticais.
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45. (CEBRASPE – Ministério da Economia – 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Organizações tradicionais atribuem responsabilidade de forma horizontal e
valorizam a entrega de valor ao cliente.

46. (CEBRASPE – MP-CE – Analista - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

BPM representa uma forma de visualizar as operações de negócio que vai
além das estruturas funcionais tradicionais, compreendendo todo o trabalho
executado para entregar o serviço do processo, independentemente de quais
áreas funcionais estejam envolvidas.
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47. (CEBRASPE – TJ-PA – Analista - 2020)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A gestão de processos
a) possibilita aos gestores envolvidos ter mais clara visão vertical da
organização.
b) é estruturada com base nas competências específicas das unidades
organizacionais.
c) tem como áreas do conhecimento o gerenciamento departamental de
processos, a organização do gerenciamento de processos e a transformação
de processos.
d) facilita o gerenciamento das diversas interfaces entre unidades
organizacionais.
e) tem as relações hierárquicas como ponto central de seus trabalhos.

48. (CESPE – IPHAN – Técnico – 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Na fase da normatização da melhoria dos processos, são elaboradas as
normas, os fluxos e a documentação de apoio, de modo a propiciar a
operacionalidade dos processos.
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
E ORÇAMENTÁRIA.

Profa. Luciana Marinho
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PLANO PLURIANUAL

D
O
M

REGIONALIZADA

Administração Pública Federal
Despesas de capital
Outras delas decorrentes
Programas de duração continuada

Art. 167 da CF/1988 

PLANO PLURIANUAL

INCLUSÃO PPA OU LEI que autorize

Crime de responsabilidade.
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Art. 165, § 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 
nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e 
apreciados pelo Congresso Nacional.

Planos e Programas Nacionais, Regionais e Setoriais

Planos e programas nacionais

PPA

Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988

Art. 165 da CF/1988  (NOVIDADE) 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e
respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)
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Lei Orçamentária Anual na CF/1988 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal

II - o orçamento de investimento

III – o orçamento da seguridade social

(CESPE – Analista Administrativo – Administrativa - ANTT – 2013) Para que as
desigualdades regionais sejam combatidas de forma mais eficiente, é útil a
apresentação do PPA de forma regionalizada; assim, seus impactos esperados
podem ser vistos de forma mais clara, o que auxilia o melhor planejamento e
controle. Apesar de a Constituição Federal trazer a obrigação de regionalização do
PPA, a falta de lei complementar que defina esse conceito termina por desobrigar
a regionalização desse plano, o que reduz sua eficácia.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO



27/08/2021

150

(CESPE – Analista Técnico-Administrativo – Ministério da Integração - 2013) O teor
da lei de diretrizes orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração
pública federal, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as
alterações na legislação tributária.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

(CESPE – Analista Judiciário – Judiciária – CNJ - 2013) Considerando que João
seja responsável pela elaboração da proposta orçamentária de um tribunal federal, que
irá compor o projeto de lei orçamentária anual (LOA) para 2014. Se o tribunal pretende
inserir na LOA uma despesa com benefício médico destinado aos servidores, João
deverá classificá-la como constante no orçamento da seguridade social.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
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Ingresso público
(Sentido Amplo)

Receita
ORÇAMENTÁRIA

(Sentido estrito)

Ingresso 
EXTRAORÇAMENTÁRIO

Art. 3 , § único, Lei 4.320/64

Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não Ainda que não 
previstas no 
orçamento.
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CLASSIFICAÇÃO 
POR NATUREZA

Receitas Correntes
Tributária e de contribuições, Patrimonial, 
Agropecuária,  Industrial , Serviços, 
Transferências Correntes, Outras 
receitas correntes.

Receitas de Capital
Constituição de dívidas: Operação de Crédito e 
Amortização de empréstimo.

Conversão, em espécie, de bens e direitos: 
Alienação de bens.

Transferência de Capital e Superávit do 
Orçamento Corrente.

REGULARIDADE OU PERIODICIDADE

ORDINÁRIAS

Derivadas

Característica de continuidade.

Ingressos de caráter não 
continuado.
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AFETAÇÃO PATRIMONIAL

EFETIVAS

NÃO 
EFETIVAS 

(+ PL) Receitas correntes.

(=PL) Receitas de capital.

(CESPE - Auditor - Contas Públicas - TCE/PE - 2017) A entrada de recurso 
decorrente da venda, em leilões, de automóveis usados que integrem o 
patrimônio público é classificada como receitas de capital.

RECEITA PÚBLICA
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(CESPE – Analista de Controle Externo - Contas Públicas - TCE/PE -
2017) As custas e os emolumentos recebidos em razão da prestação dos
serviços de registradores e notários estão incluídos na categoria de receita
pública originária.

RECEITA PÚBLICA

DESPESA 
CORRENTE

DESPESA QUANTO À CATEGORIA ECONÔMICA

Não Contribuem (diretamente) para a formação ou aquisição de um
bem de capital.

Ex: Pagamento de pessoal, água,  energia, telefone e 
manutenção de equipamento

DESPESA DE 
CAPITAL

Contribuem (diretamente) para a formação ou aquisição de um bem de
capital.

Ex: Construção de uma escola, hospital



27/08/2021

155

CATEGORIA 
ECONÔMICA

GND 4.320/64 GND  PORTARIA STN/SOF 163/2001

3. Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Material de Consumo

3.1. Pessoal e Encargos Sociais
Inativos e Pensionistas

3.2. Juros e Encargos da dívida
JurosTransferências Correntes

Juros, Inativos e Pensionistas, 
Subvenções e Contribuições

3.3. Outras Despesas Correntes
Material de Consumo,  Subvenções e Contribuições

4. Despesas de Capital

Investimento 4.4. Investimentos
Contribuições e Auxílios, Aquisição de Software

Inversões Financeiras 4.5. Inversões Financeira
Contribuições e Auxílios

Transferência de Capital
Contribuições e Auxílios

4.6. Amortização da Dívida

(CESPE – Analista Judiciário – Administrativa – TRT/8 – 2016) A
administração pública, ao fazer investimento com a obtenção de títulos
representativos de participação no capital social de outras entidades em
funcionamento, deverá classificar o gasto como despesas de capital —
inversões financeiras.

DESPESA PÚBLICA
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(CESPE – Técnico Científico – Contabilidade – Banco
da Amazônia - 2012) A amortização da dívida é
classificada na categoria econômica despesa de capital,
enquanto os juros são classificados como despesas
correntes.

DESPESA PÚBLICA

REQUISITOS ESSENCIAIS DA RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL

Instituição, previsão 
e efetiva arrecadação 

de todos os 
TRIBUTOS.

É vedada a realização 
de transferências 
voluntárias para o 

ente que não observe 
o disposto no caput, no 

que se refere aos 
impostos.
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Requisito (OBRIGATÓRIO):
 Estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
 Atender ao disposto na LDO.

Renúncia de Receita

ESCOLHER:

 Renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no AMF da LDO.

 Medidas de compensação (elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição).

Geração de Despesa

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro 

EV + 2S 

Adequação 
Orçamentária e 
Financeira LOA

Compatibilidade com o 
PPA e LDO
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Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)

Despesa Corrente

Derivada de Lei, MP ou ato AN

Obrigação Legal
Superior a DOIS 
EXERCÍCIOS.

REQUISITOS DOCC

Estimativa do impacto 
orçamentário- financeiro EV + 2S 

Origem dos recursos para seu 
CUSTEIO

Não afetará as metas de resultados 
fiscais do AMF

Medida de Compensação

RECEITA

DESPESA
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Alerta
(90%)

• Tribunal de 
Contas

Prudencial

( 95%)

Ente sofre 
restrições:

• CRIAR  E 
RESTRUTURAR 
CARGOS .

• CONCEDER 
REAJUSTE.

• PROVER CARGOS.
• HORA EXTRA   

Limite 
Total

• O percentual terá 
de ser eliminado 

nos dois 
quadrimestres 

seguintes.

Despesa com Pessoal

1ºQuadrimestre 2ºQuadrimestre

1/3

Se não adotou as medidas?

Fica impedido 
de receber 
Transferências 
Voluntárias.

Fica impedido 
de contratar 
operações de 
crédito 

Fica impedido 
de obter 
garantias.

Novidade!!
!
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(CESPE – Analista Judiciário – Administrativa
– TRT/8 – 2016) O ordenador de despesa deve
apresentar a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro para o exercício seguinte sempre que
uma ação governamental representar o aumento
de despesa pública e, sendo possível, o impacto
para o exercício posterior.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

(CESPE – Auditor - Conselheiro Substituto –
TCE/PR – 2016) Sempre que verificar que as
despesas de pessoal de Poder Executivo
estadual atingiram o limite prudencial — 95% do
limite máximo das despesas com pessoal —, o
TCE deverá emitir alerta sobre esse fato, na
forma da LRF.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
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OBRIGADO
Profa. Luciana Marinho

Noções de Arquivologia

Prof. Ricardo Campanário
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EDITAL – Prova 29/08/21 - CEBRASPE

CARGO 12: TÉCNICO JURÍDICO – ESP.: APOIO ADMINISTRATIVO

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA:

1 Arquivística. 1.1 Princípios e conceitos. 2 Legislação arquivística. 3 Gestão 
de documentos. 3.1 Protocolos. 3.1.1 Recebimento, registro, distribuição, 
tramitação e expedição de documentos. 3.2 Classificação de documentos de 
arquivo. 3.3 Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. 3.4 
Tabela de temporalidade de documentos de arquivo. 4 Acondicionamento e 
armazenamento de documentos de arquivo. 5 Preservação e conservação de 
documentos de arquivo.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

O princípio da proveniência (ou princípio de respeito aos fundos), é considerado o “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”, de acordo com o
DBTA. Possui duas vertentes:

1. Respeito aos Fundos: a distinção e indivisibilidade do fundo de um arquivo, isolando e circunscrevendo a entidade que constitui o
fundo.

2. Respeito à Ordem Original e estrutura de um fundo: respeitando ou restabelecendo a ordem interna do fundo. Conservar o arranjo
dado pela entidade produtora ou o fluxo orgânico no qual os documentos foram produzidos.

 Ordem Material – ordem de organização física dos documentos.
 Ordem Intelectual – sequência lógica de produção dos documentos.

Lembre-se!

Respeito aos Fundos – ordem externa, garante integridade.

Respeito à Ordem Original – ordem interna, conserva arranjo.

Princípio da Proveniência
Fundos: Ordem Interna x Ordem Externa
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Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

a) Territorialidade (ou Proveniência Territorial): documento fica próximo de onde foi produzido.

b) Pertinência (ou Pertinência Temática ou Temático): reclassifica o documento de acordo com o assunto. Nega Proveniência.

c) Pertinência Territorial: documento deve ser transferido em função do conteúdo (local com que se relaciona).

d) Proveniência / Respeito aos Fundos: manutenção no respectivo fundo.

e) Ordem Original (estrutura interna): arquivo deve conservar o arranjo original.

f) Organicidade: Relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora. Espelham a
estrutura, funções e atividades.

g) Reversibilidade: procedimento ou tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido, se necessário.

h) da Autenticidade: não sofreu alteração. Não se relaciona com o conteúdo.

i) da Confiabilidade (ou Veracidade): é real, independentemente da forma. Foco no conteúdo.

j) da Naturalidade (ou Cumulatividade): acumulação progressiva, natural e orgânica.

Alguns Princípios de Arquivística
Cobrados recentemente pelo CEBRASPE

Questão Comentada
01. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) O princípio do respeito à ordem original preceitua que os
documentos arquivísticos devem conservar o arranjo dado pelo seu produtor.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario
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Questão Comentada
01. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) O princípio do respeito à ordem original preceitua que os
documentos arquivísticos devem conservar o arranjo dado pelo seu produtor.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
02. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) O princípio da proveniência, em seus dois graus, é o
ponto de partida para a classificação de documentos de arquivo.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario
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Questão Comentada
02. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) O princípio da proveniência, em seus dois graus, é o
ponto de partida para a classificação de documentos de arquivo.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

O princípio da proveniência (ou princípio de respeito aos fundos), é considerado o “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”, de acordo com o
DBTA. Possui duas vertentes:

1. Respeito aos Fundos: a distinção e indivisibilidade do fundo de um arquivo, isolando e circunscrevendo a entidade que constitui o
fundo.

2. Respeito à Ordem Original e estrutura de um fundo: respeitando ou restabelecendo a ordem interna do fundo. Conservar o arranjo
dado pela entidade produtora ou o fluxo orgânico no qual os documentos foram produzidos.

 Ordem Material – ordem de organização física dos documentos.
 Ordem Intelectual – sequência lógica de produção dos documentos.

Questão Comentada
03. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) O princípio da pertinência permanece como um
paradigma em vigor na prática arquivística contemporânea.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario
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Questão Comentada
03. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) O princípio da pertinência permanece como um
paradigma em vigor na prática arquivística contemporânea.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
04. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico/2021) O princípio arquivístico básico que fundamenta as
principais funções arquivísticas é o:
a) Proveniência
b) Territorialidade
c) Reversibilidade
d) Princípio da Ordem Original.
e) Princípio da Pertinência

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario
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Questão Comentada
04. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico/2021) O princípio arquivístico básico que fundamenta as
principais funções arquivísticas é o:
a) Proveniência
b) Territorialidade
c) Reversibilidade
d) Princípio da Ordem Original.
e) Princípio da Pertinência
GABARITO - A

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
05. (CEBRASPE/Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) 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

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
05. (CEBRASPE/Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) 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
GABARITO - A

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Organismos Arquivísticos
O que diz a Legislação – hierarquia e competências

Ministério da Justiça

Arquivo Nacional

Conarq

SINAR

SIGA

OC

OC

V*

V Vinculado

Órgão Central

OC

* “colegiado e instituído no âmbito” – Dec. 10.148/2019

Define a política 
nacional de arquivos 
públicos e privados 

Implementa a política 
nacional de arquivos públicos 
e privados 
Art. 10º (Dec 4073/2002): O 
SINAR tem como órgão central 
o CONARQ. 
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Questão Comentada
06. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) O Conselho Nacional de
Arquivos tem como finalidade
a) Implementar as políticas públicas de arquivo
b) Garantir acesso aos documentos permanentes
c) Definir a política nacional dos arquivos públicos e privados
d) Elaborar o cadastro nacional de arquivos
e) Possibilitar a capacitação dos técnicos de arquivos

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
06. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) O Conselho Nacional de
Arquivos tem como finalidade
a) Implementar as políticas públicas de arquivo
b) Garantir acesso aos documentos permanentes
c) Definir a política nacional dos arquivos públicos e privados
d) Elaborar o cadastro nacional de arquivos
e) Possibilitar a capacitação dos técnicos de arquivos
GABARITO - C

Arquivologia para Concursos
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Lei 8.159/1991 - Art. 26 - Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão 
vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, como órgão 
central de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR).
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Questão Comentada
07. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Assistente Administrativo/2020) Os arquivos
municipais do Poder Executivo integram o
a) Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos.
b) Sistema Nacional de Arquivos.
c) Sistema de Serviços Gerais.
d) Sistema de Informações Organizacionais.
e) Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
07. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Assistente Administrativo/2020) Os arquivos
municipais do Poder Executivo integram o
a) Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos.
b) Sistema Nacional de Arquivos.
c) Sistema de Serviços Gerais.
d) Sistema de Informações Organizacionais.
e) Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.
GABARITO - B

Arquivologia para Concursos
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Art. 12. Integram o SINAR (Decreto 4.073/2002)
I - o Arquivo Nacional;
II - os arquivos do Poder Executivo Federal;
III - os arquivos do Poder Legislativo Federal;
IV - os arquivos do Poder Judiciário Federal;
V - os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
VI - os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
VII - os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo.
§ 1o Os arquivos referidos nos incisos II a VII, quando organizados sistemicamente, passam a integrar o SINAR por intermédio de seus órgãos centrais.
§ 2o As pessoas físicas e jurídicas de direito privado, detentoras de arquivos, podem integrar o SINAR mediante acordo ou ajuste com o órgão central.
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Arquivologia para Concursos
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De acordo com o Decreto 4.703/2002, integram o SINAR:

Art. 12. Integram o SINAR:

I - o Arquivo Nacional;

II - os arquivos do Poder Executivo Federal;

III - os arquivos do Poder Legislativo Federal;

IV - os arquivos do Poder Judiciário Federal;

V - os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

VI - os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

VII - os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1o Os arquivos referidos nos incisos II a VII, quando organizados sistemicamente, passam a integrar o SINAR por
intermédio de seus órgãos centrais.

§ 2o As pessoas físicas e jurídicas de direito privado, detentoras de arquivos, podem integrar o SINAR mediante acordo
ou ajuste com o órgão central.

Pegadinhas clássicas
SINAR – Judiciário “Municipal”!

Questão Comentada
08. (CEBRASPE/TRE-MS/Técnico Judiciário/2013) A lei de arquivos — Lei n.º 8.159/1991 —
dispõe que
a) os documentos privados não podem ser considerados de interesse público.
b) a administração pública deve definir os custos relativos à consulta aos documentos

públicos.
c) o Arquivo Nacional do Poder Executivo, os arquivos do Poder Legislativo, do Poder

Judiciário e aqueles dos ministérios da Marinha, das Relações Exteriores, do Exército
e da Aeronáutica são considerados arquivos federais.

d) os registros civis de arquivos de entidades religiosas não podem ser identificados
como de interesse público e social.

e) os arquivos privados são os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos
exclusivamente por pessoas físicas.

Arquivologia para Concursos
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Arquivologia para Concursos
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Lei 8.159/1991
Art. 5o - A Administração Pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma desta Lei.

Art. 11o - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas 
ou jurídicas, em decorrência de suas atividades.

Art. 12o - Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de interesse público e social, 
desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico 
nacional.

Art. 16o - Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código Civil 
ficam identificados como de interesse público e social.

Art. 17o - A administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas 
federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais.

§ 1º - São Arquivos Federais o Arquivo Nacional os do Poder Executivo, e os arquivos do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário. São considerados, também, do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das 
Relações Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica.

Questão Comentada
08. (CEBRASPE/TRE-MS/Técnico Judiciário/2013) A lei de arquivos — Lei n.º 8.159/1991 —
dispõe que
a) os documentos privados não podem ser considerados de interesse público.
b) a administração pública deve definir os custos relativos à consulta aos documentos

públicos.
c) o Arquivo Nacional do Poder Executivo, os arquivos do Poder Legislativo, do Poder

Judiciário e aqueles dos ministérios da Marinha, das Relações Exteriores, do Exército
e da Aeronáutica são considerados arquivos federais.

d) os registros civis de arquivos de entidades religiosas não podem ser identificados
como de interesse público e social.

e) os arquivos privados são os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos
exclusivamente por pessoas físicas.

GABARITO - C

Arquivologia para Concursos
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 Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a produção, tramitação, uso,
avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua
eliminação ou recolhimento (para guarda permanente). Também chamado administração de
documentos.

 Veja que o Dicionário fala em procedimentos e operações técnicas, diversas etapas do ciclo
de vida do documento como sua produção, uso, até o arquivamento e restringe seu escopo as
fases corrente e intermediária.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Gestão de Documentos
Na visão do DBTA e Lei 8.159/1991

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Lei 8.159/1991 - Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 
avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua 
eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

Pegadinhas clássicas
Gestão de Documentos – aonde ocorre?

Arquivo PermanenteX
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Gestão de Documentos
Níveis de Aplicação

Arquivologia para Concursos
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NÍVEL MÍNIMO

Estabelece que o governo deve contar, ao menos, com programas de retenção e eliminação de documentos e procedimentos
para recolhimento ao Arquivo Nacional daqueles de valor permanente.

NÍVEL MÍNIMO AMPLIADO

Complementa o mínimo, com a existência de um ou mais centros de arquivamento intermediário.

NIVEL INTERMEDIÁRIO

O nível intermediário compreende os dois primeiros (mínimo e mínimo ampliado), bem como a adoção de programas
básicos que consistem, geralmente, em elaboração e gestão de formulários, elaboração de sistemas de arquivos corrente, gestão

de correspondência e documentos vitais etc.

NÍVEL MÁXIMO

O nível máximo inclui todos os níveis já descritos (mínimo, mínimo ampliado e intermediário), complementados por gestão de
diretrizes administrativas, de correspondência e telecomunicações, de máquinas copiadoras, uso de recursos de automação etc.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Teoria 3 Idades - Definições
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Questão Comentada
09. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) A implementação de programas de gestão de documentos
pode ser constatada verificando-se se o órgão aplica planos ou códigos de classificação e tabelas
de temporalidade e possui política arquivística institucional.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
09. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) A implementação de programas de gestão de documentos
pode ser constatada verificando-se se o órgão aplica planos ou códigos de classificação e tabelas
de temporalidade e possui política arquivística institucional.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario
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Questão Comentada
10. (CEBRASPE/PGE-PE/Assistente de Procuradoria/2019) Documento de arquivo de valor
primário pertence ao arquivo permanente.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
10. (CEBRASPE/PGE-PE/Assistente de Procuradoria/2019) Documento de arquivo de valor
primário pertence ao arquivo permanente.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
11. (CEBRASPE/PGE-PE/Assistente de Procuradoria/2019) Os documentos públicos são
identificados como correntes, intermediários ou permanentes.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
11. (CEBRASPE/PGE-PE/Assistente de Procuradoria/2019) Os documentos públicos são
identificados como correntes, intermediários ou permanentes.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Art. 8º - Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes.

§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas 
frequentes.

§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de 
interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser 
definitivamente preservados.
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Atividades Típicas de Protocolo

PROTOCOLO

Atividades Típicas 
(Portaria IM 1.677/2015) 

Recebimento Classificação Registro Distribuição Controle de 
Tramitação Expedição Autuação

Questão Comentada
12. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) A autuação de documentos avulsos para a formação de
processos é uma atividade de protocolo.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
12. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) A autuação de documentos avulsos para a formação de
processos é uma atividade de protocolo.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA

Arquivologia para Concursos
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Portaria Interministerial 1677/2015

Questão Comentada
13. (CEBRASPE/TCE-PB/Agente Documentação/2018) Na tramitação de documentos,
a) a unidade protocolizadora responsável pelo trâmite é dispensada de cadastro prévio.
b) o controle da tramitação é desnecessário para o caso de documentos digitais, uma vez que não

existe movimentação física de documentos.
c) o registro da movimentação do documento, que facilita investigação posterior em caso de

extravio, é facultativo, desde que sejam criados mecanismos de recuperação das informações.
d) a unidade protocolizadora do órgão destinatário deverá manter registro que permita a

identificação do órgão remetente quando ocorrer trâmite externo.
e) a movimentação do documento deverá ser registrada desde a sua produção ou recepção até o

cumprimento de sua função administrativa.

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
13. (CEBRASPE/TCE-PB/Agente Documentação/2018) Na tramitação de documentos,
a) a unidade protocolizadora responsável pelo trâmite é dispensada de cadastro prévio.
b) o controle da tramitação é desnecessário para o caso de documentos digitais, uma vez que não

existe movimentação física de documentos.
c) o registro da movimentação do documento, que facilita investigação posterior em caso de

extravio, é facultativo, desde que sejam criados mecanismos de recuperação das informações.
d) a unidade protocolizadora do órgão destinatário deverá manter registro que permita a

identificação do órgão remetente quando ocorrer trâmite externo.
e) a movimentação do documento deverá ser registrada desde a sua produção ou recepção até o

cumprimento de sua função administrativa.
GABARITO - E

Arquivologia para Concursos
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SÓ NO CEBRASPE!!

Pelas principais referências bibliográficas e com base na doutrina, movimentação e tramitação são sinônimos 
porém o CEBRASPE já diferenciou os 2 termos.

Neste caso, para o CEBRASPE, o fluxo do documento dentro de um mesmo setor foi chamado de 
movimentação e quando ocorrido entre os setores decisórios, aí sim foi chamado de tramitação.

Questão Comentada
14. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico/2021) A passagem dos documentos do setor de protocolo ao destinatário
responsável pelo assunto do documento é conhecida como
A. Expedição
B. Distribuição
C. Registro
D. Recebimento
E. Tramitação

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
14. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico/2021) A passagem dos documentos do setor de protocolo ao destinatário
responsável pelo assunto do documento é conhecida como
A. Expedição
B. Distribuição
C. Registro
D. Recebimento
E. Tramitação
GABARITO - B

Arquivologia para Concursos
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Pegadinhas clássicas 
Protocolo: Distribuição x Expedição

 Na etapa de Distribuição, os documentos que foram recebidos, classificados e registrados são
então preparados para serem encaminhados aos respectivos destinatários internos.

 Em relação à Expedição, devemos considerar que é o procedimento de remessa das
correspondências ou documentos para outras instituições (destinatários externos).

DISTRIBUIÇÃO EXPEDIÇÃO

Destinatários INTERNOS Destinatários EXTERNOS
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 Existem alguns métodos de classificação, que devem ser conhecidos. São os métodos de
classificação elencados por Schellenberg.

 De acordo com o estudioso, há três elementos principais que devem ser considerados nesse
processo de classificação (resultando nos três métodos de classificação): a ação a que os
documentos se referem (funcional), a estrutura do órgão que os produz (organizacional) e os
assuntos dos documentos (por assuntos) .

Arquivologia para Concursos
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Classificação de Documentos
Principais Tipos

MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO 
SCHELLENBERG

FUNCIONAL      

(ações do  documento)
ORGANIZACIONAL 

(estrutura do órgão)

ASSUNTO 

(assunto do 
documento) 

Questão Comentada
15. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) Os métodos de classificação de documentos de arquivos
podem ser de três tipos: funcional, organizacional e por assuntos.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
15. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) Os métodos de classificação de documentos de arquivos
podem ser de três tipos: funcional, organizacional e por assuntos.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO DE 
SCHELLENBERG

FUNCIONAL      

(ações do  documento)
ORGANIZACIONAL 

(estrutura do órgão)

ASSUNTO 

(assunto do 
documento) 

Questão Comentada
16. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) A classificação de documentos de arquivo do tipo estrutural é
elaborada a partir de funções, atividades e tarefas.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
16. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) A classificação de documentos de arquivo do tipo estrutural é
elaborada a partir de funções, atividades e tarefas.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
17. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico/2021) Recomenda-se de forma majoritária que a classificação de documentos
de arquivo seja baseada fundamentalmente:
a) Na tipologia documental
b) Na estrutura orgânica da instituição
c) No assunto dos documentos
d) Na espécie documental
e) Na função organizacional

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
17. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico/2021) Recomenda-se de forma majoritária que a classificação de documentos
de arquivo seja baseada fundamentalmente:
a) Na tipologia documental
b) Na estrutura orgânica da instituição
c) No assunto dos documentos
d) Na espécie documental
e) Na função organizacional
GABARITO - E

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
18. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) Com relação à classificação de documentos e
aos instrumentos de gestão arquivística, assinale a opção correta.
a) A classificação de documentos é exclusivamente uma organização física do acervo, enquanto a eliminação é

uma organização intelectual.
b) O código de classificação de documentos apresenta a identificação dos prazos de guarda dos documentos.
c) A listagem de eliminação de documentos é suficiente para que a documentação selecionada seja

descartada, sem a necessidade de autorização.
d) O código de classificação de documentos estabelece critérios para a microfilmagem de documentos e para o

recolhimento de documentos.
e) A classificação de documentos é uma atividade que deve retratar a vida das instituições, sendo fiel às suas

estruturas e funções.

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
18. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) Com relação à classificação de documentos e
aos instrumentos de gestão arquivística, assinale a opção correta.
a) A classificação de documentos é exclusivamente uma organização física do acervo, enquanto a eliminação é

uma organização intelectual.
b) O código de classificação de documentos apresenta a identificação dos prazos de guarda dos documentos.
c) A listagem de eliminação de documentos é suficiente para que a documentação selecionada seja

descartada, sem a necessidade de autorização.
d) O código de classificação de documentos estabelece critérios para a microfilmagem de documentos e para o

recolhimento de documentos.
e) A classificação de documentos é uma atividade que deve retratar a vida das instituições, sendo fiel às suas

estruturas e funções.
GABARITO - E

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
19. (CEBRASPE/ MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) A classificação de
documentos de arquivo é determinada
a) Pelo tema do documento
b) Pelo assunto do documento
c) Pelas funções e atividades da instituição
d) Pelo ato de recebimento ou pela expedição
e) Pela pertinência do conjunto documental

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
19. (CEBRASPE/ MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) A classificação de
documentos de arquivo é determinada
a) Pelo tema do documento
b) Pelo assunto do documento
c) Pelas funções e atividades da instituição
d) Pelo ato de recebimento ou pela expedição
e) Pela pertinência do conjunto documental
GABARITO - C
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Tabela de Temporalidade
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Questão Comentada
20. (CEBRASPE/IFF/Arquivista/2018) Na tabela de temporalidade, a indicação do prazo de guarda no arquivo
intermediário deve ser feita
a) Pelo tempo de vigência
b) Pela relação com a emulação
c) Pela quantidade de anos
d) Pela existência de valor informativo
e) Pela indicação de reformatação
GABARITO - C
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Questão Comentada
20. (CEBRASPE/IFF/Arquivista/2018) Na tabela de temporalidade, a indicação do prazo de guarda no arquivo
intermediário deve ser feita
a) Pelo tempo de vigência
b) Pela relação com a emulação
c) Pela quantidade de anos
d) Pela existência de valor informativo
e) Pela indicação de reformatação
GABARITO - C
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Questão Comentada
21. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) Nos arquivos correntes e intermediários dos documentos de
arquivo indicados na tabela de temporalidade, os prazos de guarda são estabelecidos em anos
ou, quando não é possível definir com exatidão o tempo, por uma ação (por exemplo “até a
prestação de contas”).
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
21. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) Nos arquivos correntes e intermediários dos documentos de
arquivo indicados na tabela de temporalidade, os prazos de guarda são estabelecidos em anos
ou, quando não é possível definir com exatidão o tempo, por uma ação (por exemplo “até a
prestação de contas”).
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Armazenamento x Acondicionamento
Definições DBTA

Para começar, vamos conhecer as duas definições de acordo com o DBTA:

Armazenamento - Guarda de documentos em depósito.

Acondicionamento - Embalagem ou guarda de documentos visando à
sua preservação e acesso.

Questão Comentada
22. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) O acondicionamento e o armazenamento de documentos
devem favorecer a preservação dos documentos de arquivo. Nesse sentido a melhor forma de armazenar
plantas e mapas é dispo-los em:
a) Arquivo vertical de pastas suspensas
b) Pastas suspensas
c) Arquivo horizontal de gavetas
d) Estantes de aço
e) Caixas arquivo

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
22. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) O acondicionamento e o armazenamento de documentos
devem favorecer a preservação dos documentos de arquivo. Nesse sentido a melhor forma de armazenar
plantas e mapas é dispo-los em:
a) Arquivo vertical de pastas suspensas
b) Pastas suspensas
c) Arquivo horizontal de gavetas
d) Estantes de aço
e) Caixas arquivo
GABARITO - C
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Questão Comentada
23. (CEBRASPE/ MP-AP/Técnico Ministerial/2021) A desinfestação é uma das operações de
conservação de arquivos. Assinale a opção que apresenta um método de desinfestação
empregado no contexto arquivístico:
a) Silking
b) Laminação
c) Alisamento
d) Banho de gelatina
e) Fumigação
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Questão Comentada
23. (CEBRASPE/ MP-AP/Técnico Ministerial/2021) A desinfestação é uma das operações de
conservação de arquivos. Assinale a opção que apresenta um método de desinfestação
empregado no contexto arquivístico:
a) Silking
b) Laminação
c) Alisamento
d) Banho de gelatina
e) Fumigação
GABARITO - E
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Pegadinhas clássicas 
Desinfestação x Desinfecção

 DESINFECÇÃO
Conjunto de técnicas responsáveis por eliminar
microrganismos, como fungos e bactérias, de
documentos e de espaços de guarda é
conhecido por desinfecção e não desinfestação.

x
 DESINFESTAÇÃO
Processo clássico de conservação documental
aplicado contra insetos.

Consiste em introduzir documentos em uma
câmara a vácuo, na qual é aplicado o produto
químico escolhido ao longo de 48-72h. Em
seguida os documentos são retirados. Com o
procedimento, todos os insetos são destruídos,
independentemente da fase de
desenvolvimento. Processo também conhecido
por fumigação.
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OBRIGADO
Prof. Ricardo Campanário

Noções de Recursos
Materiais

Prof. Ricardo Campanário
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EDITAL – Prova 29/08/21 - CEBRASPE

CARGO 12: TÉCNICO JURÍDICO – ESP.: APOIO ADMINISTRATIVO

NOÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS:

1. Classificação de materiais. 1.1 Tipos de classificação. 2 Gestão de estoques. 3 
Compras. 3.1 Modalidades de compra. 3.2 Cadastro de fornecedores. 4 Compras no 
setor público. 4.1 Edital de licitação. 5 Recebimento e armazenagem. 5.1 Entrada. 5.2 
Conferência. 5.3 Critérios e técnicas de armazenagem. 6 Gestão patrimonial. 6.1 
Controle de bens. 6.2 Inventário. 6.3 Alterações e baixa de bens.
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Etapas da Classificação

CATALOGAÇÃO - Listagem completa de 100% dos itens existentes.

SIMPLIFICAÇÃO - Reduzir a diversidade de itens empregados para o mesmo fim.

ESPECIFICAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO - Minuciosa descrição do material e suas características.

NORMALIZAÇÃO - Definição das normas de utilização de cada item.

PADRONIZAÇÃO - Estabelece padrões idênticos de peso, formato e outras medidas de itens destinados a um
mesmo fim.

CODIFICAÇÃO - Atribuição de códigos aos itens que representem todas as características capturadas ao longo
do processo de classificação.
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Questão Comentada
1. (CEBRASPE/EBSERH/Assistente Administrativo/2018) Para se iniciar o processo de

classificação de materiais em estoque, é necessário realizar a catalogação, que consiste na
descrição detalhada de toda a especificação do produto.

a) Certo
b) Errado
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Questão Comentada
1. (CEBRASPE/EBSERH/Assistente Administrativo/2018) Para se iniciar o processo de

classificação de materiais em estoque, é necessário realizar a catalogação, que consiste na
descrição detalhada de toda a especificação do produto.

a) Certo
b) Errado
GABARITO - ERRADO
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 A classificação com base no método ABC segmenta os itens que trazem muito ou pouco impacto para a organização em
relação ao seu processo produtivo. Permite que o administrador de materiais foque seus esforços em número reduzido de
itens que são os mais importantes para a organização.

 Esse princípio da concentração da importância em setores que acolhem poucos itens (ou cidadãos ou qualquer outra unidade
a ser considerada) forma a base do Princípio de Pareto e foi adaptado ao processo de controle de estoques, batizado como
Curva ABC.

 Note na figura abaixo que, de acordo com o Princípio de Pareto, 80% do valor dos estoques e de todo o esforço empregado
ao longo da cadeia (eixo Y) está concentrado em apenas cerca de 20% dos itens (eixo X), formando a área A no gráfico.

Administração de Materiais para Concursos
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Valor do Consumo ou ABC

Classe dos Materiais % em Número de Itens (eixo x) % em Importância (eixo y) 
A 20% 80% 
B 30% 15% 
C 50% 5% 

 

Questão Comentada
02. (CEBRASPE/TRT-8ª REG/Técnico Judiciário/2016) No que se refere à importância dos produtos, assinale a opção que
apresenta a sequência correta da classificação tradicional da curva ABC.
a) A (menos importantes); B (mais importantes); C (intermediários)
b) A (mais importantes); B (intermediários); C (menos importantes)
c) A (menos importantes); B (intermediários); C (mais importantes)
d) A (mais importantes); B (menos importantes); C (intermediários)
e) A (intermediários); B (mais importantes); C (menos importantes)

Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
02. (CEBRASPE/TRT-8ª REG/Técnico Judiciário/2016) No que se refere à importância dos produtos, assinale a opção que
apresenta a sequência correta da classificação tradicional da curva ABC.
a) A (menos importantes); B (mais importantes); C (intermediários)
b) A (mais importantes); B (intermediários); C (menos importantes)
c) A (menos importantes); B (intermediários); C (mais importantes)
d) A (mais importantes); B (menos importantes); C (intermediários)
e) A (intermediários); B (mais importantes); C (menos importantes)
GABARITO - B
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 Dessa forma temos também a classificação com base na importância operacional do material, que visa
identificar materiais imprescindíveis ao funcionamento da empresa.

 Em linhas gerais, em relação à criticidade, os materiais podem ser críticos ou não.

 Note que aqui não estamos mais falando de valores mas sim da importância do material para o processo
produtivo da empresa, ou seja, sem o material crítico, a produção ou a operação da empresa, para!

 Veja abaixo as classificações adotadas quanto a esse quesito:

 Classe X - Materiais de aplicação não importante. Criticidade baixa. Falta não acarreta paralisação do
processo. Podem ser facilmente adquiridos ou substituídos por materiais similares da própria organização.

 Classe Y - Criticidade média. São importantes para o processo porém podem ser substituídos por outros
com relativa facilidade, mesmo não possuindo similares na empresa.

 Classe Z - Criticidade máxima. Imprescindíveis ao processo e não podem ser substituídos por similares. Sua
falta provoca a paralisação da produção e/ou fases operativas da organização.

Administração de Materiais para Concursos
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Importância Operacional ou XYZ
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Questão Comentada
03. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) A classificação de estoques pode contribuir para o aumento da eficiência na
gestão de estoques de uma organização. Entre os diversos tipos de classificação de estoques se inclui a classificação XYZ, a qual
atribui aos itens classificados importâncias operacionais distintas. A respeito da classificação XYZ, julgue os itens a seguir.
I A classificação X deve ser dada aos itens com importância operacional média, com ou sem similar na empresa.
II A classificação Y deve ser atribuída a materiais não importantes, com a possibilidade de uso similar na empresa.
III A classificação Z deve ser atribuída a materiais com importância vital para a empresa, cuja falta acarreta a paralização de uma
ou mais fases operativas.
IV A classificação Y deve ser atribuída a materiais com importância operacional média, com ou sem similar na empresa.
Estão certos apenas os itens
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I, II e IV
e) I, III e V

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
03. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) A classificação de estoques pode contribuir para o aumento da eficiência na
gestão de estoques de uma organização. Entre os diversos tipos de classificação de estoques se inclui a classificação XYZ, a qual
atribui aos itens classificados importâncias operacionais distintas. A respeito da classificação XYZ, julgue os itens a seguir.
I A classificação X deve ser dada aos itens com importância operacional média, com ou sem similar na empresa.
II A classificação Y deve ser atribuída a materiais não importantes, com a possibilidade de uso similar na empresa.
III A classificação Z deve ser atribuída a materiais com importância vital para a empresa, cuja falta acarreta a paralização de uma
ou mais fases operativas.
IV A classificação Y deve ser atribuída a materiais com importância operacional média, com ou sem similar na empresa.
Estão certos apenas os itens
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I, II e IV
e) I, III e V
GABARITO - C
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 A principal característica do sistema de reposição contínua é que o estoque é reposto quando um nível pré-
determinado de estoque é atingido. É um sistema de gatilho que dispara ao se chegar a um mínimo
estipulado. Ele ainda se divide em dois métodos: sistema de "duas gavetas" e de máximos e mínimos.

 Sistema de "duas gavetas" ou de reposição por quantidade: pode ser considerado os sistema mais simples
de reposição de estoques e, por isso, é recomendado para os itens da Classe C.

 Sistema de máximos e mínimos (também chamado de sistema de quantidades fixas): nessa metodologia o
sistema de reposição é automático.

 No sistema de revisão periódica teoricamente não há preocupação com o estoque mínimo para a definição
do momento da compra e por isso ele também é conhecido como sistema de estoque máximo. Nesse
sistema o material é reposto periodicamente em ciclos iguais de tempos e na quantidade que será
demandada no período seguinte.

Administração de Materiais para Concursos
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Sistemas de Reposição de Estoque
Reposição Contínua e Periódica

 O cálculo do ponto do pedido é feito somando-se ao estoque mínimo desejado, o consumo
esperado ao longo do tempo de reposição do material. Veja a seguir:

Na fórmula temos:

PP = Ponto de Pedido

C = Consumo médio esperado do material

TR = Tempo de reposição somando as três etapas que vimos acima: emissão, preparação e transporte do
pedido.

EM = estoque mínimo desejado, capaz de suprir a organização no caso de atrasos na entrega ou problemas de
qualidade.
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Cálculo do Ponto do Pedido

PP = C x TR + EM



27/08/2021

200

Questão Comentada
04. (CEBRASPE/TRT 8ª REGIÃO/Técnico Judiciário/2016) Assinale a opção que apresenta tipos de dados necessários para o
cálculo do ponto de pedido, ou seja, a quantidade de estoque que, quando alcançada, indica o momento de providenciar um
novo pedido de compra.
a) consumo médio mensal, estoque máximo e tempo de reposição
b) tempo de reposição, estoque mínimo e giro de estoque
c) consumo médio mensal, giro de estoque e estoque segurança
d) tempo de reposição, giro de estoque e estoque máximo
e) consumo médio mensal, tempo de reposição e estoque mínimo
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Questão Comentada
04. (CEBRASPE/TRT 8ª REGIÃO/Técnico Judiciário/2016) Assinale a opção que apresenta tipos de dados necessários para o
cálculo do ponto de pedido, ou seja, a quantidade de estoque que, quando alcançada, indica o momento de providenciar um
novo pedido de compra.
a) consumo médio mensal, estoque máximo e tempo de reposição
b) tempo de reposição, estoque mínimo e giro de estoque
c) consumo médio mensal, giro de estoque e estoque segurança
d) tempo de reposição, giro de estoque e estoque máximo
e) consumo médio mensal, tempo de reposição e estoque mínimo
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O Ponto de Pedido é calculado por meio da seguinte fórmula: Consumo Médio Mensal x Tempo de Reposição + Estoque Mínimo ou:
PP = C x TR + EM

Se um material apresenta consumo quinzenal de 60 unidades, estoque mínimo de um mês e tempo de reposição de 45 dias e não há pedidos
pendentes de atendimento, então qual o seu ponto de pedido?
Aplicando a fórmula, temos:
Consumo médio mensal = 60 x 2 = 120 (transformando em mês)
Tempo de reposição = 45/30 = 1,5 (transformando em mês)
Estoque mínimo = 120 (estoque de 1 mês)
PP = 120 x 1,5 + 120 = 300
Assim, quando o estoque estiver com 300 unidades, um novo pedido deve ser feito.
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Questão Comentada
05. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) Os dados a seguir referem-se à demanda por resmas de papel em um órgão
público, durante os meses de janeiro a maio de 2021. Com base na tabela 4A3-I, assinale a opção que indica o número de
unidades que representa a previsão de consumo de resmas de papel naquele órgão público no mês de junho de 2021, calculado
pelo método dos mínimos quadrados.
a) 200
b) 300
c) 400
d) 150
e) 320
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Método dos Mínimos Quadrados
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Período Y X x2 X*Y
JAN 100 0 0 0
FEV 150 1 1 150
MAR 175 2 4 350
ABR 200 3 9 600
MAI 300 4 16 1200

SOMA 925 10 30 2300

Equações
925 = 5A + 10B
2300 = 10A + 30B

230 = A + 3B
A = 230 - 3B

925 = 5(230 - 3B) + 10B
925 = 1150 -15B + 10B
5B = 225
B = 45

A = 230 - 3(45)
A = 230 - 135
A = 95

Equação de Demanda
Y = A+B(X)
Y = 95 + 45X

Previsão para Junho = 
Y = 95 + 45(5)
Y = 320
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Questão Comentada
05. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) Os dados a seguir referem-se à demanda por resmas de papel em um órgão
público, durante os meses de janeiro a maio de 2021. Com base na tabela 4A3-I, assinale a opção que indica o número de
unidades que representa a previsão de consumo de resmas de papel naquele órgão público no mês de junho de 2021, calculado
pelo método dos mínimos quadrados.
a) 200
b) 300
c) 400
d) 150
e) 320
GABARITO - E
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Questão Comentada
06. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) Ainda com base nos dados apresentados na tabela 4A3-I, assinale a opção que
representa a previsão de consumo, em unidades, de resmas de papel para o mês de junho de 2021 naquele órgão público,
calculada por meio do método do último período.
a) 200
b) 300
c) 400
d) 150
e) 320
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Questão Comentada
06. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) Ainda com base nos dados apresentados na tabela 4A3-I, assinale a opção que
representa a previsão de consumo, em unidades, de resmas de papel para o mês de junho de 2021 naquele órgão público,
calculada por meio do método do último período.
a) 200
b) 300
c) 400
d) 150
e) 320
GABARITO - B
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 O sistema Just in Time (ou JIT ou mesmo "sistema Toyota") consiste em produzir somente o que já tem
demanda assegurada. É popularmente conhecido por aquele sistema em que a demanda "puxa" a
produção (ao contrário dos sistemas que vimos até agora, inclusive o MRP), ou seja, a fábrica apenas se
mobiliza, planeja e produz aquilo que o mercado está demandando.

 A ideia surgiu no Japão nos anos 70 e foi assimilada no mundo ocidental ao longo da década de 80,
trazendo a meta do "estoque zero". O JIT é comumente associado a expressões (que aparecem muito em
provas!) como "produção sem estoques", "eliminação do desperdício", "melhora contínua de processos",
etc.

 O Kanban também é um sistema japonês de gestão de estoques que consiste na utilização de cartões pelos
integrantes da linha de produção. É considerada uma ferramenta com a mesma filosofia do sistema Just in
Time portanto tem a velocidade do abastecimento também influenciada pela demanda real de produção.
Atenção pois não é um sinônimo do JIT, mas sim um instrumento que utiliza como filosofia os conceitos do
JIT.
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Estoque “zero”: JIT e Kanban
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Questão Comentada
07. (CEBRASPE/Pref. Mun. Barra dos Coqueiros-SE/Assistente Administrativo/2020) Julgue os itens a seguir,
relativos a administração de materiais e gestão de estoques.
I Uma das funções básicas do estoque é abastecer a produção, de forma a eliminar os riscos de interrupção do
processo produtivo.
II O princípio just in time consiste na disponibilização do material ou produto no momento em que for
necessário.
III Da mesma maneira que o setor privado, o setor público tem flexibilidade para escolher e negociar com
fornecedores conforme desejar.
Assinale a opção correta.
a) Apenas o item II está certo.
b) Apenas o item III está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Apenas os itens I e I estão certos.
e) Todos os itens estão certos.
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Questão Comentada
07. (CEBRASPE/Pref. Mun. Barra dos Coqueiros-SE/Assistente Administrativo/2020) Julgue os itens a seguir,
relativos a administração de materiais e gestão de estoques.
I Uma das funções básicas do estoque é abastecer a produção, de forma a eliminar os riscos de interrupção do
processo produtivo.
II O princípio just in time consiste na disponibilização do material ou produto no momento em que for
necessário.
III Da mesma maneira que o setor privado, o setor público tem flexibilidade para escolher e negociar com
fornecedores conforme desejar.
Assinale a opção correta.
a) Apenas o item II está certo.
b) Apenas o item III está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Apenas os itens I e I estão certos.
e) Todos os itens estão certos.
GABARITO - C
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 Identificada a necessidade da armazenagem complexa, deverá ser definido o critério de
guarda desses materiais. Os principais são os seguintes:
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Princípios de Estocagem
Critérios de Armazenagem
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Questão Comentada
08. (CEBRASPE/TCE-PB/Agente Documentação/2018) Um almoxarifado, cujo croqui é mostrado a
seguir, utiliza o sistema de localização fixa para posicionamento de itens de consumo e segue as
melhores práticas de armazenagem descritas na literatura especializada. De acordo com a figura
em apreço, e considerando-se que a variável giro do estoque seja a que definirá a localização do
item no espaço físico disponível, a melhor localização para porcas e parafusos, itens de giro
rápido, será o setor:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.
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Questão Comentada
08. (CEBRASPE/TCE-PB/Agente Documentação/2018) Um almoxarifado, cujo croqui é mostrado a
seguir, utiliza o sistema de localização fixa para posicionamento de itens de consumo e segue as
melhores práticas de armazenagem descritas na literatura especializada. De acordo com a figura
em apreço, e considerando-se que a variável giro do estoque seja a que definirá a localização do
item no espaço físico disponível, a melhor localização para porcas e parafusos, itens de giro
rápido, será o setor:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.
GABARITO - D

 A carga unitária ou unitização é um dos conceitos mais importantes para sua prova. Pode ser definida
como:

 A unitização da carga permite a maximização da utilização dos equipamentos de transporte, paleteiras e
empilhadeiras.

Administração de Materiais para Concursos
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Princípios de Estocagem
Carga Unitária

Carga constituída de embalagens de transporte, arranjadas ou acondicionadas de modo que possibilite o seu
manuseio, transporte e armazenagem por meios mecânicos, como uma unidade.
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Questão Comentada
09. (CEBRASPE/PGE PE/Assistente de Procuradoria/2019) Com relação a critérios e técnicas de
armazenagem, julgue o item subsequente. No caso de as caixas dos produtos acabados serem
cúbicas, o dispositivo mais indicado para a formação da carga unitária é o palete.
a) Certo
b) Errado
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Questão Comentada
09. (CEBRASPE/PGE PE/Assistente de Procuradoria/2019) Com relação a critérios e técnicas de
armazenagem, julgue o item subsequente. No caso de as caixas dos produtos acabados serem
cúbicas, o dispositivo mais indicado para a formação da carga unitária é o palete.
a) Certo
b) Errado
GABARITO – ERRADA.
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 Indicadores de estoques são ferramentas gerenciais muito usadas e que permitem ao gestor
controlar os volumes e as performances dos estoques.

 As mais conhecidas e cobradas em provas são o Giro de Estoques e Cobertura de Estoques .
Veja a seguir:

 O Giro de Estoque (ou Rotatividade) é uma relação existente entre o consumo anual e o
estoque médio do produto. Pode ser calculado pela fórmula:

 Mede quantas vezes, em um determinado período, o estoque da empresa foi movimentado
ou removido, ou seja, quantas vezes ele "girou".

Administração de Materiais para Concursos
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Indicadores de Estoque
Giro ou Rotatividade

Giro de Estoque = Consumido no Período (saídas) / Estoque médio no período

 Outro índice bastante útil para a análise de estoques é o Antigiro ou Taxa de Cobertura.
Enquanto o Giro indica quantas vezes o estoque rodou no ano, o Antigiro indica quantos
meses de consumo equivalem ao estoque real ou ao estoque médio. A taxa de cobertura
pode ser calculada pela fórmula:

 Por exemplo, um item tem estoque de 4000 unidades e é consumido a uma taxa de 800
unidades ao mês. Quantos meses o estoque cobre a taxa de consumo:

Administração de Materiais para Concursos
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Cobertura = Estoque Médio / Consumo

Cobertura = 4.000/800 ou 5 meses

Indicadores de Estoque
Antigiro ou Cobertura
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Questão Comentada
10. (CEBRASPE/APEX/Apoio Administrativo/2021) Os dados da tabela a seguir referem-se a quatro
almoxarifados distintos e suas respectivas rotatividades anuais. Considerando essas informações, assinale a
opção correta.

a) O almoxarifado I adota just in time para manutenção de seus níveis de estoque.
b) O antigiro dos estoques do almoxarifado II é o dobro do antigiro dos estoques do almoxarifado I.
c) O almoxarifado IV apresenta a maior eficiência entre todos os almoxarifados mencionados.
d) O almoxarifado IV é o que apresenta maior número de itens em estoque.
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Questão Comentada
10. (CEBRASPE/APEX/Apoio Administrativo/2021) Os dados da tabela a seguir referem-se a quatro
almoxarifados distintos e suas respectivas rotatividades anuais. Considerando essas informações, assinale a
opção correta.

a) O almoxarifado I adota just in time para manutenção de seus níveis de estoque.
b) O antigiro dos estoques do almoxarifado II é o dobro do antigiro dos estoques do almoxarifado I.
c) O almoxarifado IV apresenta a maior eficiência entre todos os almoxarifados mencionados.
d) O almoxarifado IV é o que apresenta maior número de itens em estoque.
GABARITO - C

Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
11. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) Em uma empresa, o consumo de determinado item é igual a 3 mil unidades em
1 ano, com estoque médio de 600 unidades. Nessa situação hipotética, com relação ao giro e à cobertura de estoque, a empresa
apresenta:
a) 4 giros e 80 dias de cobertura.
b) 5 giros e 73 dias de cobertura.
c) 8 giros e 60 dias de cobertura.
d) 2 giros e 40 dias de cobertura.
e) 5 giros e 2 meses de cobertura.
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Questão Comentada
11. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) Em uma empresa, o consumo de determinado item é igual a 3 mil unidades em
1 ano, com estoque médio de 600 unidades. Nessa situação hipotética, com relação ao giro e à cobertura de estoque, a empresa
apresenta:
a) 4 giros e 80 dias de cobertura.
b) 5 giros e 73 dias de cobertura.
c) 8 giros e 60 dias de cobertura.
d) 2 giros e 40 dias de cobertura.
e) 5 giros e 2 meses de cobertura.
GABARITO - B
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Giro de Estoque = Consumido no Período (saídas) / Estoque médio no período

Giro = 3.000 / 600 = 5 giros

Cobertura = Estoque Médio / Consumo

Cobertura = 600 / 3.000 = 0,2/ano = 0,2 x 365 = 73 dias
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 CUSTO MÉDIO: Esta é a forma mais frequente de avaliação. Toma por base o preço de todas as retiradas, ao
preço médio do suprimento total do item em estoque. O método age como um grande estabilizador pois
equilibra as flutuações de preços além de, no longo prazo, refletir os custos reais das compras do material.

 PEPS: "Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair" ou "First In, First Out". Baseia-se na ordem cronológica das
entradas. Sai do armazém em primeiro lugar justamente aquele material que entrou primeiro lugar, tendo
dessa forma o seu custo real aplicado no cálculo.

 UEPS: "Último a Entrar, Primeiro a Sair" ou "Last In, First Out". Contrário do PEPS/FIFO. Considera-se que
devem em primeiro lugar sair os itens que deram entrada no estoque mais recentemente, ou seja, os
último que entraram. Isso faz com que o saldo seja sempre avaliado ao preço das últimas entradas, o que
eleva o seu valor, sendo por isso o método indicado para períodos inflacionários.
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Métodos de Avaliação de Estoques

Questão Comentada
12. (CEBRASPE/CODEVASF/Analista Regional/2021) Para fins de avaliação de estoque, caso um órgão público
possua armazenagem de materiais perecíveis, é recomendável utilizar o método PEPS (primeiro a entrar,
primeiro a sair), observando-se a data de validade, se houver.
a) CERTO
b) ERRADO

Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
12. (CEBRASPE/CODEVASF/Analista Regional/2021) Para fins de avaliação de estoque, caso um órgão público
possua armazenagem de materiais perecíveis, é recomendável utilizar o método PEPS (primeiro a entrar,
primeiro a sair), observando-se a data de validade, se houver.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Ciclo de Compras
Preparação: 

receber 
requisições

Planejamento:c
ondições gerais 

e possíveis 
fornecedores

Seleção: 
Definição dos 
fornecedores

Concorrência: 
avaliação das 
propostas e 
negociação

Contratação: 
emissão dos 

pedidos

Controle de 
entrega: 

acompanha-
mento

Recebimento e 
encerramento
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Centralização x Descentralização

CENTRALIZAÇÃO DESECENTRALIZAÇÃO 
Ganhos de escala Rapidez e flexibilidade no momento necessário 
Processo conduzido por especialistas e com 
estrutura mais enxuta (menos custos) 

Proximidade dos envolvidos da área de 
negócio 

Maior controle sobre o processo e “ visão do 
todo”  para o planejamento da atividade 

Processo mais disperso, dificultando seu 
controle e planejamento 

Indicado para mercados e demandas estáveis Indicado para mercados imprevisíveis e que 
exijam rápidas respostas dos fornecedores. 

Processo padronizado e simplificado ao longo 
de toda a cadeia, incluindo armazenagem e 
transportes 

Dificuldade em padronizar as demandas e 
práticas ao longo da cadeia nas diferentes 
localidades. 
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Questão Comentada
13. (CEBRASPE/MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) Nas organizações, a estrutura de
compras descentralizada é mais vantajosa que a centralizada por:
a) possibilitar mais rapidez e agilidade às solicitações de compras.
b) permitir melhor controle global do processo de compras e dos estoques.
c) reduzir os custos dos pedidos em relação à quantidade de pessoal alocado.
d) evitar divergências de preços na aquisição de um mesmo produto por compradores distintos.
e) ser mais econômica em função da quantidade de produtos adquiridos.
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Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
13. (CEBRASPE/MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) Nas organizações, a estrutura de
compras descentralizada é mais vantajosa que a centralizada por:
a) possibilitar mais rapidez e agilidade às solicitações de compras.
b) permitir melhor controle global do processo de compras e dos estoques.
c) reduzir os custos dos pedidos em relação à quantidade de pessoal alocado.
d) evitar divergências de preços na aquisição de um mesmo produto por compradores distintos.
e) ser mais econômica em função da quantidade de produtos adquiridos.
GABARITO - A
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Verticalização x Horizontalização

VERTICALIZAÇÃO HORIZONTALZIAÇÃO 
Independência em relação ao mercado Mais foco na atividade principal 
Domínio de tecnologias e do processo 
produtivo 

Necessidade de formar parcerias ou mesmo 
desenvolver fornecedores externos 

Possibilidade de customização Perda de flexibilidade no momento da 
mudança 

Custos estruturais significativos Eliminação de custos desnecessários 
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Recebimento
O recebimento contém 
basicamente as fases 
abaixo, sendo que 
comumente as fases 1 e 2 
são encaradas como uma 
coisa só, a entrada do 
material. Além dela temos 
as conferências 
quantitativa, qualitativa e 
a regularização, 
compondo as tradicionais 
4 fases do recebimento
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Questão Comentada
14. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Com relação a aspectos pertinentes ao
recebimento e à armazenagem de materiais, julgue o item a seguir. A verificação das
informações constantes na nota fiscal, também considerada como recebimento provisório, faz
parte da etapa de entrada de materiais em um setor de armazenagem.
a) Certo
b) Errado
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Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
14. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Com relação a aspectos pertinentes ao
recebimento e à armazenagem de materiais, julgue o item a seguir. A verificação das
informações constantes na nota fiscal, também considerada como recebimento provisório, faz
parte da etapa de entrada de materiais em um setor de armazenagem.
a) Certo
b) Errado
GABARITO – CORRETA.
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Prof. Ricardo Campanario

Incorporação & Tombamento
 Tão logo a organização adquire um bem permanente, ele deve ser registrado em um sistema que controla

todo o seu patrimônio.

 No tombamento o bem é registrado assim que entra fisicamente na organização. Seus dados são lançados
no sistema de controle assim como os respectivos termos de responsabilidade sobre o bem são assinados e
arquivados.

 A atividade característica do tombamento é a chamada codificação. Neste processo é atribuído um código
ao bem que, sempre que possível, é fisicamente afixado no bem para sua futura identificação por meio do
uso de uma placa.

 Ainda em relação ao tombamento, há uma classificação que você precisa conhecer para a prova. Os bens
móveis podem ser classificados em controlados e relacionados

 Controlados: sujeitos ao tombamento e a controle mais rigoroso de uso e responsabilidade por guarda e conservação.

 Relacionados: dispensam o tombamento em função do baixo valor, sendo controlados de modo simplificado.
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Questão Comentada
15. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2014) Julgue o item. O tombamento de bens
é feito nos casos de compra, cessão, doação, permuta, transferência e produção interna. Além
desses, há também a necessidade de tombamento nos casos de incorporação de bens.
a) CERTO
b) ERRADO

Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
15. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2014) Julgue o item. O tombamento de bens
é feito nos casos de compra, cessão, doação, permuta, transferência e produção interna. Além
desses, há também a necessidade de tombamento nos casos de incorporação de bens.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Baixa e Alienação
 O momento da exclusão de um bem patrimonial da instituição é o que costumamos chamar

de baixa. A baixa pode ocorrer por alienação (venda, permuta ou doação) ou por outros
motivos como perda, roubo, extravio, etc.

 A alienação (venda, permuta ou doação) é regulamentada novamente pelo Decreto
9.373/2018 que remete o procedimento a legislação aplicável as licitações, veja abaixo:

 Art. 7º Os bens móveis inservíveis cujo reaproveitamento seja considerado inconveniente ou
inoportuno serão alienados em conformidade com a legislação aplicável às licitações e aos
contratos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional,
indispensável a avaliação prévia.
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Questão Comentada
16. (CEBRASPE/ANATEL/Técnico Administrativo/2014) Julgue o item. A baixa patrimonial é
entendida como a perda do poder exercido sobre determinado bem, em razão de seu uso
intensivo ou prolongado que o torne obsoleto ou lhe cause desgastes ou avarias que não
justifiquem o investimento de recursos para a sua recuperação.
a) CERTO
b) ERRADO
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Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
16. (CEBRASPE/ANATEL/Técnico Administrativo/2014) Julgue o item. A baixa patrimonial é
entendida como a perda do poder exercido sobre determinado bem, em razão de seu uso
intensivo ou prolongado que o torne obsoleto ou lhe cause desgastes ou avarias que não
justifiquem o investimento de recursos para a sua recuperação.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Questão Comentada
17. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Móveis que eventualmente sejam
furtados de um hospital deverão ser baixados do inventário de bens dessa entidade e os seus
números de patrimônio poderão ser reutilizados em novos móveis que forem adquiridos no
mesmo padrão.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
17. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Móveis que eventualmente sejam
furtados de um hospital deverão ser baixados do inventário de bens dessa entidade e os seus
números de patrimônio poderão ser reutilizados em novos móveis que forem adquiridos no
mesmo padrão.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA

 O controle dos bens tem início no momento de sua aquisição, porém continua acontecendo ao longo das
demais etapas da gestão patrimonial como no que diz respeito às suas movimentações nas modalidades
transferência e cessão, decisões de baixa e alienação e nas demais ações de administração e manutenção
dos bens patrimoniais.

 O foco do controle interno está no acompanhamento e registro das adições e das retiradas.

 Para a execução de um controle apropriado e efetivo, devem existir instruções escritas sobre a política que
governa a distribuição dos custos atribuídos às contas do ativo imobilizado e às de manutenção e reparo.

Controle Patrimonial

Administração de Patrimônio para Concursos
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 as classes e unidades de bens.

 os custos a serem incluídos.

 as importâncias mínimas a serem capitalizadas.

 os métodos de depreciação e retirada.
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Questão Comentada
18. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Julgue o item. O controle de bens
patrimoniais deve ser realizado obrigatoriamente pelos registros de movimentação.
a) CERTO
b) ERRADO

Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
18. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Julgue o item. O controle de bens
patrimoniais deve ser realizado obrigatoriamente pelos registros de movimentação.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA

IN 205/1998
TIPOS DE CONTROLES
7.4. Generalizar o controle seria, além de dispendioso, às vezes impossível quando a quantidade e diversidade são 
elevadas. Deste modo, o controle deve ser feito de maneira diferente para cada item de acordo com o grau de 
importância, valor relativo, dificuldades no ressuprimento.
7.4.1. Estes controles podem ser:
a) registro de pedidos de fornecimento (requisições);
b) acompanhamento periódico;
c) acompanhamento a cada movimentação.
7.4.2 Em se tratando de itens que envolvam valores elevados ou de importância vital para a organização, a medida que 
são requisitados deve-se observar o Intervalo de Aquisição para que não ocorram faltas e consequentemente ruptura do 
estoque.
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 Periódico (Anual ou Geral) (chamado também de balanço geral): processo longo, geralmente
efetuado uma vez ao ano e no qual todos os itens são contados de uma única vez. Em seguida
são efetuadas as comparações com os sistemas gerenciais e contábeis da organização.

 Cíclico (Rotativo): nesta modalidade alguns itens (os mais significativos, que representam os
maiores valores de estoque e são estratégicos e imprescindíveis para a produção) são
inventariados mais de uma vez por ano ou sempre que necessário. Não exigem a completa
paralização da área inventariada.

Administração de Materiais para Concursos
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Tipos de Inventário

Questão Comentada
19. (CEBRASPE/APEX/Apoio Administrativo/2021) Determinado inventário apresenta as
seguintes características:
∙ pequenos ajustes de estoques ao longo do ano;
∙ necessidade de equipe permanente de inventariantes;
∙ desnecessidade de interrupção das atividades produtivas da empresa;
∙ lembrança diária da cultura por controle de estoques.
Essas são características do inventário
a) geral
b) anual
c) periódico
d) cíclico

Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
19. (CEBRASPE/APEX/Apoio Administrativo/2021) Determinado inventário apresenta as
seguintes características:
∙ pequenos ajustes de estoques ao longo do ano;
∙ necessidade de equipe permanente de inventariantes;
∙ desnecessidade de interrupção das atividades produtivas da empresa;
∙ lembrança diária da cultura por controle de estoques.
Essas são características do inventário
a) geral
b) anual
c) periódico
d) cíclico
GABARITO - D

Administração de Materiais para Concursos
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OBRIGADO
Prof. Ricardo Campanário
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RICARDO

Direito Administrativo

Prof. Antonio Daud
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Cebraspe/Sefaz-CE – Auditor Fiscal - 2021

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração
indireta, que devem obediência integral à Lei de Licitações e Contratos e estão sujeitas
ao controle pelos tribunais de contas. A investidura em seus cargos depende de
aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
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CEBRASPE - PGE PE/PGE PE/Calculista/2019

Com relação à organização administrativa e à administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir.
Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a
defesa de suas prerrogativas e competências institucionais.
( ) Certo
( ) Errado

1 única pessoa 
jurídica

Hierarquia / 
Subordinação

Dentro da Admin. 
Direta ou Indireta

2 ou + pessoas 
jurídicas

Ausência de 
hierarquia

Legal

negocial

Admin. 
Indireta
Conces. 
Permis.
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Descentralização 
por serviços

Lei

Administração Indireta

titularidade + execução

Descentralização 
por colaboração

Ato ou Contrato

particulares

execução

lic
ita

çõ
es

Finalidades

Seleção da proposta mais vantajosa

Assegurar Isonomia

Desenvolvimento Nacional Sustentável

Princípios

Dever amplo

Administração direta e indireta

Fundos especiais

Demais entidades controladas pelos 
entes federativos

L-I-M-P

vinculação ao 
instrum. convoc.

Igualdade

julgamento 
objetivo

probidade 
administrativa

demais princípios 
correlatos
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Margem de 
preferência da Lei 

8.666

produtos / serviços 
nacionais

reserva de cargos p/ 
PcD ou reabilitado INSS

limite de 25% 

Extensível a países 
do Mercosul

regras de 
acessibilidade+

normas técnicas 
brasileiras+
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Cebraspe/MP-AP – Técnico - 2021

Com relação a dispensa e inexigibilidade de licitação, julgue os itens seguintes.

I Mesmo em situações em que a União tiver que intervir no domínio econômico para
normalizar o abastecimento, haverá a necessidade de processo licitatório.

II Nos casos de grave perturbação da ordem, é dispensável a licitação.

III Na contratação de associação de pessoas com deficiência física para prestação de
serviços, atendidos os dispositivos legais, prescinde-se de licitação.

IV Na contratação direta de profissional de setor artístico, ainda que ele não tenha o
consagramento pela crítica especializada, é inexigível o processo licitatório.

Estão certos apenas os itens

A I e III.

B I e IV.

C II e III.

D I, II e IV.

E II, III e IV.

+

+Inexigibilidade

Fornecedor 
exclusivo

Vedada preferência por 
marca

Serviços 
técnicos

de natureza singular

Notória especialização

Enumerados no art. 13

Vedado para
Publicidade

divulgação

Artista 
consagrado

+

+
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Cebraspe/MP-AP – Técnico - 2021

João, gerente do setor de licitações, planeja realizar edital de chamamento público para
execução de obras de engenharia, com análise de técnica e preço, cujo valor superará dez
milhões de reais.

Nessa situação hipotética, é correto que João escolha a modalidade de licitação denominada

A tomada de preços.

B convite.

C leilão.

D concorrência.

E concurso.
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Até 3,3 
mi / 1,43 

mi
Até 330 

mil / 176 
mil

Até 33 
mil / 17,6 

mil

(CEBRASPE- Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Informática/2019)

A duração dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993 em relação ao aluguel de
equipamentos e à utilização de programas de informática pode-se estender pelo
prazo máximo de
( ) a) 12 meses.

( ) b) 48 meses.
( ) c) 60 meses.

( ) d) 72 meses.
( ) e) 120 meses.
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Duração dos contratos 
administrativos

(sempre determinada)

regra geral Vigência do respectivo crédito 
orçamentário

projetos com metas no PPA – Plano 
Plurianual

Serviços continuados

máximo 60 meses

excepcionalmente 
por mais 12 meses

aluguel de equipamentos

máximo 48 meses

segurança nacional  

material das forças armadas – exceto 
material de uso administrativo e 

pessoal
máximo 120 meses

complexidade tecnológica e defesa 
nacional

inovação tecnológica

utilização de programas de 
informáticaexceções

(CEBRASPE- AssP (PGE PE)/PGE PE/2019)

Acerca de gestão de processos e contratos, julgue o item.
Ao firmar contrato administrativo em nome da administração pública, é lícito que o

gestor público o faça de forma oral, pois o ato do agente público é suficiente para
validar o contrato.

( ) Certo

( ) Errado
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Inadimplência do 
contratado quanto a 

encargos

Fiscais

Comerciais

Administração não 
responde

Trabalhistas

regra geral Administração 
não responde

se for negligente na 
fiscalização contratual

responde 
subsidiariament

e

Previdenciários Administração responde 
solidariamente
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O regime jurídico dos contratos administrativos confere à administração pública a
prerrogativa de alterar unilateralmente cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos
contratos administrativos.

Cespe/TCE-RJ - 2021

Admitem alteração unilateral

modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus 

objetivos (qualitativas)

modificação do valor contratual 
em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa 
(Quantitativas)

Exigem acordo entre as partes

substituição da garantia de 
execução

modificação do regime de 
execução  ou modo de 

fornecimento 

modificação da forma de 
pagamento

#anotaí
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Instrumento de contrato

OBRIGATÓRIO

Concorrência e 
Tomada de Preços

Dispensa/inexigibili
dade com valores 
nos limites dessas 
duas modalidades

ou seja, mais de 
R$176 ou R$ 330 

mil

FACULTATIVO

demais casos

substitutos: carta-
contrato, 

nota de empenho de 
despesa, 

autorização de compra 
ou 

ordem de execução de 
serviço

independentemen
te do valor, para 

compra com 
entrega imediata e

integral (sem 
obrigações futuras)
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OBRIGADO
Prof. Antonio Daud
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