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INTERPRETAÇÃO/ 
SEMÂNTICA

FGV
Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

FGV / 2022
Um cartaz de um loteamento dizia: “Se você adquirir um lote de terreno no Campus Inconfidência,
você vai ter como vizinhos as pessoas mais ricas e importantes da cidade! Você pode!” Nesse caso,
o apelo para que o comprador adquira o terreno se centraliza:
A na localização privilegiada;
B nos preços mais acessíveis;
C na facilidade do pagamento;
D na grande dimensão dos lotes;
E no relacionamento social.

Gabarito letra E. 
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FGV / 2022
Uma escritora francesa, falando da felicidade, afirmou que: “A felicidade é uma bola atrás da qual
corremos enquanto rola e que chutamos logo que para”. Com esse pensamento, a escritora quer
dizer-nos que a felicidade humana:
A é um estado transitório em nossas vidas;
B depende de nosso estado de espírito;
C está sempre presente em nossa existência;
D se compara às nossas brincadeiras infantis;
E afasta a infelicidade para bem longe.

Gabarito letra A. 

FGV / 2021
Todas as frases abaixo mostram linguagem figurada; a que mostra uma expansão da figura inicial,
com o emprego de outra expressão figurada, é:
A Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho;
B Felicidade é como um beijo: você deve compartilhar para aproveitá-lo;
C Felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande cesta de lixo;
D Felicidade é um fluxo de caixa positivo;
E A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido.

Gabarito letra A. 
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FGV / 2022
São famosas no Brasil as frases que os caminhoneiros escrevem nos para-choques ligadas à sua
atividade. A frase abaixo que é desligada dessa profissão é:
A Nas curvas do teu corpo capotei meu coração;
B O beijo é como cigarro: não sustenta, mas vicia;
C Perigo não é cavalo na pista, mas burro na direção;
D Paquere todas as mulheres, mas conserve a sua direita;
E Estepe e mulher é sempre bom ter de reserva.

Gabarito letra B. 

FGV / 2022
O segmento abaixo que exemplifica o tipo de texto denominado instrucional é:
A As regras do condomínio estabelecem que os moradores não poderão manter animais de
estimação nos apartamentos;
B Economize para que, nas próximas férias, possa realizar aquele passeio dos seus sonhos pela
Europa;
C A cidade estava deserta em função do feriado prolongado e a Prefeitura instruiu a população
para que não visitasse os locais de grandes aglomerações;
D Todos estão cientes de que a inflação parece estar de volta, ainda que em índices menores;
E Uma vez aberta a caixa, conserve-se na geladeira, sendo aconselhável o consumo nos 3 ou 4 dias
seguintes.

Gabarito letra E. 
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FGV / 2022
Observe o texto a seguir, de uma campanha publicitária:
Gripol – ajuda a conviver com a gripe Quando você ficar gripado, procure viver bem com ela.
Procure aliviar seu mal-estar com Gripol. É questão de dias e de ficar o melhor possível enquanto a
gripe dure.
O texto da publicidade tem por finalidade:
A mostrar a superioridade de Gripol sobre todos os concorrentes;
B destacar a eficiência do tratamento com Gripol;
C revelar o processo de tratamento utilizado
D convencer o leitor a comprar o medicamento;
E indicar a necessidade de conviver harmoniosamente com as moléstias.

Gabarito letra D. 

FGV / 2022
Parônimos são vocábulos de forma semelhante, mas com distintos significados; assim, são
parônimos os verbos aspirar, expirar, conspirar, inspirar e respirar.
A frase abaixo em que um desses verbos foi empregado em seu significado adequado é:
A Felicidade é alguém para amar, algo para fazer e algo a que conspirar;
B Um sobrinho do coronel indicou-lhe a mulher do Batista; era uma moça de 20 anos, loura, assaz
bonita e digna de inspirar amores;
C Em todo caso, era impossível negá-lo; limitou-se a aplaudi-lo, e, quando a moça entrou em
convalescença, aconselhou os pais que a mandassem para algum arrabalde da cidade, a fim de
expirar ares melhores;
D Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora
que o século está a respirar; mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis;
E Creio que os próprios espíritos de São Pedro e São Paulo houvessem escolhido aquela senhora
para aspirar os nomes que estão no Credo.

Gabarito letra B. 
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FGV / 2021
A opção em que a passagem do discurso direto para o indireto é feita de forma adequada é:
A Maria acrescentou: “Eu sei agora que meu amigo partirá daqui em dois dias” / Maria acrescentou
que ela sabia então que seu amigo partiria daqui dois dias mais tarde;
B Seu professor lhe disse: “Refaça agora o trabalho” / Seu professor lhe disse que refizesse naquele
momento o trabalho;
C Baixando os olhos, Pedro disse: “É verdade que eu menti ontem” / Baixando os olhos, Pedro
disse que era verdade que ele mentiu no dia anterior;
D O operário confirmou: “Vou receber amanhã tudo o que mereço pelo meu trabalho” / O
operário confirmou que vai receber no dia seguinte tudo o que merece pelo seu trabalho;
E O menino explicou: “Eu estava aqui na sala quando minha irmã caiu e machucou o joelho” / O
menino explicou que estava ali na sala quando a irmã dele tinha caído e tinha machucado o joelho.

Gabarito letra B. 

DIVERSAS

FGV
Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas
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FGV / 2022
A conjunção E apresenta predominantemente o valor de adição, mas pode mostrar ainda o valor
adversativo (ou concessivo), consequência ou conclusão, finalidade, valor consecutivo, introduzir
uma explicação enfática, iniciar frases de alta intensidade afetiva (= interjeição), facilitar a
passagem de uma ideia a outra. A frase abaixo em que ela mostra valor adversativo, equivalente à
ideia de oposição, é:
A Quando tenho um pouco de dinheiro, compro livros; se sobrar algum, compro roupas e comida;
B Existem duas classes de escritores geniais: os que pensam e os que fazem pensar;
C Vocês sabem o que são os críticos? Gente que fracassou na literatura e na arte;
D Clássico é um livro que as pessoas elogiam e não leem;
E Pinta-se com o coração e a cabeça mais do que com as mãos.

Gabarito letra D. 

FGV: A Polícia Militar chegou e o bandido ficou com medo
O meliante foi preso e encaminhado para a delegacia
A rotina é sempre a mesma: tomo café e lavo a louça.
Vesti a camisa e pus a gravata

FGV / 2022
A conjunção MAS aparece em muitas frases portuguesas, indicando uma contradição entre o
conteúdo da primeira afirmação e o da segunda. A frase abaixo em que essa conjunção tem valor
diferente é:
A Tem muito dinheiro, mas é muito infeliz;
B O filme é bom, mas um pouco chato;
C O time jogou bem, mas perdeu
D Ficou triste, mas quem não ficaria...;
E A prova estava fácil, mas obtive nota ruim.

Gabarito letra D. 

FGV: “Ou João ou Carlos será eleito presidente do clube”
“Tu ou os teus filhos vereis a revolução dos espíritos e costumes”
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE – 2022 
Prof. Brunno Lima

Coordenador Censitário de Área – CCA – 10 questões

Agente Censitário de Administração e Informática – ACAI – 10 questões

RACIOCÍNIO LÓGICO: Lógica: proposições, valores verdadeiro/falso, conectivos “e” e “ou”, implicação,
negação, proposições compostas, proposições equivalentes. Problemas de raciocínio: deduzir informações de
relações arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas e/ou eventos fictícios dados. Orientação espacial e
temporal. Números racionais, operações, porcentagem e proporcionalidade. Medidas de comprimento, área,
volume massa e tempo.

EDITAL:

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
IBFC

Prof. Brunno Lima
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / EBSERH / 2020) 
Considerando que os símbolos ∧, ∨, → e ↔ representem operadores lógicos e

significam “e”, “ou”, “então” e “se e somente se”, respectivamente, análise os

seguintes testes lógicos e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) (32 − 3 × 12 = −4 ∧ 12 + 15 = 27)

( ) (15 + 2 ≠ 17 ∨ 18 − 9 = 9)

( ) (12 ÷ 4 = 4 ↔ 25 − 13 = 12)

( ) (48 ÷ 4 = 12 → 16 + 17 ≠ 33)

( ) (13 + 12 = 9 ∨ 1 + 1 = 3)

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

(A) V, F, V, F, V

(B) V, V, F, F, F

(C) F, F, V, V, V

(D) V, F, F, V, V

(E) F, V, F, V, F 

21

22



REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) V, V, F, F, F

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / IAP-PR / 2021) 
O valor lógico da proposição (p: A fauna não tem problema) é falso e o valor

lógico da proposição (q: foram plantadas 50 mudas) é verdade, então a

alternativa que apresenta proposição composta que tem valor lógico

verdadeiro.

(A) A fauna não tem problema e foram plantadas 50 mudas

(B) A fauna não tem problema ou não foram plantadas 50 mudas

(C) Se a fauna não tem problema, então foram plantadas 50 mudas

(D) A fauna não tem problema se, e somente se, foram plantadas 50 mudas

(E) A fauna não tem problema e não foram plantadas 50 mudas
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) Se a fauna não tem problema, então foram plantadas 50 mudas

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / MGS / 2021) 
Sabendo que o valor lógico do condicional entre duas proposições p e q, nessa

ordem, é falso, então pode-se afirmar que:

(A) o valor lógico de q é verdade e o valor lógico de p é falso

(B) o valor lógico de p é verdade e o valor lógico de q é falso

(C) os valores lógicos de ambas proposições são falsos

(D) os valores lógicos de ambas proposições são verdadeiros
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) o valor lógico de p é verdade e o valor lógico de q é falso

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / PREF. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN / 2021) 

Uma proposição lógica composta tem o seu significado lógico atribuído a partir

da análise de sua tabela-verdade, onde se listam a cada linha todos os arranjos

de valores-verdade possíveis a cada proposição (verdadeiro - V, ou falso - F) que

a compõe. O valor lógico resultante da proposição composta vêm do julgamento

do encadeamento dos valores-verdade a partir do significado lógico do

conectivo linha por linha. Assinale a alternativa que apresenta o número de

linhas de uma tabela verdade de uma proposição lógica composta por duas

proposições simples diferentes e independentes entre si.
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(A) 2

(B) 4

(C) 8

(D) 12

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) 4
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / MGS / 2021) 
A negação da proposição composta “Ana é assistente social e completou o

ensino superior” pode ser descrita logicamente como:

(A) Ana não é assistente social e não completou o ensino superior

(B) Ana não é assistente social ou não completou o ensino superior

(C) Ana não é assistente social ou completou o ensino superior

(D) Ana é assistente social ou não completou o ensino superior

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) Ana não é assistente social ou não completou o ensino superior
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / MGS / 2021) 
A negação da proposição composta “Ana é professora ou José é auxiliar de

classe” pode ser descrita logicamente como:

(A) Ana não é professora ou José não é auxiliar de classe

(B) Ana não é professora e José é auxiliar de classe

(C) Ana não é professora e José não é auxiliar de classe

(D) Ana é professora e José não é auxiliar de classe

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) Ana não é professora e José não é auxiliar de classe
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / MGS / 2021) 
A frase “Se Carlos foi aprovado no concurso, então começou a trabalhar

imediatamente” é equivalente à frase:

(A) Se Carlos começou a trabalhar imediatamente, então foi aprovado no concurso

(B) Carlos foi aprovado no concurso ou começou a trabalhar imediatamente

(C) Carlos não começou a trabalhar imediatamente ou foi aprovado no concurso

(D) Carlos não foi aprovado no concurso ou começou a trabalhar imediatamente

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) Carlos não foi aprovado no concurso ou começou a trabalhar imediatamente
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / IAP-PR / 2021)
A frase “Se a floresta foi explorada, então os animais estão ameaçados” é

logicamente equivalente a frase:

(A) Se a floresta não foi explorada, então os animais estão ameaçados

(B) Se a floresta não foi explorada, então os animais não estão ameaçados

(C) Se a floresta foi explorada, então os animais não estão ameaçados

(D) Se os animais não estão ameaçados, então a floresta não foi explorada

(E) Se os animais estão ameaçados, então a floresta foi explorada

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) Se os animais não estão ameaçados, então a floresta não foi explorada
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / MGS / 2021) 
Uma garrafa de água tem capacidade para 1.500 mL (mililitros). Assinale a

alternativa que apresenta quantos litros (L) de água equivalem a 30 garrafas

iguais a essa.

(A) 30 L

(B) 45 L

(C) 30.000 L

(D) 45.000 L

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) 45 L
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / MGS / 2021) 
Uma peça de teatro teve inicio às 20 horas e 30 minutos com duração total de

147 minutos. Assinale a alternativa que apresenta o horário em que se encerrou

a peça:

(A) 22 horas e 47 minutos

(B) 23 horas e 17 minutos

(C) 22 horas e 37 minutos

(D) 22 horas e 57 minutos

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) 22 horas e 57 minutos
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / MGS / 2021) 
São necessários 60 pedreiros para construir um pequeno prédio em 40 dias.

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros que uma

construtora necessitará para construir o mesmo prédio, em outro local e

totalmente idêntico, só que em apenas 30 dias.

(A) 45

(B) 60

(C) 80

(D) 90

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(C) 80
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REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

(IBFC / SEAP-PR / 2021) 
Paulo completou 40% de 150% do percurso para se chegar na sua cidade natal.

Se ainda restam 288 km para completar o percurso, então o total, em km, que

Paulo já completou do percurso foi:

(A) 480

(B) 432

(C) 412

(D) 144

(E) 192

REVISÃO DE VÉSPERA IBGE - 2022
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(B) 432
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OBRIGADO

Prof. Brunno Lima

Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof. Antonio Daud

Ética no Serviço Público
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@professordaud t.me/professordaud

Ética
Prof. Antonio Daud

Cebraspe/IBGE 2021

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, em caso de exercício irregular de suas atribuições, o
servidor público poderá responder na(s) esfera(s)

A administrativa, apenas.
B penal, apenas.
C administrativa e civil, apenas.
D civil e penal, apenas.
E administrativa, civil e penal.

49

50



Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Esferas de responsabilidades

Responsabilidades 
do servidor

Administrativa infrações administrativas

Civil dano causado pelo servidor

Penal
crimes e contravenções

imputadas ao servidor, nessa 
qualidade 

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

• Diretrizes positivas (fazer) - abrangentes
• Art. 116
• Descumprimento:

• Regra → advertência
• desde que “não justifique imposição de penalidade 

mais grave”

deveres

• Diretrizes negativas (não fazer)
• Art. 117
• Penalidades específicas:

• Advertência (art. 129)
• Suspensão (art. 117, XVII e XVIII)
• Demissão (art. 132, XIII)

proibições
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Deveres do servidor público

Lei 8.112, art. 116. São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas
por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de
situações de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Deveres do servidor público
Lei 8.112, art. 116. São deveres do servidor: (..)

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de
outra autoridade competente para apuração;
VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X - ser assíduo e pontual ao serviço;
XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada,
assegurando-se ao representando ampla defesa.
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Proibições ao servidor público
Lei 8.112/1990, art. 117. Ao servidor é proibido:

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da
repartição;

III - recusar fé a documentos públicos;

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de
serviço;

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de
atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;

(..)

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Proibições ao servidor público
Lei 8.112/1990, art. 117. Ao servidor é proibido: (..)

(..)

*IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública;

*X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não
personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
[exceto em LTIP, entidades pertencentes à União ou cooperativas]

*XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se
tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge
ou companheiro;

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

*XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Proibições ao servidor público

Lei 8.112/1990, art. 117. Ao servidor é proibido: (..)

*XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
*XV - proceder de forma desidiosa;

*XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades
particulares;

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em
situações de emergência e transitórias; (S)

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou
função e com o horário de trabalho; (S)
XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Hipóteses de demissão
Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I - crime contra a administração pública;
II - abandono de cargo;
III - inassiduidade habitual;
IV - improbidade administrativa;
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
VI - insubordinação grave em serviço;
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de
outrem;
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
XI - corrupção;
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2021
A Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais e traz em seu artigo 132 as hipóteses em que a pena de demissão será aplicada.
Sobre as hipóteses de aplicação da demissão, assinale a alternativa incorreta.
A Prática de crime contra a administração pública
B Inassiduidade habitual
C Improbidade administrativa
D Acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas
E Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

FGV/IBGE 2019
Joaquim, ocupante do cargo de Coordenador Censitário Subárea do IBGE, nunca sofreu qualquer sanção
disciplinar. No entanto, de acordo com a Lei nº 8.112/90, a Joaquim poderá ser aplicada a penalidade de
demissão caso:
(A) recuse fé a documentos públicos;
(B) revele segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
(C) oponha resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
(D) ausente-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
(E) cometa a pessoa estranha à repartição o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade.
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PENALIDADES

Ética - IBGE
Prof. Antonio Daud

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

• advertência
• suspensão
• demissão
• cassação de aposentadoria ou disponibilidade
• destituição de cargo em comissão ou função de confiança

Penalidades - art. 127
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2021
A Lei nº 8.112/1990 trata em seu artigo 127 das denominadas “penalidades disciplinares”. Acerca das disposições
da supracitada lei, assinale a alternativa que apresente uma penalidade disciplinar.
A Acordo de leniência
B Suspensão
C Exoneração
D Pena restritiva de direitos
E Pena privativa de liberdade

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Advertência
(art. 129)

por escrito

Violação de deveres do art. 116

Violação de algumas proibições do art. 117 (incisos I a VIII e 
XIX)

Prescrição 180 dias do 
conhecimento do fato
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

Prescrição – art. 142

Prazo Penalidade
180 dias Advertência
2 anos Suspensão
5 anos demais penalidades

Prazos da lei penal
Infrações disciplinares também 

tipificadas como crime 
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2021
Acerca da prescrição da ação penal e as disposições da Lei nº 8.112/1990, analise as afirmativas abaixo e dê
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A ação disciplinar prescreverá em 8 (oito) anos, quanto às infrações puníveis com demissão. ( ) A ação
disciplinar prescreverá em 180 (cento e oitenta) dias, quanto às infrações puníveis com advertência. ( ) A ação
disciplinar prescreverá em 2 (dois) anos, quando às infrações puníveis com suspensão.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A V, F, V
B V, V, F
C F, V, V
D F, F, V
E F, V, F

CÓDIGO DE ÉTICA IBGE

Ética - IBGE
Prof. Antonio Daud
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Código de ética IBGE

Cap. I

Seção I - Regras deontológicas

Seção II - Deveres

Seção III - Vedações

Cap. II - Comissão de 
Ética

Orientação

Aplicação da censura

XIV - São deveres fundamentais do servidor do IBGE:
a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular;
b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando
prioritariamente resolver situações procrastinató- rias, principalmente diante de filas ou de qualquer
outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribui- ções, com o
fim de evitar dano moral ao usuário;
c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo
sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum;
d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e
serviços da coletividade a seu cargo;
e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e
contato com o público;
f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na
adequada prestação dos serviços públicos;
g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitan- do a capacidade e as limitações
individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou
distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-
se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;
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h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer
comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;
i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratan- tes, interessados e
outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em
decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las;
j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida
e da segurança coletiva;
l) ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao
trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema;
m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário
ao interesse público, exigindo as providências cabíveis;
n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais
adequados à sua organização e distribuição;
o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de
suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum;
p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função;

q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes
ao órgão onde exerce suas funções;
r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções supe- riores, as tarefas de
seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo
tudo sempre em boa ordem;
s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito;
t) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas,
abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legíti- mos interesses dos usuários do serviço
público e dos jurisdicionados administrativos;
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou au- toridade com
finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e
não cometendo qualquer viola- ção expressa à lei;
v) apresentar, nas análises estatísticas e geográficas, informações que estejam de acordo
com as normas científicas sobre fontes, métodos e procedimentos, bem como comentar as
interpretações errôneas e o uso indevido de informações estatísticas e geocientíficas;
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x) zelar pela qualidade dos processos de produção das informações estatísticas e
geocientíficas oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades
finalísticas quanto nas atividades de apoio;
z) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste
Código de Ética, estimulando o seu integral cumpri- mento. A conduta ética do
servidor do IBGE deve respeitar a legisla- ção e as normatizações do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como as normas internas desta Fundação,
expressas em suas Resoluções, Ordens de Serviço, Portarias, Normas de Serviço e
Memorandos.

XV - É vedado ao servidor público do IBGE:
a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter
qualquer favorecimento, para si ou para outrem;
b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles
dependam;
c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este
Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;
d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;
e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu
conhecimento para atendimento do seu mister;
f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de
ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou
com colegas hierarqui- camente superiores ou inferiores;
g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de aju- da financeira,
gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si,
familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar
outro servidor para o mesmo fim;
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h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;
i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendi- mento em serviços
públicos;
j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;
l) retirar da Instituição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou
bem pertencente ao patrimônio público;
m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em
benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitual- mente;
o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a
dignidade da pessoa humana;
p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreen- dimentos de cunho
duvidoso.
q) disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre pessoas físicas ou
jurídicas, bem como antecipar resultados de pesquisas à sua divulgação oficial, exceto
quando autorizado.

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2021
O Código de Ética Profissional do Servidor Público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) traz em
seu bojo os principais deveres do servidor público do IBGE. Acerca dos deveres fundamentais do servidor do
IBGE, assinale a alternativa INCORRETA.
A Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular
B Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da
coletividade a seu cargo
C Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o
público
D Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação
dos serviços públicos
E Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

IBFC/IBGE 2021
Leia abaixo uma regra deontológica prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
III - A ___ da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia
de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor
público, é que poderá consolidar a ___ do ato administrativo. Para melhor exercício de sua função pública no
IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas, a fim de atender
ao direito à ___ de modo imparcial e com igualdade de acesso. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela
qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas
atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio.
(Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98031.p df. Acesso em 21 mar.2021, p.09 e
ss)
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
A legalidade / publicidade / informação pública
B moralidade / moralidade / informação pública
C moralidade / eficiência / informação privada
D legalidade / eficiência / informação pública
E impessoalidade / eficiência / informação privada

Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

FGV/IBGE 2019
Sobre possíveis condutas do servidor do IBGE, observe as assertivas a seguir.

I. ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento
indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;

II. zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança
coletiva;

III. exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de
fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados
administrativos.

De acordo com o Código de Ética do servidor público do IBGE, dentre os itens acima, são deveres
fundamentais do servidor do instituto:

A somente I;

B somente III;

C somente I e II;

D somente I e III;

E I, II e III.
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Lei 8.112/90
Prof. Antonio Daud

FGV/IBGE 2020
No capítulo sobre a Comissão de Ética do IBGE, o Código de Ética do Instituto dispõe que, para fins de apuração
do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de:
A contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional,
desde que ligado diretamente a qualquer órgão estatal, excluídos aqueles que prestam serviços sem retribuição
financeira;
B lei, preste serviços de natureza permanente, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou
indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, excluídos aqueles contratados para serviços temporários;
C lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional,
ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder
estatal;
D qualquer ato jurídico legal, excluídos os de origem contratual, preste serviços de natureza permanente,
temporária ou excepcional, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal;
E qualquer ato jurídico legal, excluídos os de origem contratual, preste serviços de natureza permanente,
mediante retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal.

Ética
Prof. Antonio Daud

Cebraspe/IBGE 2021

A Comissão de Ética do IBGE pode aplicar a servidor público a pena de

A censura.
B demissão.
C suspensão.
D advertência.
E cassação.
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Ética
Prof. Antonio Daud

Cebraspe/IBGE 2021

Considerando-se o disposto no Código de Ética do IBGE, é permitido ao servidor
A alegar divergência religiosa para se negar a atender um usuário.
B retardar prestação de contas a seu cargo em caso de ordem expressa de superior
hierárquico.
C deixar de se atualizar quanto a instruções de serviço se não houver capacitação oficial
do órgão para tal.
D abster-se de exercer as prerrogativas funcionais a ele atribuídas se contrárias aos
interesses legítimos de usuário.
E exercer suas funções com finalidade estranha ao interesse público se as formalidades
legais estiverem sendo observadas.

Ética
Prof. Antonio Daud

Cebraspe/IBGE 2021

Em consonância com o Código de Ética do IBGE, a moralidade da administração pública

A pressupõe a ideia de que o fim é sempre o bem comum.
B se limita à distinção entre o bem e o mal.
C pressupõe que a legalidade é superior à finalidade na conduta do servidor público.
D exige que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das
informações oficiais, adotando a celeridade nas atividades de apoio como principal critério.
E obriga ao sigilo das informações estatísticas e geocientíficas, que devem ficar adstritas ao
âmbito da administração pública.
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Ética
Prof. Antonio Daud

OBRIGADO

Prof. Antonio Daud

ADMINISTRAÇÃO

Prof. Stefan Fantini
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Níveis Organizacionais

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

85

86



Processo Administrativo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Planejamento

Organização

Direção

Controle

Papéis do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

PAPÉIS DO 
ADMINISTRADOR

PAPÉIS
INTERPESSOAIS

Símbolo / 
Representação Representa a organização simbolicamente

Liderança Orienta, influencia e motiva

Elemento de 
Ligação Rede de contatos para troca de informações

PAPÉIS
INFORMACIONAIS

Monitor Coleta e analisa informações

Disseminador Compartilha informações (internamente)

Porta-voz Transmite informações (para o meio externo)

PAPÉIS
DECISÓRIOS

Empreendedor Identifica novas ideias e oportunidades

Solucionador 
de conflitos Corrige problemas (internos e externos)

Alocador de 
Recursos Aloca recursos conforme prioridades

Negociador Representa os interesses da organização
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Habilidades do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Habilidades 
do 

Administrador

Habilidades 
técnicas

Conhecimento Técnico e/ou Especializado

Relacionadas ao "fazer"

São mais utilizadas no nível operacional

Habilidades 
humanas

Relacionamento interpessoal

Liderar, motivar, coordenar e influenciar.

São importantes para os três níveis. Contudo, são mais relevantes 
para o nível tático

Habilidades 
conceituais

Trabalhar com ideias, abstrações e conceitos

Relacionadas ao "pensar“. Interpretar situações e planejar o futuro

São indispensáveis ao nível estratégico

Habilidades do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Teoria dos Sistemas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria dos 
Sistemas

seu precursor foi o biólogo Ludwig Von Bertalanffy

novas ideias, conceitos mais integrados, mais sintéticos, que levam em 
consideração o “todo”.

O foco está na relação entre a organização e o ambiente externo, bem 
como na interação entre órgãos internos da própria organização. 

A ideia central é de que as organizações são sistemas abertos. 

Homem funcional

O todo é maior do que a soma das partes (holismo ou sinergia).

Qualquer alteração em uma das partes, repercute no todo (globalismo).

Entropia negativa: as organizações devem importar mais energia (do 
ambiente) do que exportar.

O sistema busca o seu equilíbrio (homeostase). 

Equifinalidade: isso significa que não existe apenas um caminho para 
que o resultado final seja atingido. 

Tipos de Planejamento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Administração por Objetivos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Características da 
APO

Estabelecimento conjunto de objetivos entre o gerente e seu 
superior

Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou 
posição

Interligação entre os vários objetivos departamentais

Ênfase na mensuração e no controle de resultados

Contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos

Participação atuante das gerências e dos subordinados

Apoio intensivo do staff

Administração por Objetivos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

VANTAGENS
da APO

Foca as tarefas e atividades diretamente 
relacionadas ao cumprimento dos 

objetivos

Obriga os administradores a 
estabelecerem as prioridades, metas e 

medidas de desempenho

Estimula a participação, a motivação e o 
comprometimento de todos os funcionários

Proporciona uma clarificação de funções, 
responsabilidades e autoridade

Aumenta a capacidade da empresa de 
responder às alterações do ambiente 

externo

Proporciona maior ligação entre os 
objetivos gerais da empresa e os objetivos 

individuais

DESVANTAGENS
da APO

Depende do apoio e do empenho da 
administração de topo (alta cúpula)

Pode ser inútil e desmotivador em 
ambientes ou fases de mudança dinâmica

Sobrevaloriza (supervaloriza) os objetivos 
individuais em detrimento dos objetivos 

organizacionais

Concentra os esforços no curto prazo, 
com prejuízo ao planejamento de longo 

prazo

Pode consumir tempo excessivo e dar 
origem a muita burocracia
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Análise SWOT

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ambiente INTERNO                   
(aspectos controláveis)

Ambiente EXTERNO                                    
(aspectos não controláveis)

Aspectos POSITIVOS
(ajudam a organização) Forças Oportunidades 

Aspectos NEGATIVOS 
(atrapalham a organização) Fraquezas Ameaças

Matriz Ansoff

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Penetração de 
Mercado

Desenvolvimento de 
Produto

Desenvolvimento de 
Mercado

Diversificação

Produtos

NovosExistentes

M
er

ca
do

s

N
ov

os
Ex

is
te

nt
es
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Balanced Scorecard - BSC

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Perspectivas

Financeira Melhoria dos resultados financeiros (Perspectiva do acionista)

Cliente "Como a organização é vista pelo cliente"

Processos Internos Processos internos críticos para o sucesso

Aprendizado e 
Crescimento Ativos intangíveis (Pessoas, Sistemas e Procedimentos)

04 Sistemas da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Autoridade Responsabilidade

Decisão Comunicação
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Fatores Condicionantes da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fatores Condicionantes da Estrutura 
Organizacional

Fator Humano

Fator objetivos, estratégias e 
políticas

Fator Tecnologia

Fator Ambiente Externo

Elementos da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Elementos Básicos da 
Estrutura Organizacional

Especialização do Trabalho 

Departamentalização

Cadeia de Comando 

Amplitude de Controle

Centralização e 
Descentralização

Formalização
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Estrutura Matricial

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Chefe x Líder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Chefe / Gerente / Administrador Líder

Administra Inova

É uma cópia É o original

Mantém Desenvolve

Processo formal Processo informal

Focaliza o sistema e estrutura Focaliza as pessoas

Baseia-se nas normas, nas regras e na autoridade 
formal

Baseia-se na confiança

Exerce o controle sobre as pessoas Inspira confiança, incentiva e motiva as pessoas

Assegura o controle e a disciplina dos 
subordinados Estimula a criatividade das pessoas

Estabelece limites para os subordinados Potencializa as competências de cada pessoa 

Atua com base na estrutura hierárquica 
organizacional

Atua de acordo com as situações apresentadas

Visão de curto prazo Perspectiva de longo prazo / Visão de futuro

Pergunta como e quando Pergunta o quê e o por quê

Olhos na base da organização (visão limitada) Olhos no horizonte

Imita É original

Aceita o status quo Desafia o status quo

É o clássico bom soldado É sua própria pessoa

Faz certo as coisas (eficiente) Faz as coisas certas (eficaz)
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Tipos de Poder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

TIPOS DE PODER

Poder Legítimo Relacionado à hierarquia

Poder Coercitivo Amparado em ameaças, castigos e punições

Poder de 
Recompensa Poder de recompensar as pessoas

Poder de 
Competência 

Possui habilidades, conhecimentos, expertise
ou know-how

Poder de Referência Baseado no carisma, na empatia e nas 
características do líder

Poder de Informação Pessoa detém a posse de informações 
estratégicas

Poder Pessoal Deriva das características individuais

Tipos de Poder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

TIPOS DE PODER

Poder Legítimo Relacionado à hierarquia

Poder Coercitivo Amparado em ameaças, castigos e punições

Poder de 
Recompensa Poder de recompensar as pessoas

Poder de 
Competência 

Possui habilidades, conhecimentos, expertise
ou know-how

Poder de Referência Baseado no carisma, na empatia e nas 
características do líder

Poder de Informação Pessoa detém a posse de informações 
estratégicas

Poder Pessoal Deriva das características individuais
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Tipos de Poder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

TIPOS DE PODER

Poder Legítimo Relacionado à hierarquia

Poder Coercitivo Amparado em ameaças, castigos e punições

Poder de 
Recompensa Poder de recompensar as pessoas

Poder de 
Competência 

Possui habilidades, conhecimentos, expertise
ou know-how

Poder de Referência Baseado no carisma, na empatia e nas 
características do líder

Poder de Informação Pessoa detém a posse de informações 
estratégicas

Poder Pessoal Deriva das características individuais

Estilos de Liderança (“Os Três de White e Lippitt”)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estilos de Liderança 

(“Os Três de White e 
Lippitt”)

Liderança 
Autocrática

O líder centraliza toda a tomada de decisões e não há 
qualquer tipo de delegação aos liderados. O líder é dominador, 

impõe suas ordens e traça as diretrizes sem qualquer 
participação do grupo. 

Liderança 
Democrática

Os liderados participam do processo de tomada de 
decisões. O líder participa, orienta e auxilia. É como se o líder 

fosse um “membro normal” do grupo. 

Liderança 
Liberal (ou 

Laissez-Faire)

o líder delega totalmente a tomada de decisões aos 
liderados. A participação do líder é limitada. A liderança tem um 

papel meramente “consultivo”.
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Teoria Situacional de Hersey e Blanchard

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Maturidade M1

Baixa Motivação

Baixa Capacidade

Determinar / Dirigir / Narrar (Estilo E1)

Baixo Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M2

Alta Motivação

Baixa Capacidade

Persuadir / Vender (Estilo E2)

Alto Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M3

Baixa Motivação

Alta Capacidade

Compartilhar / Participar (Estilo E3)

Alto Relacionamento

Baixa Tarefa

Maturidade M4

Alta Motivação

Alta Capacidade

Delegar (Estilo E4)

Baixo Relacionamento

Baixa Tarefa

Teoria da Hierarquia das Necessidades

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas

Autorrealização

Necessidades Inferiores (de Baixo Nível)
-Necessidades Primárias

-São satisfeitas por estímulos externos
(através de salários, condições de trabalho, etc.)

Necessidades Superiores (de Alto Nível)
-Necessidades Secundárias

-São satisfeitas por estímulos internos
(estímulos de dentro do indivíduo)
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Teoria da Expectância

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

M E I V

Processo de Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Etapas do Processo de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Definição dos objetivos

Monitoramento/Avaliação
do desempenho "atual"

Comparacão entre o 
desempenho "atual" e o 

padrão estabelecido

Correção, Realimentação 
ou Feedback

Tipos de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Eficiência x Eficácia x Efetividade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

EFICIÊNCIA Utilização de 
recursos

Fazer de forma 
correta

Relaciona-se 
aos Meios Foco Interno

EFICÁCIA
Alcance dos 
resultados 
(objetivos)

Fazer a coisa 
certa

Relaciona-se 
aos Fins Foco Externo

EFETIVIDADE Impacto
causado

Gerar 
benefícios, 

transformação 

Relaciona-se 
aos Benefícios

gerados
Foco Externo

Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Significados 
(Maximiano)

Excelência Se refere ao melhor que se pode fazer. A excelência é absoluta: é o 
ideal mais elevado. 

Especificações
Se refere à qualidade “planejada”. Ou seja, é a definição de “como”

o produto ou serviço deve ser. Qualidade significa o conjunto das 
características de um produto ou serviço. 

Conformidade Se refere ao grau de identidade entre o produto ou serviço e suas 
especificações.

Adequação ao Uso

Adequação ao uso é uma ideia que engloba as definições anteriores e 
tem dois significados: qualidade de projeto (compreende as 
características do produto que atendem as necessidades ou 

interesses do cliente) e ausência de deficiências (quanto maior o 
número de deficiências, mais baixa é a qualidade).

113

114



Ferramentas Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas 
da Qualidade

Histograma
É um gráfico de barras (retângulos), que tem por objetivo auxiliar o gestor a identificar e 
visualizar a frequência de determinado evento (defeito/problema). É uma ferramenta 

estatística que permite a visualização e a identificação das variações 

Diagrama de 
Pareto

Regra do 80/20, 80% dos “resultados” (“problemas”) provêm de 20% de ”causas”. 
Auxilia o gestor a “focar” (priorizar) nos aspectos que mais geram impacto na situação 

analisada.

Diagrama de 
Ishikawa

Auxilia o gestora identificar as causas de determinado problema. Diagrama de Causa-
Efeito (Gráfico Espinha de Peixe)

Benchmarking
É um processo contínuo e sistemático de análise das práticas adotadas por empresas 

concorrentes, as quais são consideradas fortes e, na maioria das vezes, líderes de 
mercado.  

5W2H Tem por objetivo facilitar o planejamento das atividades. Auxilia o gestor a traçar os 
planos de ação para que os objetivos sejam alcançados. Auxília na tomada de decisão.

GUT Ferramenta utilizada para priorizar os problemas.

Ciclo PDCA

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

PLAN

DO

CHECK

ACT
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Características do Bom Atendimento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Características 
do Bom 

Atendimento

Cortesia Trata-se de agir com gentileza e educação. 

Apresentação O atendente deve se apresentar de forma adequada. 

Competência O atendente deve possuir os conhecimentos, as habilidades e as atitudes
necessárias à prestação do atendimento. 

Presteza O atendente deve estar sempre “disposto” (disponível) a prestar o atendimento 
e resolver os problemas do cliente. 

Comunicabilidade O profissional de atendimento deve ter uma boa comunicação. 

Interesse Os profissionais de atendimento devem demonstrar interesse nas demandas
dos clientes. 

Atenção Os profissionais devem dar atenção exclusiva aos clientes. 

Eficiência O atendente deve utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível, 
com o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes.

Discrição O profissional de atendimento deve sempre ser discreto no atendimento. Busca-
se, assim, preservar as informações dos clientes.

Características do Bom Atendimento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Características 
do Bom 

Atendimento

Tolerância O atendente deve ser capaz de entender e respeitar as diferenças e as 
diversidades dos clientes. 

Organização O atendente deve manter seu ambiente “limpo” e “organizado”, com todos 
os materiais necessários ao atendimento

Credibilidade O atendente deve ser honesto e “sério”. 

Confiabilidade O atendente deve ser confiável. Ou seja, só deve “prometer” o que, de fato, 
conseguirá cumprir. 

Objetividade O atendente deve ser claro e objetivo.

Conduta O atendente deve ter um bom comportamento e agir com profissionalismo. A 
conduta do profissional de atendimento irá “refletir” a conduta da organização

Iniciativa e 
Flexibilidade

O atendente deve buscar, ativamente, resolver as demandas dos clientes e, 
além disso, deve ser flexível para encontrar novas maneiras de atendê-las

Equidade O atendente deve tratar as pessoas igualmente (sem preconceitos ou 
privilégios)

Paciência O atendente deve manter a paciência, com o objetivo de atender o cliente da 
melhor maneira possível.
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SERVQUAL

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

05 Critérios 
SERVQUAL

Tangibilidade 
(Aspectos 
Tangíveis)

trata-se da aparência física das instalações, dos equipamentos, dos materiais, 
dos serviços e do quadro de funcionários. 

Confiabilidade consiste na capacidade de prestar o serviço “prometido” de forma precisa, 
confiável, eficiente e consistente. 

Responsividade 
(Receptividade / 

Presteza)

trata-se da capacidade de ajudar os clientes com prontidão (isto é, estar 
sempre “disponível” para prestar o serviço).  

Empatia
engloba as dimensões de Acessibilidade, Comunicação e Compreensão. 
Trata-se de fornecer atenção individualizada, facilidade de acesso e de 

comunicação

Garantia 
(Segurança)

engloba as dimensões de Competência, Cordialidade (Cortesia), 
Credibilidade e Segurança. 

Atitudes Necessárias ao Bom Relacionamento Interpessoal

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Atitudes 
Necessárias ao 

Bom 
Relacionamento 

Interpessoal

Empatia

Compreensão 
Mútua

Comportamento 
Receptivo

Proatividade
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Grupos x Equipes

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Modelo dos 05 Estágios de Desenvolvimento dos Grupos (de
Bruce Tuckman)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estágio 5 - Interrupção 
Trata-se da etapa de finalização do grupo. Ou seja, é o momento em que o grupo se prepara para sua 

dissolução (desfazimento). 

Estágio 4 - Desempenho 
É a fase na qual os membros grupo convergem todos os seus esforços para a realização da 

tarefa. 

Estágio 3 - Normatização 
Os membros do grupo se tornam mais “próximos” e coesos. Quanto maior o relacionamento do 

grupo, maior será a proximidade e a coesão interna do grupo, construindo-se, assim, uma unidade 
coordenada (sólida). 

Estágio 2 - Tormenta 
Nesse momento os indivíduos já aceitam a existência de um grupo e se sentem parte dele. 

Contudo, nessa etapa surgem conflitos entre os membros do grupo. 

Estágio 1 - Formação

É a fase inicial do processo evolutivo de um grupo. 
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Formais

Estabelecidos pela estrutura organizacional. Os grupos formais possuem suas atividades e atribuições 
definidas pela organização. 

De 
Comando

É composto por um superior hierárquico (chefe) e seus subordinados. Existe uma 
relação formal de autoridade. Os subordinados reportam-se diretamente ao superior 

hierárquico.

De Tarefa É formado para executar uma determinada tarefa. As relações existentes entre os 
indivíduos podem “romper” as fronteiras hierárquicas existentes (

Grupos Formais
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Prof. Renato da Costa

IBGE - FGV

INFORMÁTICA
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QUESTÕES FGV

INFORMÁTICA

FGV - 2018 - AL-RO
As letras do alfabeto em um teclado podem estar organizadas de diferentes
formas, dependendo do seu layout.
No Brasil, os padrões de teclado certificados pela ABNT são baseados no
padrão
a) HCESAR.
b) QWERTY.
c) AZERTY.
d) DVORAK.
e) BR-Nativo.
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COMPESA – FGV – 2018
Dentro da organização dos computadores, as memórias têm a finalidade de
armazenar dados que serão empregados pelo computador, de modo que ele
possa executar suas tarefas. As memórias podem ser classificadas pelo seu
tempo de acesso, capacidade, volatilidade etc.
Em um computador, a memória que possui o menor tempo de acesso é
A) o disco rígido.
B) o CD-ROM.
C) a principal.
D) o cache.
E) o registrador.

TJ BA – FGV – 2015
Na comparação entre drives HD e SSD, considere os seguintes fatores:
I. custo por GB armazenado;
II. velocidade de leitura;
III. capacidade máxima de armazenagem;
IV. resistência a choques e durabilidade.
Está correto concluir que os drives com tecnologia HD apresentam vantagens:
A) somente no fator I;
B) somente nos fatores I e III;
C) somente no fator IV;
D) somente nos fatores I, II e III;
E) em todos os fatores.
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FGV - 2021 – Prefeitura Municipal de Paulínia
Analise as afirmativas a seguir referentes à comparação entre discos rígidos
tradicionais (HD) e discos sólidos (SSD).
I. HDs em geral são mais baratos
II. SSDs em geral são mais rápidos.
III. SSDs são mais silenciosos.

Está correto o que se afirma em
(A) II, somente
(B) I e II, somente
(C) I e III, somente
(D) II e III, somente
(E) I, II e III

FGV – Polícia Militar do Estado do Amazonas – 2022
No contexto do Windows 10, assinale a extensão que está associada a arquivos
contendo imagens.
(A) .CSV
(B) .EXE
(C) .PNG
(D) .RAR
(E) .TXT
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Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – FGV
Maria está trabalhando na definição de uma política de senhas para um site. Já
está estabelecido que as senhas devem conter quatro caracteres; que será
considerado um alfabeto com 26 letras; e que os caracteres especiais serão
limitados à lista abaixo.

!@#$%&*=+
A partir disso, Maria imaginou três alternativas, cada uma com distintos

requisitos mínimos obrigatórios que devem ser observados na criação de uma
senha, a saber:
I. Pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos um caractere especial;
II. Pelo menos uma letra minúscula, pelo menos um dígito numérico;
III. Pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula.

MPE RJ – FGV – 2019
Um professor precisa carregar as notas dos seus
setenta alunos numa planilha MS Excel 2010 BR, de
modo que ele possa calcular a média dos alunos e
imprimir uma lista alfabética com os resultados.
Para cada aluno, o professor dispõe do nome e das
notas numéricas de quatro avaliações.
Considere os extratos do conteúdo de três arquivos
com extensão “txt” exibidos a seguir.
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MPE RJ – FGV – 2019
Desses arquivos, seria(m) adequado(s) para carga de
dados no Excel:
A) somente I;
B) somente II;
C) somente I e III;
D) somente II e III;
E) I, II e III.

CÂMARA DE ARACAJU SE – FGV – 2021
Isabela pretende enviar um e-mail para um grupo de colegas, de modo que
cada um deles receba o e-mail sem saber que outros o receberam.

O recurso usualmente encontrado para esse tipo de procedimento é
identificado nos aplicativos gerenciadores de e-mail por:
A) Cc
B) Cco
C) Fwd
D) Inbox
E) Outbox
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FGV – Polícia Militar do Estado do Amazonas – 2022
Considere as seguintes afirmativas sobre protocolos/endereços básicos
utilizados na Internet.
I. FTP é empregado para transferências de arquivos pela internet.
II. HTTP é empregado para acesso à Web por meio de mensagens

criptografadas seguras.
III.170.66.11.10 é um exemplo de endereço IP.

Está correto o que se afirma em
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) I e III, somente.
(E) I, II e III.

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – FGV
Observe o endereço (URL) de um recurso na Internet.

https://www.mercado.com.br/Informatica/?Filtro=C56

De acordo com a estrutura padrão de um(a) URL, o componente que NÃO
foi explicitamente especificado é:
A) Caminho (path);
B) Domínio;
C) Esquema ou protocolo;
D) Porta;
E) Query string.
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TCE SE – FGV – 2015
A figura a seguir ilustra um trecho de uma planilha LibreOffice Calc, com o
rastreamento de dependentes para as células C1 e B1 ligado.
A partir da figura, está correto concluir que a fórmula na célula B1 é:
A) = SOMA ( A1 + 30)
B) = SOMA ( A3 +10)
C) = A1 *4
D) = A3 +10
E) = A2 + 20

PREFEITURA DE PAULÍNIA – FGV – 2016
Considere uma planilha MS Excel 2010 na qual as regiões A1:A10 e C1:C10 estão
preenchidas com números entre 10 e 90, aleatoriamente escolhidos.
Na região B1:B4 foram digitadas, na respectiva ordem, as seguintes fórmulas:

I. =SOMA($A$1:A1)
II. =A2+B2
III. =SOMA(A1:C3)
IV. =MÉDIA(A1;5;A3;C4)

Estão corretamente construídas
A) I e II, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.
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FGV – Polícia Militar do Estado do Amazonas – 2022
João preparou um longo documento sobre suas viagens no MS Word 2010,
onde ocasionalmente usou o termo “lazer” grafado como “laser”. Para localizar
precisamente essas ocorrências, certas e erradas, João decidiu usar o
Localização Avançada do Word com as opções “Localizar apenas inteiras” e
“Usar caracteres curinga” acionadas.

Assinale o termo a localizar que João deve usar no comando de busca.
(A) la$er
(B) la(*)er
(C) la*er
(D) la?er
(E) la[s,z]er

SEFIN RO – FGV – 2018
Considere o documento MS Word, cujo conteúdo é exibido a seguir.

Goiaba,
Batata,
Banana,
Beringela,

Nesse documento é realizada uma busca, por meio do comando Localização
avançada, na qual a opção Usar caracteres curinga foi acionada, e o texto de
busca é

[B]*?a,
Assinale a opção que indica o número de palavras que seriam localizadas

nas condições acima descritas.

A) Zero. B) Uma. C) Duas. D) Três. E) Quatro.
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PM SP – FGV – 2021
Um recurso extremamente importante nos editores de texto é o comando de
localização. No MS Word, o comando Localização avançada permite várias
opções de busca, como no quadro a seguir.

Assinale o texto de busca que localizaria
as ocorrências das palavras “avisar” e “avizar”,
mas não localizaria as palavras “aviar” e
“avistar”.
A) avi*ar
B) Avis-zar
C) vi[s ou z]ar
D) avi?ar
E) Avi#sz#ar

MPE RJ – FGV – 2016
Na localização avançada do MS Word 2010, onde podem ser consideradas
eventuais ocorrências de “caracteres curinga”, o emprego do texto

c [ !é ] lula
na caixa “Localizar” provocaria a localização do termo:
A) caélula
B) celula
C) céalula
D) célula
E) clula
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MPE AL – FGV – 2018
Observe as figuras a seguir retiradas do MS Word.
Antes

Depois

Com relação às figuras apresentadas, assinale a opção que estava ativada entre
o antes e o depois.
A) Comparar.
B) Controlar Alterações.
C) Ortografia e Gramática.
D) Painel de Revisão.
E) Restringir Edição.

SEPOG RO – FGV – 2017
Analise o texto a seguir, criado no MS Word 2010, versão em Português.

O recurso aplicado à letra N no início do parágrafo, de modo a criar o
efeito mostrado, foi
A) aumentar o tamanho da fonte.
B) smartArt.
C) subscrito.
D) letra capitular.
E) versalete.
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PROCEMPA – FGV – 2014
O texto a seguir foi digitado no Word do pacote MS Office 2010 BR. A sigla
PROCEMPA foi criada por meio de um recurso desse editor de textos.

Ao texto, inicialmente à esquerda, foi aplicado
o alinhamento justificado por meio de um atalho
de teclado. O atalho de teclado aplicado ao texto
e o recurso empregado na sigla PROCEMPA, são
conhecidos, respectivamente, por
A) Ctrl + J e FontArt
B) Ctrl + J e WordArt
C) Ctrl + J e SmartArt
D) Ctrl + D e WordArt
E) Ctrl + D e FontArt

COMPESA – FGV – 2016
A ferramenta no sistema operacional Windows 2012, que impede o acesso de
usuários não autorizados ao computador por meio das redes de computadores,
controlando o fluxo de dados de entrada e saída, é denominado
A) controlador de domínio.
B) criptografia.
C) software antivírus.
D) software antispyware.
E) firewall.
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FBN – FGV – 2013
No que diz respeito aos conceitos na área de proteção e segurança da
informação, um termo é utilizado para designar alguns tipos de condutas
fraudulentas que são cometidas na rede. É uma espécie de fraude que furta
dados de identidade, senha de banco, número de cartão de crédito e
informações confidenciais de empresas. O infrator utiliza as informações para
fazer saques e movimentações bancárias ou outras operações em nome da
vítima.

Assinale a alternativa que indica esse termo.
A) phishing.
B) sniffing.
C) cooking.
D) bullying.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU – FGV – 2021
No Windows, um nome de arquivo que contém caracteres inválidos e NÃO
seria aceito é:
A) amostra-gratis.doc
B) 12345.txt
C) 12-09-2021.xls
D) relatorio*.pdf
E) abc.txt.gif
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FGV - 2014 - FUNARTE
Maria está tentando localizar um arquivo no seu computador por meio do
Windows Explorer. Como ela não está bem certa sobre o nome do arquivo, a
busca é feita como mostrado a seguir.

*maria?.doc*
Um nome de arquivo que poderia estar no resultado dessa busca é:

A) docmaria23.docx;
B) docmaria.txt;
C) docmaria1.docx;
D) doc3maria.docm;
E) maria1.xls.
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