


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da PM CE 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 PM CE, uma super 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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CRIMINOLOGIA E SEGURANÇA
PÚBLICA

Prof. Alexandre Herculano
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Criminologia

1. O crime como fato social.

Revisão de Véspera – PM CE

2. Instituições sociais relacionadas com o crime: as Polícias, o Poder
Judiciário, o Ministério Público, os sistemas penitenciários etc.

Revisão de Véspera – PM CE
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3. A extensão da criminalidade no mundo e no Brasil.

Revisão de Véspera – PM CE

4. O crime como fenômeno de massa: narcotráfico, terrorismo e crime
organizado.

Revisão de Véspera – PM CE
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5. O crime como fenômeno isolado: estudo do homicídio.

Revisão de Véspera – PM CE

6. Classificação de tipos criminosos: criminoso nato; criminoso
ocasional; criminoso habitual ou profissional; criminoso passional;
criminoso alienado; criminoso menor (delinquência juvenil); a mulher
criminosa.

Revisão de Véspera – PM CE
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7. As atividades repressivas, preventivas e educacionais para diminuir os
índices de criminalidade.

Revisão de Véspera – PM CE

Segurança Pública

1. Direitos Humanos: desarmamento e combate aos preconceitos de
gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de diversidade
cultural.

Revisão de Véspera – PM CE



6

2. Criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias.

Revisão de Véspera – PM CE

3. Instituições de segurança pública e do sistema prisional.

Revisão de Véspera – PM CE
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4. Enfrentamento do crime organizado e da corrupção policial.

Revisão de Véspera – PM CE

5. Garantia do acesso à Justiça.

Revisão de Véspera – PM CE
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6. Valorização dos espaços públicos.

Revisão de Véspera – PM CE

7. Participação da sociedade civil.

Revisão de Véspera – PM CE
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8. Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI).

Revisão de Véspera – PM CE

Aspectos penais e processuais da Lei n. 8.072/1990 (Crimes Hediondos)
e alterações posteriores, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do
Desarmamento) e alterações posteriores, da Lei nº 11.343/2006
(Entorpecentes) e alterações posteriores e da Lei n. 13.869/2019 (Abuso
de Autoridade).

Revisão de Véspera – PM CE
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OBRIGADO
Prof. Alexandre Herculano

Direito Penal Militar

Prof. Antonio Pequeno
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1- Com base no disposto no Código Penal Militar, assinale a afirmativa correta.

(A) A suspensão condicional da pena não se aplica aos crimes militares.
(B) Considera-se praticado o crime, o momento da ação ou omissão, desde que seja o mesmo do
resultado.
(C) O Código Penal Militar compreende, além dos crimes militares, as infrações aos regulamentos
disciplinares.
(D) Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime, o juiz deve atenuar a pena em 1/3.
(E) O tempo de guerra, para efeitos de aplicação da lei penal militar, começa com a declaração ou
o reconhecimento do estado de guerra e termina quando ordenada a cessação das hostilidades.

DIREITO PENAL MILITAR

2- Com relação ao crime de deserção, assinale a afirmativa correta.

(A) Em tempo de guerra, a deserção simples é punida com pena de morte.
(B) Em tempo de paz, ausentar-se por sete dias do quartel é considerado crime militar.
(C) Ao facilitar a fuga de seu filho para a prática do crime de deserção, o pai praticará o crime de
“favorecimento a desertor”, mas está isento de pena.
(D) Uma das consequências da condenação pelo crime de deserção e casos assimilados, é a perda
de posto e patente, ainda que não conste da sentença.
(E) No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a
punibilidade quando o desertor atingir a idade de 45 anos, se ocupar posto de oficial.
. 

DIREITO PENAL MILITAR
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3- Sobre os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, assinale a afirmativa incorreta.

(A) O crime de motim não pode ser cometido por civil.
(B) A diferença entre motim e revolta é que, no crime de revolta, os agentes estão armados.
(C) É crime militar usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia a que o militar não tenha
direito.
(D) Recusar-se a obedecer a uma ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou a
dever imposto em lei, regulamento ou instrução, é crime previsto no CPM.
(E) Desrespeitar superior diante de outro militar é conduta considerada transgressão disciplinar,
punida administrativamente, o que exclui a incidência da esfera penal.
.

DIREITO PENAL MILITAR

4- Quanto às hipóteses de antijuricidade e culpabilidade aplicáveis ao Direito Penal Militar,
assinale a afirmativa correta.
(A) Não é culpado o agente que violar dever militar sob coação moral irresistível.
(B) O estado de necessidade pode excluir a culpabilidade do agente ou o próprio crime, a
depender do caso, conforme previsto no CPM.
(C) Tendo em vista a supremacia de regras e princípios próprios ao Direito Penal Militar, a
embriaguez não é causa de exclusão da imputabilidade penal.
D) Em regra, são imputáveis penalmente apenas os maiores de 18 anos, mas, excepcionalmente,
podem responder por crime militar os menores, desde que se enquadrem nas hipóteses de
“equiparação a maiores” previstas no CPM.
(E) O agente que, em legítima defesa, excede culposamente os limites da necessidade, responde
pelo fato, se este for punível, a título de culpa, ainda que o excesso resulte de escusável surpresa
ou perturbação de ânimo em face da situação.
.

DIREITO PENAL MILITAR
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5- Durante uma ação de patrulha efetivada pela Polícia Militar, o Sd. Monteiro e o Cb. Lobato avistam uma
Ferrari e notam que o motorista é um garoto jovem. Achando a situação suspeita, tendo em vista a
ocorrência de furto e roubo de veículos de luxo na região, os policiais militares abordam o veículo,
sinalizando para que o motorista encoste o carro para revista. A ordem foi prontamente atendida pelo
motorista, um civil de 18 anos chamado Pedro, que sai do carro para acompanhar a revista junto com os
policiais. O Sd. Monteiro, não gostando da atitude de Pedro de querer acompanhar a ação policial,
empurra-o, e ele cai junto ao meio fio. Pedro, na queda, quebra uma costela. Ato contínuo, o Sd.
Monteiro se dirige a Pedro gritando: - “Vagabundo, tá na cara que esse carro não é seu. Ladrão não tem
direito aqui não” e, a seguir, desfere dois socos no rosto de Pedro. Observações:
- O Cb. Lobato acompanha, de perto, o ocorrido, sem intervir.
O veículo havia sido furtado por Pedro uma semana antes do ocorrido.
Pedro não fica com sequelas permanentes, mas tem que permanecer em repouso por 20 dias
Sobre o cenário acima, assinale a afirmativa correta.
. 

DIREITO PENAL MILITAR

(A) Os crimes cometidos pelo Sd. Monteiro e pelo Cb. Lobato são de competência da Justiça
Militar da União.
(B) O Cb. Lobato e o Sd. Monteiro devem responder, em concurso de agentes, pelo crime de
lesão corporal e injúria.
(C) O Sd. Monteiro praticou o crime de lesão corporal grave, mas não calúnia; o Cb. Lobato não
praticou crime nenhum.
(D) O Sd. Monteiro praticou o crime de lesão corporal, na forma dolosa, enquanto o Cb. Lobato
praticou o mesmo crime, na forma culposa.
(E) O Cb. Lobato praticou o crime de lesão corporal por omissão, em concurso de agentes com o
Sd. Monteiro, que praticou o mesmo crime, de forma comissiva.

. 

DIREITO PENAL MILITAR
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(06- Com base no disposto no Código Penal Militar, assinale a afirmativa incorreta.

(A) A qualidade de superior ou de inferior deixa de ser elemento constitutivo do crime quando
não conhecida pelo agente.
(B) Se uma lei posterior deixar de considerar um fato um crime, nenhum agente poderá ser
punido, ainda que tenha sido condenado por sentença irrecorrível.
(C) Se sobrevier lei que, de qualquer forma, favoreça o agente, aplica-se a lei nova
retroativamente, ainda que o agente tenha sido condenado por sentença irrecorrível.
(D) Quanto às medidas de segurança, se houver divergência entre a lei vigente ao tempo da
sentença e a lei vigente ao tempo da execução, prevalece a lei em vigor ao tempo da execução.
(E) Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito
internacional, ao crime cometido em parte no território nacional, salvo se o agente tiver sido
julgado pela justiça estrangeira.

. 

DIREITO PENAL MILITAR

7- Será da competência da Auditoria da Justiça Militar Estadual o crime doloso contra a vida,
praticado por policial militar, quando:

(A) estando no exercício da atividade militar, a vítima for civil;
(B) estando ou não no exercício da atividade militar, a vítima for civil;
(C) estando no exercício da atividade militar, a vítima for militar;
(D) estando fora da atividade militar, a vítima for civil;
(E) estando em operação de garantia da lei e da ordem, a vítima for civil.

. 

DIREITO PENAL MILITAR
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8- Ao assumir um dia de serviço, determinada guarnição recebeu uma ordem de policiamento,
estabelecendo rotina e pontos de policiamento obrigatório, dentro de determinada área
geográfica do Batalhão. Composta por um Sargento, um Cabo e dois Soldados, após cumprir os
três primeiros pontos, por sugestão do Cabo, a guarnição se reteve no caminho até o quarto
ponto, permanecendo dentro do estacionamento de uma loja de materiais de construção, em
local não visível a partir da rua. A Supervisão de Dia, ao passar pelo local e ver o posto de
policiamento descoberto, fez contato com a sala de operações, que, consultando o GPS da
viatura, indicou onde ela estava parada. Ao chegar ao local, a Supervisão encontrou a guarnição
descomposta, a saber: o Sargento flertando com uma funcionária da loja, o Cabo sem parte do
uniforme, deitado numa cadeira de praia, e os Soldados jogando em seus celulares.
. 

DIREITO PENAL MILITAR

Diante desse cenário, está configurado o delito de:

(A) abandono de posto;
(B) deserção;
(C) retenção indevida;
(D) descumprimento de missão;
(E) omissão de eficiência da força.
. 

DIREITO PENAL MILITAR
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9- A vida militar tem regras próprias e também princípios próprios, que foram inclusive
consagrados no texto constitucional de 1988, e devido a essa especialidade foi que o Código
Penal Militar estabeleceu determinados ilícitos que alcançam tanto os integrantes das Forças
Armadas como aqueles que integram as Forças Auxiliares. De igual forma, atento às
especificidades da vida em caserna, estabeleceu uma Parte Geral com regras próprias, algumas
vezes distintas daquelas praticadas no Código Penal comum.

No que toca ao concurso de crimes, é correto afirmar que:

DIREITO PENAL MILITAR

(A) as regras de aplicação dos concursos material e formal são iguais nos dois Códigos;
(B) a regra de cálculo das penas no caso de concurso formal é igual nos dois Códigos;
(C) a regra de aplicação do concurso material é diferente nos dois Códigos;
(D) o Código Penal Militar não tem previsão quanto à regra de aplicação do crime continuado;
(E) a regra de aplicação do crime continuado é diferente nos dois Códigos.

DIREITO PENAL MILITAR
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10- Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa correta

A) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência.

b) Considera-se praticado o crime no momento do resultado.

c) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, não se aplica retroativamente.

d) Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito
internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda
que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira.

DIREITO PENAL MILITAR

11- Quanto ao concurso de agente de acordo com o Código Penal Militar é correto afirmar:

A) A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de somenos
importância.
b) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são
puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser preparado.
c) Se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, mesmo que não
sejam elementares do crime.
d) A punibilidade de qualquer dos concorrentes é dependente da dos outros

DIREITO PENAL MILITAR
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12 - Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa correta
A) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência.
b) Considera-se praticado o crime no momento do resultado.
c) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, não se aplica retroativamente.
d) Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito
internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda
que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira.
E) A pena cumprida no estrangeiro é computada na pena imposta no Brasil pelo mesmo crime,
quando diversas, ou nela é atenuada, quando idênticas.

DIREITO PENAL MILITAR

13- Sobre os crimes contra a Administração Militar, o enunciado:

Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou, quando
lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente,
corresponde o crime de:

A) prevaricação
B) Não inclusão de nome em lista
C) Condescendência criminosa
D) Inobservância de lei, regulamento ou instrução.
E) Violação do dever funcional com o fim de lucro.

DIREITO PENAL MILITAR
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14- Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa incorreta
A) Diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;
b) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
c) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado
se produza, só responde pelos atos já praticados.
d) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois quartos,
podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.
E) Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.

DIREITO PENAL MILITAR

15- ANALISE AS QUESTÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA.

A) O crime de desacato a superior (art. 298, CPM) é crime militar próprio, que exige do agente a circunstância de
caráter pessoal de ser militar, mais que isso, a de ser subordinado (inferior) da vítima, ainda que de igual posto ou
graduação.

B) O furto é um crime patrimonial, já o peculato-furto é um crime funcional.

C) Com exceção da modalidade culposa, no crime de ingresso clandestino (CPM, art. 302), é exigido um dolo
específico de penetração na área militar por onde seja defeso.

D) No crime militar de excesso de exação (CPM, art. 306), caracterizado pela cobrança onde houve emprego de meio
vexatório ou gravoso, não autorizado por lei, não há ofensa patrimonial ao contribuinte.

DIREITO PENAL MILITAR
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16- A respeito da imputabilidade penal e do concurso de agentes, assinale a opção correta.

A) Com relação ao concurso de agentes, o CPM adotou, como regra, a teoria dualista.

B) A participação não é possível nos crimes de autoria coletiva necessária, como, por exemplo, o crime de rixa.

C) Adotou o CPM, nos moldes do CP, o chamado sistema biopsicológico ou misto, que sincretiza os sistemas
biológico e psicológico.

D) De acordo com o CPM, a embriaguez completa, ainda que proveniente de caso fortuito ou força maior, não isenta
o réu de pena, mas pode atenuá-la.

E) Para o direito penal militar, o indivíduo com menos de dezoito anos de idade será inimputável, salvo se, já tendo
completado dezesseis anos, revelar suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e
determinar-se de acordo com esse entendimento

DIREITO PENAL MILITAR

OBRIGADO
Prof. Antonio Pequeno



21

Língua Portuguesa

Prof. Janaina Arruda

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
Texto 1
É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como
soubermos, como pudermos. Mas é também evidente que devemos
adequar o uso da língua à situação, o que contribui efetivamente para a
maior eficiência comunicativa.

1. Considerando o pensamento do texto 1 e tendo conhecimento das
atribuições de um oficial de justiça, chegamos à conclusão de que, nessa
atividade, a língua escrita, o nível, o uso ou o registro do idioma deve
ser predominantemente:
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
(A)formal, de acordo com os princípios da gramática normativa;
(B) informal, em busca de mais ampla compreensão da mensagem;
(C) regional, adequando-o ao local onde ocorre a comunicação;
(D) popular, tendo em vista que as mensagens são lidas por todos;
(E) ultraformal, selecionando vocabulário erudito e construções elaboradas.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
2. O texto 1 é formado por dois períodos. O segundo período, em relação ao
primeiro, mostra uma:

(A)retificação do pensamento expresso no primeiro período;
(B) explicação necessária de opiniões manifestadas;
(C) limitação do alcance da afirmativa anterior;
(D) oposição a um pensamento já expresso;
(E) informação comprovadora do que é escrito antes.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
3. Na redação de um texto, pode ocorrer uma série de dificuldades com 
vocábulos da língua portuguesa; as palavras abaixo que estão graficamente 
corretas são: 

(A) advogado / metereologia; 
(B) bicabornato /astigmatismo;
(C) babadouro / beneficência; 
(D) reinvindicação / bugigangas; 
(E) jaboticaba / cabelereiro.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
4. Em todas as frases abaixo ocorre uma troca indevida do vocábulo
sublinhado por seu parônimo; a única das frases cuja forma do vocábulo
sublinhado está correta é:

(A) O motorista infligiu as leis do trânsito;
(B) O prisioneiro dilatou os comparsas do assalto;
(C) Nada há que desabone a sua conduta imoral;
(D) A cobrança é bimestral, ou seja, duas vezes por mês;
(E) Os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
5. Observe a frase abaixo: “Dada a causa, a natureza produz o efeito do
modo mais breve em que pode ser produzido”. Segundo essa frase, a
natureza:

(A)produz tudo aquilo de que o homem precisa;
(B) indica ao homem o caminho a seguir;
(C) segue, sem pressa, a ordem natural das coisas;
(D) cria leis, mas não as respeita;
(E) mostra espírito lógico e eficiência.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
6. Na frase “A natureza faz o homem feliz e bom, mas a sociedade o
corrompe e torna-o miserável”, a conjunção sublinhada pode ser
adequadamente substituída por:

(A) no entretanto;
(B) embora;
(C) visto que;
(D) portanto;
(E) contudo.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
7. Observe o texto a seguir, retirado de uma revista de computação. “Por
mais poderoso que seja, um computador sem programas adequados tem
pouca utilidade. E um ‘programa adequado’ com certeza não é aquele
aplicativo profissional, caro e sofisticado que, às vezes, já vem instalado.
De nada adiantam funções, botões e janelas, se você não conseguir fazer
alguma coisa com eles”. Um dos elementos que dá coerência aos textos é
a ocorrência de vocábulos que estão dentro de um mesmo campo
semântico; nesse texto, as palavras que pertencem ao mesmo bloco
conceitual são:

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
(A) computador, programas, aplicativo, janelas;
(B) computador, programa, aplicativo, sofisticado;
(C) programas, aplicativo, caro, instalado;
(D) caro, sofisticado, instalado, funções;
(E) poderoso, aplicativo, instalado, funções.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
8. Frase inicial: “Hoje se dá grande atenção aos espaços verdes na construção de
novos condomínios”. Acima está uma frase inicial, com uma ideia principal. A seguir
colocamos cinco opções de frases, que podem ou não estar relacionadas
semanticamente com a ideia principal. A única frase que tem relação de sentido
com a frase inicial é:

(A) Nas praças há muitos bancos para que os idosos possam descansar;
(B) No Jardim Zoológico há preocupação com o bem-estar dos animais selvagens;
(C) Graças às clareiras urbanas, as crianças podem respirar um ar pouco poluído;
(D) As árvores frutíferas apresentam a vantagem de produzir alimentos para a
população mais pobre;
(E) A poluição do ar é combatida principalmente pelas águas oceânicas.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
9. Dvorak aproximou-se do alto da colina e debruçou-se sobre uma pequena
pedra para olhar a paisagem abaixo. Observou que havia uma grande caverna,
cercada de vegetação, mas não conseguiu identificar a entrada. Fez um sinal
para que o grupo o acompanhasse e começou a descer cuidadosamente a
encosta. Acima aparece um pequeno texto narrativo; a frase, retirada desse
texto, que mostra valor descritivo é:

(A) Dvorak aproximou-se do alto da colina;
(B) debruçou-se sobre uma pequena pedra;
(C) havia uma grande caverna, cercada de vegetação;
(D) não conseguiu identificar a entrada;
(E) Fez um sinal para que o grupo o acompanhasse.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
10. Atribuições do oficial de justiça: “Cumprir mandados judiciais; preparar
salas com livros e materiais necessários ao funcionamento das sessões de
julgamento; buscar, na Secretaria e nos Gabinetes, os processos de cada
Relator, separando-os e ordenando-os, colhendo assinaturas, quando for o
caso; atender e dar informações aos advogados, partes e estagiários
presentes na sessão, anotando os pedidos de preferência pela ordem de
chegada dos interessados; auxiliar na manutenção da ordem e efetuar
prisões, quando determinado; auxiliar o Secretário de Câmara, quando
solicitado o auxílio; cumprir as demais atribuições previstas em lei ou
regulamento”. Em cada opção a seguir foi destacado um substantivo do
texto acima; a opção em que o adjetivo referente ao substantivo
destacado está INCORRETO é:

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
(A)livros e materiais / necessários;
(B) advogados, partes e estagiários / presentes;
(C) pedidos / interessados;
(D) auxílio / solicitado;
(E) atribuições / previstas.



28

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
11. Observe o fragmento textual abaixo, retirado do romance Canaã, de Graça
Aranha. “Todas as formas estão diluídas. Cinco horas da manhã. A carroça do
padeiro passa estrondando, fazendo a quietude da cidade afundada, mas um
instante depois o seu vulto e o seu ruído se dissolvem de novo na cerração. O
silêncio torna a cair”. Nesse texto o observador não pode descrever perfeitamente
as formas; nesse caso, o que provoca essa limitação do observador é:

(A) a falta de conhecimento do assunto;
(B) a existência de problemas psicológicos;
(C) o posicionamento distante da cena;
(D) a impossibilidade física de ver as formas;
(E) a deficiência visual e auditiva.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
12. Abaixo estão as duas primeiras frases de um silogismo. Minha mãe vai à
missa todos os dias úteis. Hoje é segunda-feira. A conclusão adequada a
esse raciocínio é:

(A)Segunda-feira é um dia útil;
(B) Hoje minha mãe vai à missa;
(C) Segunda-feira minha mãe vai à missa;
(D) Hoje é um dia útil;
(E) Nos dias úteis minha mãe vai à missa.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
13. Um candidato a prefeito, questionado sobre a legalização do aborto,
explicou: “Sou contra a legalização do aborto. A Constituição já prevê os casos
de aborto permitido. Como vou defender essa legalização numa cidade em que
as pessoas morrem de meningite, morrem de tuberculose? A cidade tem de
tratar da vida primeiro, para depois tratar desse tipo de problema”. Nesse
caso, o candidato adotou a seguinte estratégia:

(A) generalização excessiva;
(B) argumento autoritário;
(C) círculo vicioso;
(D) fuga do assunto;
(E) relação equivocada entre causa e efeito.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
14. Ao escrever um texto, o autor enfrenta várias dificuldades. Uma delas é
evitar a repetição de palavras e um dos meios para isso é substituir uma palavra
de valor específico por outra de conteúdo geral, como no exemplo a seguir. O
sargento foi atropelado; depois de alguns minutos, chegou uma ambulância
que levou o militar para o hospital. Assinale os vocábulos abaixo que mostram,
respectivamente, esse mesmo tipo de relação:

(A) selvagens / índios;
(B) músicos / sambistas;
(C) embalagens / caixas;
(D) bananeira / bananal;
(E) quarto / cômodo.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
15. A frase a seguir em que os termos sublinhados podem ser considerados
sinônimos é:

(A) A batata está custando caro, como, aliás, todo cereal;
(B) A educação é tarefa dos pais, e a cultura, do Estado;
(C) A maior greve ocorreu em 1950; a paralisação durou um mês;
(D) A operação e o tratamento foram demasiadamente caros;
(E) As crianças adoram doce, principalmente chocolate.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
16. Uma outra estratégia para evitar-se a repetição de palavras consiste na 
substituição da segunda ocorrência da palavra por um pronome pessoal. A 
frase em que isso foi feito de forma adequada é: 

(A) Os meninos procederam mal, por isso lhes condenaram; 
(B) Comprei o livro ontem, mas vou revendê-lo; 
(C) Os chefes deram as ordens, por isso os obedeci; 
(D) João estava na festa, mas não no viram sair; 
(E) As meninas estavam no shopping, mas não encontrei-las.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
17. Também pode evitar-se a repetição de palavras idênticas, substituindo
a segunda ocorrência do vocábulo por um pronome demonstrativo; a frase
abaixo em que isso foi feito de forma adequada é:

(A) Amazonas e Sergipe são estados brasileiros; este tem enorme território
e aquele, pequeno;

(B) Meu carro é mais elegante que esse que você está comprando;
(C) Teu jornal abordou o tema de forma interessante, mas aquele, em
minhas mãos, é mais justo;
(D) Brasil e Rússia jogaram várias vezes, mas aqueles jogos nunca foram
violentos;
(E) O terremoto de Lisboa foi violentíssimo, mas aquele de agora matou
mais gente.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
18. Observe as frases a seguir. Comprei calças de lã na Europa. O preço das
calças foi baixo. A forma adequada de juntar essas duas frases numa só, de
modo a evitar a repetição da palavra calças, é:

(A) Comprei calças de lã na Europa, que o preço foi baixo;
(B) Comprei calças de lã na Europa, onde o preço foi baixo;
(C) Comprei calças de lã na Europa, cujo preço foi baixo;
(D) Comprei calças de lã na Europa em que o preço foi baixo;
(E) Comprei calças de lã na Europa em onde o preço foi baixo.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
19. Observe a frase a seguir. O Brasil está tentando superar dificuldades;
torçamos para que o maior país da América do Sul tenha sucesso. Nesse
caso substituiu-se o primeiro termo, para evitar-se a repetição de palavras,
por uma qualificação; ocorre o mesmo processo na seguinte frase:

(A) Monet, criador do Impressionismo, vai ser o motivo de uma exposição
em Porto Alegre;

(B) O Museu de Arte Moderna, localizado no centro de São Paulo, é
destacado centro cultural;

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
(C) Fernando Henrique Cardoso governou o país por dois mandatos e FHC
acaba de escrever mais um livro;
(D) Flamengo e River Plate vão decidir este mês a Taça Libertadores da
América;
(E) Pelé já está idoso, mas o mais famoso jogador de futebol de todos os
tempos continua sendo um papo interessante.



33

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
20. Observe a frase a seguir. É importante aprender muitas coisas / É
importante o aprendizado de muitas coisas. O mesmo processo de
substituição de um verbo por um substantivo correspondente foi feito de
forma adequada em:

(A) É impossível ocultar a desonestidade / É impossível o ocultismo da
desonestidade;

(B) Morrer é o ato final da existência humana / A mortandade é o ato final da
existência humana;
(C) Enfrentar as dificuldades é o caminho da felicidade / O enfrentamento das
dificuldades é o caminho da felicidade;
(D) Oferecer amizade é atitude rara / O ofertório de amizade é atitude rara;
(E) O mais difícil é viver / O mais difícil é a vivacidade.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
21. Um problema da língua escrita é a polissemia das palavras, que pode
gerar mais de um entendimento da frase. A frase abaixo em que isso ocorre
com o termo sublinhado é:

(A) Comprou um romance de estilo moderno;
(B) Após dois anos, perdeu os óculos;
(C) Vi o automóvel importado por meu tio;
(D) Comprou uma caixa de ovos;
(E) Adquiriu um terno na semana passada.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
22. A frase abaixo em que ocorre ambiguidade é:

(A) Ninguém mais os encontrou de novo;
(B) O cargo de oficial de justiça é importante;
(C) A nomeação do Ministro foi surpreendente;
(D) Tudo foi organizado para o julgamento;
(E) As folhas do caderno despencaram.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
23. A frase em que a substituição do termo sublinhado foi feita de forma
adequada ao sentido original é:

(A) Remédio sem efeito / Remédio ineficiente;
(B) Poço sem água / Poço árido;
(C) Livro sem autor / Livro desautorizado;
(D) Carro sem direção / Carro indireto;
(E) Flor sem perfume / Flor fedorenta.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
24. A frase abaixo em que a substituição do segmento sublinhado por um
advérbio foi feita de forma adequada é:

(A) Sem que se entendesse o motivo, o convidado aborreceu-se na festa /
irresponsavelmente;

(B) Ia à academia poucas vezes / habitualmente;
(C) Dirigia com toda a atenção / atenciosamente;
(D) Mesmo sem estudo realizou a tarefa a contento / Intuitivamente;
(E) Enfrentou as dificuldades com coragem / ferozmente.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO PM-CE
25. Algumas vezes, para reduzir-se a extensão do texto, ocorre a
substituição de uma forma negativa por uma positiva equivalente. A frase
abaixo em que isso foi feito de forma semanticamente adequada é:

(A) Os projetos não avançaram nas Comissões / recuaram;
(B) Vejo que os candidatos não foram chamados / desistiram;
(C) Os turistas não foram bem recebidos / foram expulsos;
(D) Os estudantes não continuaram no curso / fracassaram;
(E) O presidente não aceitou o convite / declinou do.
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OBRIGADA

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina 
ArrudaJanaina Arruda

Direito Administrativo
Prof. Thállius Moraes
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ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

PERSONALIDADE 
JURÍDICA CRIAÇÃO FINALIDADES RESPONSABILIDADE CIVIL

REGIME DE 
PESSOAL

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES 
PÚBLICAS

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA

DISTINÇÕES CAPITAL SOCIAL FORMA JURÍDICA COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA COMUM

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA
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DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

CONCESSÃO PERMISSÃO AUTORIZAÇÃO
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OBRIGADO
Prof. Thallius Moraes

Direitos Humanos 
Prof. Lilian Novakoski
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• Internacional = Subsidiário
• Complementariedade
• Mecanismos convencionais e não 

convencionais 

Responsabilidade do Estado 
Sistemas 

Internacionais 
de Direitos 
Humanos 

Sistemas 
Regionais 

América: OEA
Organização 
da Unidade 

Africana 

Sistema 
Europeu de 

Direitos 
Humanos 

Sistema 
Global 

(universal) 

ONU

“A Corte Interamericana de Direitos Humanos (...) é órgão jurisdicional
do sistema interamericano que resolve sobre os casos de violação de
direitos humanos perpetrados pelos Estados-partes da OEA e que
tenham ratificado a Convenção Americana. Sua sede é na cidade de
San José, Costa Rica. Trata-se de um tribunal supranacional
interamericano, capaz de condenar os Estados-partes na Convenção
Americana por violação de direitos humanos, desde que estes tenham
aceitado a competência contenciosa do tribunal”. (MAZZUOLI, Valerio
de Oliveira. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Método, 2017,
p. 149). Considerando o texto acima e as regras contidas na Convenção
Americana de Direitos Humanos, quem ou quais órgãos podem
submeter um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos?
a)Somente os Estados e a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos podem submeter um caso à Corte Interamericana de Direitos
Humanos.

FGV/DPE RJ/2021
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b)Somente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode
submeter um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
c)A Defensoria Pública, o Ministério Público, os Estados e a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos podem submeter um caso à Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
d)Qualquer pessoa natural pode submeter um caso à Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
e)A Defensoria Pública, o Ministério Público e as Cortes Constitucionais
de cada Estado, além da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
podem submeter um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

FGV/DPE RJ/2021
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A República Federativa do Brasil celebrou tratado internacional sobre
Direitos Humanos. A respeito da incorporação desse tratado à ordem
jurídica interna, é correto afirmar, considerando a sistemática
estabelecida na Constituição da República, que ele equivalerá
a)sempre à lei ordinária.
b)sempre à lei complementar.
c)sempre à emenda constitucional.
d)a emenda constitucional, se cada Casa do Congresso aprová-lo, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos membros.
e)a emenda constitucional, se cada Casa do Congresso aprová-lo, em
dois turnos, por dois terços dos votos dos membros.

FGV/Prefeitura de Salvador/2019

PcD

Física

Intelectual

Mental

Sensorial 

Limitação de 
longo prazo 

Mobilidade 
Reduzida 

Dificuldade de 
Mobilidade Flexibilidade

Coordenação 
motora ou 
percepção

Temporária ou 
Permanente 
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barreiras nos Transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes
barreiras Urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos
ao público ou de uso coletivo;
barreiras Arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

barreiras Tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com
deficiência às tecnologias;
barreiras nas comunicações e na Informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de
mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de
tecnologia da informação;
barreiras Atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a
participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas;

To
rt

u
ra constranger alguém com emprego de violência 

ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico ou mental

submeter alguém, sob sua guarda, poder ou 
autoridade, com emprego de violência ou 

grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou 
mental, como forma de aplicar castigo pessoal 

ou medida de caráter preventivo.
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OBRIGADA
Prof. Lilian Novakoski
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Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli

Atenção para a interpretação das questões

Temas costumam ser atemporais

Capacidade de análise de texto

Grandes recortes problematizadores

Julgamento de itens para assinalar alternativa

Versatilidade de notícias

Dicas gerais para a FGV
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Dicas gerais para a FGV

▪Globalização e relações internacionais

▪Dinâmicas dos blocos econômicos

▪Protagonismo chinês

▪ONU e suas entidades

▪Questão do Brexit
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Meio Ambiente

Tecnologia

Segurança Pública

Questões sociais

Educação

Saúde

Ciência 

Troncos temáticos de destaque

Temas Internacionais clássicos

 Questão dos refugiados
 Guerra da Síria
 Brasil no Conselho de Segurança da ONU
 Costa Rica na OCDE
 El Salvador e o bitcoin
 Situação de Belarus
 Desdobramentos do caso George Floyd
 Feriado fim da escravidão EUA
 Rússia: sancionada reforma constitucional
 China e os 100 anos do PCCh
 Ranking das economias globais
 Olimpíadas no Japão
 Situação da Nicarágua
 Naftali Bennett – 1º ministro de Israel
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Temas Internacionais clássicos

 Noruega e a questão do filtro nas fotos
 Afeganistão em pauta: escalada do terror
 Países nórdicos e a social-democracia
 Separatismo na Espanha / Eutanásia na Espanha
 Suíça aprova proibição da burca / casamento gay
 Crise de desabastecimento no Reino Unido
 Protestos em Cuba / Embargo econômico em Cuba
 Protestos na África do Sul
 Ebola na Costa do Marfim 27 anos depois
 30 anos do Mercosul
 União Europeia e os combustíveis a combustão
 Armênia x Azerbaijão
 Israel x Palestina

Temas Internacionais clássicos

 Nigéria e o Boko Haram
 Navio com líbios na Itália
 Recorde de temperatura – Itália e Antártica
 Muro na fronteira da Grécia
 Angola expulsa pastores brasileiros da Universal
 Oscar
 Canadá e a morte de crianças indígenas
 Índia e Paquistão acertam fim de combates na fronteira, na Caxemira
 Canal de Suez – Egito / Nova capital do Egito
 Vulcão na Islândia – Fagradalsfjall
 Protestos em Mianmar
 México – descriminalização do aborto e da maconha
 Paquistão abriu escolas públicas para trans
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Temas Internacionais clássicos

 Pela primeira vez na história, um papa visita o Iraque (março)
 Primeira mulher na presidência da OMC
 Senado americano aprova pacote de infraestrutura de US$ 1,2 trilhão
 OMS e a “velhice”
 Turismo espacial / Missão espacial
 Enchentes na Europa / Ondas de calor nos EUA
 Deputada da AfD visita o Brasil
 Amazonia-1 lançado na Índia
 Sudão entregará ex-presidente Omar al Bashir ao Tribunal Penal
Internacional
 Magistrados do Afeganistão – Brasil
 Biden e a causa palestina
 Carta Einstein 6,7 milhões de reais

 Unesco
 Acnur
 FAO
 OMS
 OMM
 OIT
 Unicef
 Pnud
 Pnuma
 IPCC
 PMA
 UNODC
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Olimpíadas

 Caso da Rússia
 Questão LGBTQIA+
 Velocista de Belarus
 Novas modalidades
 Judoca da Argélia defensor da causa palestina
 Atletas trans (halterofilismo)
 Protestos
 Ausência da Coreia do Norte
 Nadadora Síria
 Mascotes e a simbologia
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OBRIGADO
Prof. Rodolfo Gracioli

Direito Penal/Processo penal

Profa. Priscila Silveira
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Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

Oficioso

Indisponível

Temporário

ATENÇÃO: 
Súmula 

Vinculante 14 
STF

Características

Inquérito policial

Formas de Início

Ação Penal PúblicaAção Penal Pública

Ação Penal Privada

Inquérito policial
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Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

 Outros Prazos:

 Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis

 Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90 dias
(podendo ser duplicado);

 Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;

 Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.

Inquérito Policial - Encerramento

Ação Penal (Art. 24/62 CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada (Ofendido 
/ Queixa-Crime

Propriamente dita

Personalíssima

Subsidiária
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 Modalidades:

 Próprio/real/perfeito: a captura é feita quando o agente está cometendo a infração
(art. 302, I, CPP) ou ao acabar de cometer a infração (art. 302, II, CPP);

 Impróprio/irreal/imperfeito/quase flagrante: o agente é perseguido em situação que
faça presumir ser ele autor da infração (art. 302, III, CPP);

 Presumido/ficto: o agente é encontrado logo depois, com instrumentos, armas,
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (art. 302, IV, CPP);

Prisão em flagrante

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e processual 
(311, CPP)

Decretação (311, CPP)

Prazo: sem prazo estabelecido*

Requisitos: art. 312, CPP

Hipóteses: art. 313, CPP

Substituição: art. 317 a 318-B, CPP

Prisão preventiva
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Temporária

Cabimento: fase investigativa

Decretação : requerimento do MP ou 
representação do delegado. 

Prazo: crime comum (5+5); hediondos e 
assemelhados (30+30) 

Requisitos: art. 1º da Lei

Infrações: art. 1º, III, da Lei

Prisão temporária – Lei 7.960/89

Atos do Procedimento
Inicial

- Requisitos do art. 
41, CPP;

- Art. 513, CPP;

Autuação e notificação para resposta preliminar

- Notifica para RP em 
15 dias (514, CPP)

Com a resposta, delibera:

- Rejeita:  hipóteses 
do art. 395 ou do 
516.

- Recebe: citação 
para RA em 10 
dias(39 CPP)

Continuação

-Segue o rito comum 
(art. 518, CPP)
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Habeas Corpus
 HC Repressivo / Liberatório

• Cabe quando o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção já tiver
se consumado. Nessa hipótese, concedida a ordem, será expedido alvará
de soltura com o intuito de restabelecimento da liberdade (art. 660, § 1º,
do CPP).

 HC Preventivo

• É cabível quando houver fundado receio de constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção.

 HC Profilático

• Visa impedir a prática de atos processuais que possam ensejar a
decretação de prisão ilegal, embora aparentemente legal.

Habeas Corpus
 QUEM PODE IMPETRAR (art. 654, CPP)?

 Qualquer pessoa, mesmo sem a presença de advogado (art. 10, §1º, da
Lei 8.906/94);

 Ministério Público

 QUEM NÃO PODE IMPETRAR?

 Delegado de polícia; Juiz

Embora o juiz não possa impetrar, ele pode conceder a ordem de 
ofício (art. 654, § 2.º, do CPP)
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OBRIGADA!
Professora Priscila Silveira

@profpriscilasilveira

Direito Constitucional 

Prof. ADRIANE FAUTH
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EDITAL
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL:
1. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos,

direitos sociais e direitos políticos.
2. Organização do Estado: organização político-administrativa; União; Estados,

Distrito Federal, Municípios e Territórios.
3. Poder Legislativo: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado

Federal; parlamentares federais, estaduais e municipais.
4. Poder Executivo: atribuições do Presidente da República e dos Ministros de

Estado.
5. Poder Judiciário: disposições gerais e Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
6. Funções essenciais à justiça: Ministério Público, advocacia e Defensorias

Públicas. Conceito e fundamentação.

DIREITOS POLÍTICOS

• IDADE MÍNIMA:

• PROVA: DATA DA POSSE
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ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

• IDADE MÍNIMA:

• PROVA: DATA DA POSSE
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VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, 
na forma da lei, a colaboração de interesse público;

recusar fé aos documentos públicos;

criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

CRIAÇÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO E 
DESMEMBRAMENTO

ESTADOS

• PLEBISCITO

• LEI COMPLEMENTAR

MUNICÍPIOS 
• LEI COMPLEMENTAR FEDERAL –

PERÍODO
• ESTUDO DE VIABILIDADE 

MUNICIPAL
• PLEBISCITO
• LEI ESTADUAL
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TERRITÓRIOS FEDERAIS

Prof. Adriane Fauth

PODER EXECUTIVO

• IDADE MÍNIMA:

• PROVA: DATA DA POSSE
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GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO

GARANTIAS 
FUNCIONAIS

INDEPENDÊNCIA

VITALICIEDADE

1º GRAU: 2 ANOS

TRIBUNAIS: 
POSSE

INAMOVIBILIDADE
SALVO 

INTERESSE 
PÚBLICO

IRREDUTIBILIDADE

IMPARCIALIDADE

EXERCER OUTRO CARGO OU FUNÇÃO –
MESMO EM DISPONIBILIDADE

SALVO 
MAGISTÉRIO

DEDICAR-SE ATIVIDADE 
POLÍTICO PARTIDÁRIA

EXERCER ADVOCACIA –
JUIZO OU TRIBUNAL 

ANTES DE 3 ANOS

RECEBER A QUALQUER 
TÍTULO OU PRETEXTO

CUSTAS OU 
PARTICIPAÇÃO 
EM PROCESSO

AUXILIOS OU 
CONTRIBUIÇÕES SALVO LEI

PODER JUDICIÁRIO
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OBRIGADA
Prof. ADRIANE FAUTH

Noções de Administração Pública

Profa. Elisabete Moreira
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01. (FGV/2021/IMBEL) Suponha que a IMBEL, após a realização de concurso público,
nomeie todos os aprovados no processo seletivo, permitindo que cada chefe de
departamento da empresa receba, em média, vinte novos funcionários para suas
equipes de trabalho. Com base nos entendimentos sobre estrutura organizacional, é
correto afirmar que essa situação permitirá

a) uma integração diagonal de comando.

b) um aumento da amplitude de controle.

c) um enriquecimento vertical dos cargos.

d) uma agregação das competências do staff.

e) uma dispersão da estrutura informal da empresa.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público

02. (FGV/2021/PC-RN) Um órgão público decidiu rever sua estrutura
organizacional, como forma de dar suporte a novas orientações
relativas a sua missão institucional. Um grupo foi designado para
desenhar a nova estrutura.

Nesse processo de definição da estrutura organizacional, será preciso
tomar decisões acerca de elementos básicos, tais como:

a) metas de desempenho para as áreas;

b) amplitude de controle;

c) desenho do sistema de controle;

d) portfólio de produtos e serviços;

e) indicadores de desempenho das áreas.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público
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03. (FGV/IBGE/2020) O processo de organização é pautado por alguns princípios ou
elementos básicos, como preconizado por autores como Fayol e Urwick, entre outros. O
grau em que as tarefas são divididas e padronizadas para que possam ser aprendidas e
realizadas de forma relativamente rápida e eficiente é conhecido como:

a)delegação;

b)especialização do trabalho;

c)coordenação;

d)formalização;

e)amplitude de controle.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público

04. (FGV/IBGE/2020) No processo de administração, a função organização faz a
distribuição das tarefas e dos recursos entre os membros da organização. O
resultado do processo de organização é a estrutura organizacional. O desenho
da estrutura é influenciado por fatores contingenciais — tais como ambiente,
tamanho, tecnologia de produção e estratégia — que devem ser considerados
pelos administradores na busca por eficácia organizacional. Assim, para uma
organização que atua em ambiente com grau de mudança baixo e adota
produção em massa, a estrutura mais eficaz é:

a)funcional;

b)em rede;

c)matricial;

d)matricial por processo;

e)funcional por unidade.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público
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05. (FGV/2021/TCE-PI) Uma organização está selecionando candidatos
para um cargo na área comercial com as seguintes atribuições:
“avaliação da satisfação dos clientes; acompanhamento das vendas;
monitoramento da participação dos produtos da empresa no mercado”.
Essas atribuições estão relacionadas à seguinte função da
administração:

a) controle;

b) planejamento;

c) direção;

d) coordenação;

e) organização.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público

06. (FGV/2021/PC-RNI) Um gerente da área de TI recebeu a incumbência
de definir os objetivos e as metas dos funcionários da área, bem como
de avaliar o desempenho dos membros de sua equipe.
Ao realizar essas atribuições, o gerente exerce, respectivamente, as
seguintes funções administrativas:

a) organização; controle;

b) planejamento; direção;

c) planejamento; controle;

d) direção; controle;

e) direção; organização.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público
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07. (FGV/2018/COMPESA) Um funcionário do setor de atendimento de
uma loja, após o contato de um cliente, comprometeu-se a realizar a
troca de um produto defeituoso. Apesar do acordo, em função do
intenso ritmo de trabalho no período, o funcionário esqueceu-se do
combinado, obrigando o cliente a ligar novamente, demandando
urgência na troca.
Acerca das condutas do bom atendimento, é correto afirmar que o
funcionário foi

a) eficiente, eficaz e efetivo.

b) eficiente, eficaz, mas não efetivo.

c) eficiente, mas não eficaz nem efetivo.

d) eficaz, mas não eficiente nem efetivo.

e) efetivo, mas não eficaz nem eficiente.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público

08. (FGV/TJ-CE/2019) Organizações existem para entregar valor para seus
clientes – ou cidadãos, no caso das organizações públicas – por meio de seus
produtos e/ou serviços. Para isso, é importante a harmonia entre a gestão
estratégica, a gestão de projetos e a gestão de processos. O conceito de processo
corresponde a:

a) atividades que englobam a definição de objetivos organizacionais e concepção
de planos para alcançá-los;

b) um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado
exclusivo;

c) um conjunto de atividades temporárias e exclusivas;

d) um conjunto de atividades relacionadas, com início, meio e fim definidos,
duração e recursos limitados;

e) uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou
máquinas para alcançar um ou mais resultados

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público
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09. (FGV/2017/SEPOG-RO) No que tange ao conceito de Gestão por
Processos, um fabricante de automóveis pode considerar como um
macroprocesso de seu negócio

a) a fabricação de um veículo.

b) a usinagem de peças automotivas.

c) o acabamento do chassi.

d) a programação das atividades de controle.

e) o reparo de um pneu defeituoso.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público

10. (FGV/2017/SEPOG-RO) Ao decidir mudar um modelo de gestão de uma
organização, o gestor precisar estar ciente de que a adaptação simultânea da
cultura organizacional será um fator fundamental para o sucesso dessa
empreitada. Com base nisso, caso um gestor decida implementar um modelo
de gestão por processos em organização, espera-se que determinadas
características da cultura organizacional sejam visadas, como
a) a redução de níveis hierárquicos, a promoção de equipes de trabalho e o
incentivo à multifuncionalidade.
b) o aumento dos níveis hierárquicos, a promoção de equipes de trabalho e a
ênfase em funções e tarefas.
c) o aumento dos níveis hierárquicos, a extinção das equipes de trabalho e o
incentivo à multifuncionalidade.
d) a redução de níveis hierárquicos, a extinção das equipes de trabalho e a
ênfase em funções e tarefas.
e) a redução de níveis hierárquicos, a extinção de equipes de trabalho e o
incentivo à multifuncionalidade.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público
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11. (FGV/2021/IMBEL) Leia o fragmento a seguir retirado do sítio eletrônico da
IMBEL. “Ser reconhecida no mercado nacional e internacional como uma
empresa de excelência no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de
soluções de defesa e segurança.” O fragmento representa uma importante
ferramenta de planejamento estratégico, conhecida como

a) visão

b) missão

c) valores.

d) negócio

e) princípios.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público

12. (FGV/TJ-CE/2019) No setor público, não basta ter boas ideias e boa vontade. É
importante planejar, dirigir e controlar com qualidade. Os planos geralmente realizados
por gerentes médios, que focam em unidades e departamentos organizacionais e que
têm dimensão temporal de médio prazo, são denominados:

a) estratégicos;

b) focados;

c) operacionais;

d) holísticos;

e) táticos

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público
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13. (FGV/PRSA-BA/2019) O fragmento a seguir está no site da Prefeitura de Salvador,
na seção da Secretaria de Fazenda “Assegurar e gerir, com transparência e
efetividade, os recursos financeiros para a manutenção e o desenvolvimento do
município”. O fragmento define o planejamento estratégico do órgão. Assinale a opção
que o identifica.
a)Missão

b)Valores

c)Princípios

d)Visão

e)Ideologia

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público

14. (FGV/MPE-AL/2018) A análise SWOT é, certamente, uma das ferramentas mais
disseminadas no planejamento estratégico de organizações públicas e privadas.
Apesar do amplo emprego, a ferramenta exige alguns cuidados para que seja de fato
útil no processo estratégico. Assinale a opção que apresenta um desses cuidados.

a)O número de ameaças e de oportunidades deve ser ímpar.

b)Cada força identificada precisa estar relacionada a uma fraqueza.

c)As ameaças identificadas devem representar fragilidades nas competências
organizacionais.

d)Para aproveitar as oportunidades identificadas, somente devem ser listadas as
forças que podem ser úteis.

e)O número de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades identificados não deve ser
muito grande.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público
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15. (FGV/2018/ Prefeitura de Niterói – RJ) No processo de reestruturação do
Estado, ocorrido no século passado, alguns serviços que eram exercidos pela
administração pública foram transferidos para o setor privado. Com o intuito
de regular essas atividades, objetivando garantir um padrão de qualidade,
foram criadas as agências reguladoras para essa função. Em relação a essas
agências e ao seu funcionamento, assinale a afirmativa correta.
a) Possuem uma função meramente consultiva, não possuindo qualquer 
poder normativo.
b) São dependentes e subordinadas ao Poder Legislativo, atuando em 
consonância com suas orientações.
c) São instituídas por meio de contratos de gestão, podendo perder a 
qualificação caso ajam em desacordo com as normas previstas.
d)Podem receber esse status apenas as autarquias enquadradas como 
agências executivas.
e) Podem ser criadas no âmbito das três esferas do governo.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público

16. (FGV/2013/FBN) "Os princípios morais são primados maiores que devem
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele,
já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal." Alguns
princípios éticos, que estruturam o desempenho da função pública, estão
relacionados nos itens a seguir.

I. Dignidade, decoro e zelo.

II. Cortesia, eficácia e consciência.

III. Eficiência, equidade e legitimidade.

Assinale:

a) se somente o item I estiver correto.

b) se somente o item Il estiver correto.

c) se somente o item III estiver correto.

d) se somente os itens II e III estiverem corretos.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público
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17. (FGV/2009/MEC) O servidor público sempre que estiver diante de duas
opções, terá o dever, de acordo com o Código de Ética, de escolher a melhor e
a mais vantajosa para:

a) a ordem legal.

b) o patrimônio público.

c) o cidadão em atendimento.

d) a repartição pública.

e) o bem comum.

Noções de Administração Pública
Ética no Serviço Público

OBRIGADA!
Profa. Elisabete Moreira

O impossível é uma 
questão de ponto de vista.

Cortela
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPE
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
FGV

Raciocínio Lógico Matemático
Prof. Brunno Lima

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

EDITAL:
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução
de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a
estrutura daquelas relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções
intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e
temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Operações com conjuntos. Raciocínio
lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
Em uma assembleia com 132 votantes, duas propostas foram votadas. Cada votante votou contra ou a
favor de cada uma das duas propostas. A proposta 1 recebeu 75 votos a favor e, a proposta 2, 81
votos a favor. Exatamente 30 votantes votaram contra as duas propostas. Não houve voto em branco
nem abstenções. O número de votantes que votou a favor das duas propostas foi
(A) 51.
(B) 52.
(C) 54.
(D) 56.
(E) 57.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

GABARITO:
(C) 54.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
Roberto fez as seguintes afirmações sobre suas atividades diárias:

• faço ginástica ou natação.

• vou ao clube ou não faço natação.

• vou à academia ou não faço ginástica.

Certo dia Roberto não foi à academia.

É correto concluir que, nesse dia, Roberto

(A) fez ginástica e natação.

(B) não fez ginástica nem natação.

(C) fez natação e não foi ao clube.

(D) foi ao clube e fez natação.

(E) não fez ginástica e não foi ao clube.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

GABARITO:
(D) foi ao clube e fez natação.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
Um dos diretores de certo hospital, falando sobre as enfermeiras que lá trabalham disse:

“Todas as enfermeiras são formadas pela UFC.”

Sabendo que essa afirmação não é verdadeira, é correto concluir que

(A) nenhuma enfermeira é formada pela UFC.

(B) nenhuma enfermeira é formada.

(C) alguma enfermeira é formada na Unifor.

(D) há, pelo menos, uma enfermeira que não é formada na UFC.

(E) há, pelo menos, uma enfermeira que não é formada.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

GABARITO:
(D) há, pelo menos, uma enfermeira que não é formada na UFC.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
Considere a sentença: “Se todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha”. A negação lógica
dessa sentença é

(A) Se todo sapo é amarelo, então nenhuma perereca é vermelha.

(B) Todo sapo é amarelo e nenhuma perereca é vermelha.

(C) Se nem todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha.

(D) Se nenhum sapo é amarelo, então toda perereca é vermelha.

(E) Nem todo sapo é amarelo ou alguma perereca é vermelha.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

GABARITO:
(B) Todo sapo é amarelo e nenhuma perereca é vermelha.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
Considere a sentença: “Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa”. A sentença
logicamente equivalente à sentença dada é:

(A) Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.

(B) Se a cobra não é verde, então ela morde e não é venenosa.

(C) Se a cobra não é verde, então ela não morde ou não é venenosa.

(D) A cobra é verde e não morde ou é venenosa.

(E) A cobra não é verde e morde e não é venenosa.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

GABARITO:
(A) Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

(FGV / PREF. DE ANGRA DOS REIS / 2019) 
Considere A sequência a seguir é formada pelas letras de “Angra dos Reis”, nessa ordem, com as
letras todas juntas.

ANGRADOSREISANGRADOSREISANGRADO... 

A 100ª letra dessa sequência é

(A) R.

(B) G.

(C) A.

(D) D.

(E) S.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

GABARITO:
(A) R.
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

(FGV / FUNSAÚDE – CE / 2021) 
Em uma sala há 10 pessoas: 4 advogados, 3 engenheiros, 2 técnicos administrativos e 1 auditor. É
correto afirmar que:

(A) sorteando 4 pessoas ao acaso, 2 serão advogados.

(B) sorteando 5 pessoas ao acaso, pelo menos uma delas será um engenheiro.

(C) sorteando 6 pessoas ao acaso, teremos pessoas de três profissões diferentes.

(D) sorteando 7 pessoas ao acaso, pelo menos uma será um advogado.

(E) sorteando 8 pessoas ao acaso, pelo menos uma será um técnico administrativo.

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)EDITAL:

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA FINANCEIRA:

Raciocínio Lógico: Noções sobre lógica: Proposições. Conectivos. Equivalências.
Argumentos. Diagrama e Conjuntos.

Matemática Financeira: Juros simples. Montante e juros. Taxa real e taxa
efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. Juros compostos. Montante
e juros. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes.
Capitalização contínua. Descontos: simples e composto. Desconto racional e
desconto comercial. Amortizações. Sistema francês. Sistema de amortização
constante. Sistema misto. Fluxo de caixa. Valor atual. Taxa interna de retorno.

GABARITO:
(D) sorteando 7 pessoas ao acaso, pelo menos uma será um advogado.
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