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REVISÃO DE 10 ITENS DO 
EDITAL EM 13 DICAS  

Profª. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

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

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Profª Adriana Figueiredo

5.6 Regência verbal e nominal.
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.8 Colocação dos pronomes átonos.
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto.
6.1 Significação das palavras.
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
7. Manual de Redação da Presidência da República.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Profª Adriana Figueiredo

RECONHECIMENTO DE 
TIPOS E GÊNEROS 

TEXTUAIS
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 1

• TEXTO EXPOSITIVO: É AQUELE QUE EXPÕE O QUE 
SE SABE SOBRE UM ASSUNTO. 

• TEXTO ARGUMENTATIVO: É AQUELE EM QUE O 
AUTOR DEFENDE UM PONTO DE VISTA. 

Profª Adriana Figueiredo

DICA 1
ATENÇÃO À DIFERENÇA ENTRE FATO E PONTO DE 

VISTA DO AUTOR.

• FATO: EM 2018 47,4% DAS PESSOAS COM 25 ANOS OU MAIS DE
IDADE FINALIZARAM A EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA.

• PONTO DE VISTA: O PROBLEMA DA EDUCAÇÃO É GRAVE: EM
2018, APENAS 47,4% DAS PESSOAS COM 25 ANOS OU MAIS DE
IDADE FINALIZARAM A EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA.
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Profª Adriana Figueiredo

Assim como todas as florestas, os trechos arborizados do Ártico às vezes se incendeiam. Mas, ao
contrário de muitas florestas localizadas em latitudes médias, que prosperam ou até mesmo necessitam
de fogo para preservar sua saúde, as florestas árticas evoluíram para que queimassem apenas
esporadicamente.

As mudanças climáticas, contudo, estão remodelando essa frequência. Na primeira década do novo
milênio, os incêndios queimaram, em média, 50% mais área plantada no Ártico por ano do que em
qualquer outra década do século XX. Entre 2010 e 2020, a área queimada continuou a aumentar,
principalmente no Alasca, tendo 2019 sido um ano ruim em relação aos incêndios na região; além disso, o
ano de 2015 foi o segundo pior ano da história do local. Os cientistas descobriram que a frequência de
incêndios atual é mais alta do que em qualquer outro momento desde a formação das florestas boreais,
há cerca de três mil anos, e possivelmente seja a maior nos últimos 10 mil anos.

Os incêndios nas florestas boreais podem liberar ainda mais carbono do que incêndios semelhantes
em locais como Califórnia ou Europa, porque os solos sob as florestas em latitude elevada costumam ser
compostos por turfa antiga, que possui carbono em abundância. Em 2020, os incêndios no Ártico
liberaram quase 250 megatoneladas de dióxido de carbono, cerca da metade emitida pela Austrália em
um ano em decorrência das atividades humanas e cerca de 2,5 vezes mais do que a histórica temporada
recordista de incêndios florestais de 2020 na Califórnia.

Internet:<www.nationalgeographicbrasil.com>(com adaptações). 

01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de Bombeiros

Profª Adriana Figueiredo

Quanto à tipologia textual, predomina no texto o tipo dissertativo-expositivo.

Certo
Errado

01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros
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Profª Adriana Figueiredo

02. CESPE - 2018 - IPHAN - Técnico I - Área 2

Profª Adriana Figueiredo

02. CESPE - 2018 - IPHAN - Técnico I - Área 2

O texto foi construído com o uso de elementos que caracterizam a tipologia
argumentativa.

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

03. CESPE - MS - Analista Técnico - Administrativo

Profª Adriana Figueiredo

03. CESPE - MS - Analista Técnico - Administrativo

O texto é predominantemente argumentativo, pois defende a ideia de que o
brasileiro está cada vez maior em estatura.

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SERIS - AL - Agente Penitenciário

Profª Adriana Figueiredo

Ao empregar o adjetivo “melancólica” para caracterizar “festa”, em “a melancólica
festa de punição” (primeiro parágrafo), o autor apresenta seu ponto de vista sobre
a forma de punição que se vai “extinguindo”.

Certo
Errado

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SERIS - AL - Agente Penitenciário
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EMPREGO DE DE
CONECTORES E DE 

OUTROS ELEMENTOS DE 
SEQUENCIAÇÃO TEXTUAL

Profª. Adriana Figueiredo

CONJUNÇÕES

Profª. Adriana Figueiredo
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COMO

Profª. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

DICA 2

O VOCÁBULO COMO PODE SER DIFERENTES 
VALORES SEMÂNTICOS.

• CONFORMIDADE: FEZ TUDO COMO PLANEJADO.

• COMPARAÇÃO: É LINDA COMO UMA FLOR.

• CAUSA: COMO ESTAVA CHOVENDO, NÃO FOI À PRAIA.

21
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Profª Adriana Figueiredo

05. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PM-TO - Técnico de Saúde Bucal

No trecho “Ou apenas os segurando como se fossem a mão de uma mãe”, do texto
1A1-I, a palavra “como” introduz uma oração com a noção de concessão.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PM-TO - Técnico de Saúde Bucal

No texto 1A2-II, o segmento “como cascos”, em “Os calcanhares, duros como
cascos, gretavam-se e sangravam” (segundo parágrafo), expressa uma causa.

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

07. CESPE - 2019 - PGE-PE - Analista Judiciário de Procuradoria

O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra
“como” (L.12) fosse substituída por conforme.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

08. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de
Informática - Desenvolvimento

No segundo período do primeiro parágrafo, a expressão “Uma vez que” exprime
circunstância de causa e poderia ser corretamente substituída por Como, sem
alteração do sentido original do texto.

Certo
Errado
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COLOCAÇÃO DOS
PRONOMES ÁTONOS

Profª. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

DICA 3
NA COLOCAÇÃO PRONOMINAL HÁ 3 PROIBIÇÕES, 1 

REGRA E 2 EXCEÇÕES.

3 PROIBIÇÕES:

1. PRÓCLISE EM INÍCIO DE ORAÇÕES: ME PERDOE.

2. ÊNCLISE AOS FUTUROS: ELE RESPODERÁ-ME.

2. ÊNCLISE AOS PARTICÍPIOS: ELE TINHA RESPONDIDO-ME.

27
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 3

1 REGRA:

• PALAVRA INVARIÁVEL É PALAVRA ATRATIVA: NÃO ME
RESPONDA.

Profª Adriana Figueiredo

DICA 3

2 EXCEÇÕES:

1. APÓS CONJUNÇÕES COORDENATIVAS: CHEGOU E SE
SENTOU./CHEGOU E SENTOU-SE.

2. VERBOS NO INFINITIVO: PARA ME ENVIAR./PARA ENVIAR-ME.

29
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 3
NA COLOCAÇÃO PRONOMINAL, NÃO ESQUEÇA: 

• O QUE NÃO É PROIBIDO ESTÁ CORRETO: A MENINA
LEVANTOU-SE./A MENINA SE LEVANTOU.

Profª Adriana Figueiredo

09. CESPE - TJ-DFT - Conhecimentos Básicos

O deslocamento da partícula “se", em “Define-se" (l.24), para o início do período —
escrevendo-se Se define — prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

31
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Profª Adriana Figueiredo

10. CESPE / CEBRASPE - Instituto Rio Branco - Diplomata

Com base na prescrição gramatical, julgue (C ou E) cada proposta apresentada.
"um e outro se irão fechando" (l.18-19) / um e outro irão-se fechando.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

11. CESPE - TRE-PI - Analista Judiciário - Taquigrafia

O deslocamento da partícula “se”, em “parece ter-se tornado moda” (l. 33 e 34),
para imediatamente depois de “tornado” — escrevendo-se parece ter tornado-se
moda — prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

33
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Profª Adriana Figueiredo

12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de
Informática - Desenvolvimento

A correção gramatical do texto seria mantida caso, no trecho “supor que se trata
de um período” (segundo parágrafo), o pronome “se” fosse deslocado para depois
da forma verbal “trata” ― trata-se.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

13. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público

PRIMEIRO PARÁGRAFO: Um registro de mutações ligadas ao mundo eletrônico se 
refere ao que chamo de a ordem das propriedades, tanto em um sentido jurídico
— o que fundamenta a propriedade literária e o copyright — quanto em um
sentido textual — o que define as características ou propriedades dos textos.

Seria mantida a correção gramatical do texto se o pronome “se”, no primeiro
parágrafo, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal “refere”, da
seguinte maneira: refere-se.

Certo
Errado
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DOMÍNIO DA ESTRUTURA
MORFOSSINTÁTICA DO

PERÍODO

Profª. Adriana Figueiredo

ANÁLISE SINTÁTICA

Profª. Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 4
NÃO CONFUNDA SUJEITO E COMPLEMENTO 

VERBAL.

ACABARAM OS APLAUSOS.

ASSALTARAM A CASA.

Profª Adriana Figueiredo

DICA 4
ATENÇÃO AO SUJEITO ELÍPTICO

O MENINO CHEGOU. ESTAVA FELIZ.
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 4
NÃO CONFUNDA COMPLEMENTO VERBAL E 

ADJUNTO ADVERBIAL.

CONVERSAVA COM OS COLEGAS.

CONVERSAVA COM ENTUSIASMO.

Profª Adriana Figueiredo

14. CESPE / CEBRASPE – 2021 - TCE-RJ

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

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

Em “Ele nada faz sem motivo”, o termo “sem motivo” exerce a função de
complemento da forma verbal “faz”.

Certo
Errado

15. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia

Profª Adriana Figueiredo

CONCORDÂNCIA VERBAL
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 5
OS VERBOS HAVER E FAZER, QUANDO INDICAM 
TEMPO DECORRIDO, NÃO SE FLEXIONAM E SÃO 

INTERCAMBIÁVEIS.

CONCLUI O MESTRADO HÁ CINCO ANOS.

CONCLUI O MESTRADO FAZ CINCO ANOS.

Profª Adriana Figueiredo

DICA 5
NA TROCA DO VERBO HAVER POR EXISTIR, 

ATENÇÃO À CONCORDÂNCIA.

HÁ UMA CIDADE ALI./EXISTE UMA CIDADE ALI.

HÁ PESSOAS BOAS NO MUNDO./EXISTEM PESSOAS BOAS NO 
MUNDO.
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 5
O VERBO CONCORDA COM O NÚCLEO DO SUJEITO.

O ÁLBUM DE FOTOS ESTÁ VELHO.

AS FLORES DA PRIMAVERA DESABROCHARAM.

Profª Adriana Figueiredo

Estaria gramaticalmente correta a substituição de “há” por existe em “Afirma que
há dúvidas em alguns casos”.

Certo
Errado

16. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia
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Profª Adriana Figueiredo

17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-SE - Agente de Polícia Judiciária

No trecho “havia tempos” (segundo parágrafo), a substituição de “havia” por
faziam prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

No segundo período do primeiro parágrafo, o termo “tornaram-se” concorda com
“narrativas”.

Certo
Errado

18. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEDUC-AL - Professor - Ciências

49

50



26

Profª Adriana Figueiredo

A forma verbal “utiliza” (l.33) concorda com “leitor” (l.32).

Certo
Errado

19. CESPE / CEBRASPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE -
Professor de Educação Básica - Português

Profª Adriana Figueiredo

No primeiro período do terceiro parágrafo, a forma verbal “podem” está flexionada
no plural porque concorda com “florestas boreais”.

Certo
Errado

20. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros
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EMPREGO DO SINAL 
INDICATIVO DE CRASE

Profª. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

DICA 6
HÁ DUAS JUSTIFICATIVAS PARA CRASE:

• FENÔNEMO FONÉTICO: OBEDEÇA À PROFESSORA.

• LOUCUÇÕES FEMININAS: À NOITE, À MEDIDA QUE, À
CUSTA DE.

53
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 6
ATENÇÃO À CRASE NO PLURAL!

REFERI-ME ÀS AULAS.
REFERI-ME A AULAS.
REFERI-ME À AULAS.

Profª Adriana Figueiredo

21. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros

A supressão do sinal indicativo de crase empregado no trecho “opressão à família 
de Fabiano” (sétimo parágrafo) manteria a correção gramatical do texto, assim 
como seu sentido original.

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

22. CESPE - PM-ES - Soldado da Polícia Militar

O emprego do acento grave em “voto a favor” (L.8) manteria a correção gramatical
do texto.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

23. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - Assessor Jurídico

O emprego do sinal indicativo de crase no trecho “de caráter suplementar às
chuvas”, no terceiro parágrafo, é facultativo; portanto, a supressão desse sinal não
prejudicaria a correção gramatical do trecho

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

24. CESPE - PM-DF - 1º Tenente - Conhecimentos Básicos

O termo “às” (l.16) pode, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser
substituído por a.

Certo
Errado

EMPREGO DOS SINAIS DE
PONTUAÇÃO

Profª. Adriana Figueiredo
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 7
ATENÇÃO OS PRINCIPAIS CASOS DE USO DA 

VÍRGULA:

• APOSTO: MA C H A D O  D E  AS S IS , U M  D O S  M A IO R E S  N O M E S 
DA LITERATURA, ESCREVEU CERCA DE DUZENTOS CONTOS.

Profª Adriana Figueiredo

DICA 7

• ORAÇÕES ADJETIVAS:

o EXPLICATIVA: O ALUNO, QUE ESTUDOU, APRENDEU A
MATÉRIA.

o RESTRITIVA: O ALUNO QUE ESTUDOU APRENDEU A
MATÉRIA.

61
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 7

• ORAÇÕES COORDENADAS: DORMIU A NOITE TODA,
ESTAVA CANSADO./ DORMIU A NOITE TODA, MAS ESTAVA
CANSADO.

• CONJUNÇÃO DESLOCADA: FEZ A PROVA, PORÉM
NÃO FOI APROVADO./ FEZ A PROVA, NÃO FOI, PORÉM,
APROVADO.

Profª Adriana Figueiredo

DICA 7
ATENÇÃO ÀS VÍRGULAS NOS ADJUNTOS 

ADVERBIAIS DE LONGA EXTENSÃO E NAS 
ORAÇÕES ADVERBIAIS DESLOCADAS: VÍRGULAS 

OBRIGATÓRIAS.

NA  M A IO R  PA R T E  D O  T E M P O , A  C R IA N Ç A  B R IN C A V A  C O M  
BONECAS.

QU A N D O  C H E G O U  A  C A S A , F O I D E ITA R -S E .

63
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Profª Adriana Figueiredo

A correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam mantidos se o trecho
“acerca de indivíduos que pertençam a determinado grupo racializado” (segundo
período do terceiro parágrafo) fosse reescrito da seguinte maneira: acerca dos
indivíduos, que pertencem a um determinado grupo racializado.

Certo
Errado

25. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público

Profª Adriana Figueiredo

PRIMEIRO PARÁGRAFO:  O termo “refugiado ambiental” é utilizado para se referir 
às pessoas que fogem de onde vivem, em razão de problemas como seca, erosão 
dos solos, desertificação, inundações, desmatamento, mudanças climáticas, entre 
outros. A migração causada por eventos climáticos não é nova, mas tende a 
intensificar-se. 

Haveria prejuízo dos sentidos originais do texto caso o trecho “causada por eventos 
climáticos” (segundo período do primeiro parágrafo) fosse isolado por vírgulas.

Certo
Errado

26. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros
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Profª Adriana Figueiredo

Seriam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto caso o vocábulo
“exatos” (l.25) fosse isolado por vírgulas.

Certo
Errado

27. CESPE - 2018 - PM-AL - Soldado da Polícia Militar

Profª Adriana Figueiredo

Feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas, no segundo período do 
quarto parágrafo, a conjunção “Portanto” poderia ser corretamente deslocada para 
logo depois da palavra “discriminação”, dispensando-se o emprego da vírgula

Certo
Errado

28. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público
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Profª Adriana Figueiredo

A oração “o que comanda as migrações” (segundo parágrafo) está empregada entre
vírgulas porque tem caráter explicativo.

Certo
Errado

29. CEBRASPE - 2022 - IBAMA – Analista Administrativo

Profª Adriana Figueiredo

A retirada das vírgulas que isolam o trecho “para se ter segurança pública” (último 
parágrafo) prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

30. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PM-AL - Aspirante da Polícia Militar
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Profª Adriana Figueiredo

PRIMEIRO PERÍODO: Uma noite, quando os integrantes do Jornal de Alagoas
trabalhavam na redação de uma das folhas do jornal, surgiu alguém gritando que
um incêndio lavrava na cidade, querendo devorar tudo.

A vírgula empregada logo após o vocábulo “noite”, no primeiro período do primeiro
parágrafo, poderia ser suprimida sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos
do texto.

Certo
Errado

31. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros

EMPREGO DE ELEMENTOS DE
REFERENCIAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO
E REPETIÇÃO, DE CONECTORES
E DE OUTROS ELEMENTOS DE

SEQUENCIAÇÃO TEXTUAL
Profª. Adriana Figueiredo
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REFERENCIAÇÃO

Profª. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

DICA 8
NAS QUESTÕES EM QUE A BANCA BUSCAR O 

REFERENTE DE UM PRONOME, LEMBRE-SE DE 
QUE A PROGRESSIVIDADE TEXTUAL AJUDARÁ 

VOCÊ A IDENTIFICAR AS RELAÇÕES COESIVAS. (O 
QUE VEM DEPOIS “SALVA”!)

CHAMOU A PROFESSORA DAS CRIANÇAS QUE PLANEJOU O 
MUSICAL.  

73
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Profª Adriana Figueiredo

32. CESPE - 2021 - CODEVASF - Assessor Jurídico

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

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

33. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-SE - Agente de Polícia Judiciária 

PRIMEIRO PARÁGRAFO: A palavra stalking, em inglês, significa perseguição, e é o
termo utilizado pelo legislador na tipificação de um crime que engloba condutas
que atentem contra a liberdade, a intimidade e a dignidade. Entende-se o stalking,
ou o crime de perseguição, como um delito que exige uma perseguição reiterada
pelo autor, não consentida pela vítima, que lhe cause medo, angústia e
sentimentos afins, além de repercutir diretamente na sua vida de maneiras
diversas.

No segundo período do primeiro parágrafo, a forma pronominal “lhe” retoma
“autor”.

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

34. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de
Informática - Desenvolvimento

No segundo período do primeiro parágrafo, a forma pronominal “seu”, em suas 
duas ocorrências no trecho “seu uso e seu consumo”, tem como referente o termo 
“os materiais de que necessita”.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

35. CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em
Pesquisa e Análise de Dados

No segundo parágrafo, o vocábulo “suas”, em “suas antepassadas”, refere-se a
“crianças”.

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

36. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de
Informática - Desenvolvimento

Infere-se do último período do segundo parágrafo que a palavra imaginário está
elíptica após o termo “aquele”, em “aquele que temos vivenciado”.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

Reescrita de frases e parágrafos 
do texto

79
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 9
ATENÇÃO AO ENUNCIADO DAS QUESTÕES DE 

REESCRITURA!

• CORREÇÃO: CONFORMIDADE COM A NORMA CULTA

• SENTIDO/INFORMAÇÕES VEICULADAS NO TEXTO:
CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES NO TEXTO.

• COERÊNCIA: LÓGICA

Profª Adriana Figueiredo

CORREÇÃO
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Profª Adriana Figueiredo

Estaria gramaticalmente correta a seguinte reescritura do primeiro período do
texto: A absoluta indiferença pelas pesquisas, ainda poucas, sobre as mulheres em
situação de encarceramento nasceu da inclusão da criminalidade feminina nos
estudos da criminalidade masculina, o que, por sua vez, é consequência da menor
taxa de mulheres no crime e da desconsideração do universo feminino.

Certo
Errado

37. CESPE / CEBRASPE - 2021 - DEPEN - CARGO 1 - Enfermagem

Profª Adriana Figueiredo

O trecho do último parágrafo do texto CG1A1-I “A ideia central de humanidade e
colaboração mútua contida no ubuntu permite a aplicação dessa filosofia em
qualquer atividade, tal como a política, a educação, os esportes, o direito, a
medicina e a gestão de empresas.” tem a seguinte proposta que mantém a correção
gramatical do texto: A ideia central de humanidade e colaboração mútua contidas
no ubuntu permitem a aplicação dessa filosofia em qualquer atividade, tal como a
política, a educação, os esportes, o direito, a medicina e a gestão de empresas.

Certo
Errado

38. CESPE / CEBRASPE - 2021 - AL-CE - Analista Legislativo -
Administração

QUESTÃO ADAPTADA
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Profª Adriana Figueiredo

SENTIDO

Profª Adriana Figueiredo

Sem prejuízo da correção gramatical do texto e das informações nele veiculadas, o
trecho “relações das forças policiais com a comunidade” (terceiro parágrafo)
poderia ser substituído por relações entre as forças policiais e a comunidade.

Certo
Errado

39. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia
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Profª Adriana Figueiredo

A substituição da forma verbal “busca” (último período do texto) por busque
alteraria o sentido original do texto, mas não prejudicaria sua correção gramatical.

Certo
Errado

40. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL - Escrivão de Polícia

Profª Adriana Figueiredo

Os sentidos do segundo período do primeiro parágrafo seriam alterados, embora
sua correção gramatical fosse mantida, caso o segmento “forma de comunicação do
indivíduo e do grupo com o universo” fosse deslocado para o início do período,
reescrevendo-se o trecho “A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo
com o universo, é herança” da seguinte maneira: Forma de comunicação do
indivíduo e do grupo com o universo, a cultura é herança.

Certo
Errado

41. CESPE / CEBRASPE - 2022 - IBAMA - Analista Ambiental
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Profª Adriana Figueiredo

COERÊNCIA

Profª Adriana Figueiredo

Mantendo-se a coerência do texto, o trecho “com menos cuidado do que de nós
exigiam” (quinto parágrafo) poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma:
com menos zelo do que nos era exigido.

Certo
Errado

42. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEDUC-AL - Professor - Ciências
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Profª Adriana Figueiredo

43. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEDUC-AL - Professor - Ciências

No trecho “batiam-me se no estudo me deixava levar pela preguiça” (segundo
parágrafo), a substituição do termo “se” por quando seria gramaticalmente correta
e manteria a coerência do texto.

Certo
Errado

Profª Adriana Figueiredo

No segundo período do segundo parágrafo, o pronome “Isso” poderia ser
substituído por O que, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do
texto.
Certo
Errado

44. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público
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Profª Adriana Figueiredo

REESCRITA COM GERÚNDIO

Profª Adriana Figueiredo

Seria mantida a coerência do texto se a oração “Incluindo o processo produtivo e as
práticas sociais” (terceiro período do primeiro parágrafo) fosse substituída tanto
por Por incluir o processo produtivo e as práticas sociais quanto por Como inclui o
processo produtivo e as práticas sociais.
Certo
Errado

45. CESPE / CEBRASPE - 2022 - IBAMA - Analista Ambiental
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Profª Adriana Figueiredo

ÚLTIMO PARÁGRAFO: E, se alguém quer mais detalhes sobre a sua insólita teoria,
ele vê a pergunta como manifestação de uma hostilidade bastante significativa a
interpretações não ortodoxas, e passa a interpretar os motivos de quem o
questiona, invocando a Igreja medieval, os grandes hereges da história, os
mistérios por trás da Reforma de Lutero.

A substituição de “invocando” (último parágrafo) por que invoca alteraria os
sentidos originais do texto, embora mantivesse sua correção gramatical.

Certo
Errado

46. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal de Finanças e
Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual

Profª Adriana Figueiredo

Reorganização da estrutura 
de orações e de períodos 

do texto 
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Profª Adriana Figueiredo

DICA 10
SE A MUDANÇA DE POSIÇÃO DE UM TRECHO GERAR 

MUDANÇA DE REFERENTE, HAVERÁ ALTERAÇÃO 
SEMÂNTICA NA FRASE. 

APENAS AQUELA ALUNA ESTUDA.

AQUELA ALUNA APENAS ESTUDA.

Profª Adriana Figueiredo

47. CESPE - TRF - 1ª REGIÃO

Por ser um advérbio, o vocábulo “só” (ℓ.17) poderia ser deslocado para
imediatamente antes da forma verbal “dá” (ℓ.17), sem alteração dos sentidos do
texto.

Certo
Errado
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Profª Adriana Figueiredo

Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o trecho “no
projeto estético e ideológico proposto pelo Modernismo” (primeiro parágrafo)
poderia ser deslocado para imediatamente após o verbo “definir”, desde que o
trecho fosse isolado por vírgulas.

Certo
Errado

48. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de
Informática - Desenvolvimento

Profª Adriana Figueiredo

A substituição do termo “infeliz” (primeiro período do segundo parágrafo) por
infelizmente alteraria os sentidos originais do texto.

Certo
Errado

49. CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEDUC-AL - Professor - Ciências
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FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIA

NAF

Profª. Adriana Figueiredo

Obrigada
Profª. Adriana Figueiredo
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Contabilidade Geral

Prof. Silvio Sande

t.me/profsilviosande
/silvio.sande.5
@prof.silviosande
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

01. (CESPE/EBSERH/218)
Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item
subsequente.

O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, o que
inclui as instituições com fins sociais.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

02. (CESPE/PREVIC/2011)
Acerca de noções básicas da metodologia e do sistema contábil,
julgue o item a seguir.

O exercício social das empresas regidas pela Lei das Sociedades Anônimas deve ter a
duração de um ano, ainda que seu intervalo não coincida com o ano civil, ressalvados os
casos em que a entidade esteja em seu primeiro ano de operação ou tenha acabado de
sofrer alteração estatutária.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

03. (CESPE/SLU-DF/2019)
Com base nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e nas
disposições da Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações acerca de demonstrações
contábeis, julgue o item.

Com as alterações implementadas na Lei n.º 6.404/1976 pela Lei n.º 11.941/2009, o
patrimônio líquido deixou de ser considerado como um grupo do passivo.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

04. (CESPE/TCE-ES/2012)

Com relação ao ambiente em que são realizados os procedimentos contábeis, julgue o
item a seguir.

Denomina-se passivo a descoberto a situação em que o total de exigibilidades supera o
total de bens e direitos, implicando na inexistência de patrimônio líquido.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

05. (CESPE/FUNPRESP/2016)
Julgue o próximo item, relativo a contas contábeis, planos de contas, registro de
transações no sistema contábil e demonstrativos contábeis.

Segundo o método das partidas dobradas, o registro de um fato contábil sempre
implicará um lançamento a débito, que corresponde à aplicação dos recursos da
entidade, e um lançamento a crédito, que corresponde à origem dos recursos aplicados

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

06. (CESPE/APF/2021)
Com relação à técnica de escrituração contábil, julgue o item subsequente.

A versão ampliada da equação do patrimônio pode ser expressa da seguinte forma:
ativo + receitas + ganhos = passivo + despesas + perdas + patrimônio líquido (contas
de capital).
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

07. (CESPE/APF/2021)

Com relação à técnica de escrituração contábil, julgue o item subsequente.

A terceira fórmula de lançamento contábil, também denominada fórmula complexa,
requer a utilização de uma conta devedora e duas ou mais contas credoras para o
registro de um evento contábil.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

08. (CESPE/CGE-PI/2015)

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

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

111

112



57

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

09. (CESPE/APF/PF/2021)
Com relação à técnica de escrituração contábil, julgue o item subsequente.

No livro Razão devem ser apresentados os saldos das contas representativas dos
elementos patrimoniais de uma entidade.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

10. (CESPE/EBSERH/2018)

Julgue o item a seguir, a respeito de escrituração.

No caso de operações que sejam realizadas fora da sede do estabelecimento, é
admitida a escrituração resumida no livro diário, por totais relativos ao período máximo
de 60 dias, desde que sejam conservados os documentos que permitam verificação
posterior.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

11. (CESPE/FUNPRESP/2016)

Julgue o próximo item, relativo a contas contábeis, planos de contas, registro de
transações no sistema contábil e demonstrativos contábeis.

Elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos e constituem a relação de todas
as contas utilizadas pela entidade no registro contábil das suas operações.

Julgue o item seguinte, de acordo com os princípios de contabilidade e as normas do  
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

O relatório contábil-financeiro de propósito geral não atende a todas as informações  de 
que os investidores, os credores por empréstimos e outros credores, existentes e  em 
potencial, necessitam, nem mesmo é elaborado no sentido de apurar o valor da  entidade 
que reporta a informação.

Prof. Silvio Sande

12. (CESPE/DPF/PCF/2018)
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

13. (CESPE / SEFAZ-AL / 2021)
Considerando o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade, emanadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e os procedimentos aplicáveis à técnica de
escrituração contábil, julgue o item seguinte.

Quando a apresentação e a classificação dos itens que compõem as demonstrações
contábeis são mantidas de um período para outro, a consistência de apresentação está
presente nas referidas demonstrações.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

14. (CESPE / TCE-RJ / 2021)
Com base no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) — Estrutura Conceitual para Relatório
Financeiro, julgue o item subsecutivo.

Natureza e magnitude são os elementos que servem de base para se determinar a
materialidade dos itens que compõem o relatório financeiro, devendo tais elementos ser
analisados no contexto da entidade que reporta a informação.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

15. (CESPE / PG-DF / 2021)
A estrutura conceitual para relatório financeiro tanto descreve o objetivo quanto os
conceitos para a elaboração do relatório financeiro para fins gerais. Acerca desse
assunto, julgue o próximo item.

Ao considerar a nova perspectiva do conservadorismo contábil, as decisões dos gestores
devem fundamentar-se nas informações que geram valor confirmatório. Desse modo, a
relevância das informações financeiras não se vincula a informações que tenham valor
preditivo.

16. (CESPE / SEFAZ-AL / 2021)
Considerando o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade, emanadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e os procedimentos aplicáveis à técnica de
escrituração contábil, julgue o item seguinte.

Os recursos econômicos de uma entidade são itens que devem compor o seu ativo,
enquanto as reivindicações contra a entidade são itens que devem fazer parte do seu
passivo ou do seu patrimônio líquido.
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Com base no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) – Estrutura Conceitual para Relatório
Financeiro, julgue os itens subsecutivos.

O valor em uso de um ativo não contempla os custos de transação que a entidade que
detém o controle do referido ativo espera incorrer no futuro, caso venha a negociar esse
ativo ao final de sua vida útil.

Prof. Silvio Sande

17. (CESPE/TCE-RJ/2021)

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

18. (CESPE/FUB/2014)
Julgue o seguinte item, acerca da elaboração das principais demonstrações contábeis
previstas pelo CPC.

O balanço patrimonial é a demonstração contábil estática que apresenta, em termos
qualitativos, a posição financeira e patrimonial da entidade em data determinada.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

19. (CESPE/CADE/2014)
Com relação ao passivo das entidades, julgue o item a seguir, de acordo com a
legislação vigente.

As obrigações da companhia com terceiros devem ser classificadas no passivo circulante
ou no passivo não circulante, tomando-se como referência o exercício social ou o ciclo
operacional da empresa, se este tiver duração maior que o exercício social.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

20. (CESPE/TCE-RJ/2021)
Com relação aos pronunciamentos técnicos do CPC a respeito do conteúdo e a
classificação contábil de estoques, julgue o próximo item.

Um estoque que uma entidade pretenda consumir no decurso normal do seu ciclo
operacional deve ser por ela classificado como ativo circulante no balanço patrimonial.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

21. (CESPE/SLU-DF/2019)
Com base nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e nas
disposições da Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações acerca de demonstrações
contábeis, julgue o item.

A classificação de ativos e passivos como circulantes ou não circulantes deve obedecer
ao ciclo operacional da empresa

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

22. (CESPE/ANTAQ/2014)
Julgue o seguinte item, com relação ao conceito, à classificação e à avaliação de itens
patrimoniais diversos.

Classificam-se no grupo de ativos não circulantes apenas os direitos com vencimento
superior a um exercício social após o levantamento do balanço patrimonial.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

23. (CESPE/PO-AL/2013)
Com base na legislação societária, nos princípios fundamentais de contabilidade e nos
pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o
item subsequente, referente à elaboração de demonstrações contábeis.

As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte devem ser registradas em
ativos não circulantes.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Considere que determinada companhia tenha informado, em reais, os saldos das contas,
conforme mostrados na tabela abaixo
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

24. (CESPE/TELEBRÁS/2013)
Com base nos dados acima apresentados, julgue o item a seguir

O capital próprio ou patrimônio líquido da empresa evidencia uma situação líquida
positiva no valor de R$ 27.000,00.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

25. (CESPE/FUB/2018)
A respeito da demonstração do resultado do exercício, julgue o item que se segue.

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

26. (CESPE/FUNPRESP/2016)
Acerca da apuração de resultados, julgue o item subsequente.

A receita líquida com a venda de produtos corresponde à diferença entre a receita
bruta da venda dos produtos e o custo da sua produção.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

27. (CESPE/SUFRAMA/2014)
Com relação ao reconhecimento, à mensuração e à apresentação das contas
patrimoniais e de resultado, julgue o item que se segue.

Na DRE de uma empresa comercial, para a apuração do lucro bruto operacional, as
deduções das vendas e o custo das mercadorias vendidas são subtraídos diretamente
da receita bruta de vendas.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

28. (CESPE/TELEBRÁS/2015)
No que se refere à demonstração do resultado do exercício (DRE), julgue o item
subsecutivo.

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

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

29. (CESPE/APF-PF/2014)
Para que se demonstre com fidelidade a situação patrimonial de determinada
entidade, faz-se necessária a observância de normas técnicas e legais de elaboração
das demonstrações contábeis. Com relação a esse tema, julgue o próximo item.

As comissões pagas a vendedores devem ser incluídas nas despesas operacionais da
demonstração do resultado do exercício, entre as despesas classificadas como
administrativas ou gerenciais.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

30. (CESPE/APF-PF/2021)
Com relação à demonstração do resultado do exercício, julgue o item subsecutivo.

Deduções sobre vendas são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita
bruta de vendas.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

31. (CESPE/TRE-BA/2010)

Quanto à apuração de resultados contábeis, julgue o item que se segue.

O frete pago sobre a venda é classificado, na demonstração do resultado do período
elaborada pela empresa vendedora, como dedução da receita bruta.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

32. (CESPE/FUB/2014)

De acordo com os pronunciamentos técnicos do CPC, julgue os itens seguintes, relativos à
apresentação das demonstrações contábeis

A demonstração do resultado do exercício (DRE) inicia-se pela receita líquida de vendas
e não apresenta a receita bruta e as deduções da receita.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

33. (CEBRASPE/TCE-SC/2016) 
No que se refere aos livros de escrituração e às previsões legais relativas às demonstrações
contábeis, julgue o item a seguir.

Para fins de elaboração da demonstração do resultado do exercício, a receita de venda é
contabilizada por ocasião da transferência dos riscos e benefícios das mercadorias, dos
produtos e dos serviços fornecidos pela entidade.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

34. (CESPE/ANTT/2013)
Julgue o seguinte item, relativo às demonstrações contábeis previstas na Lei das
Sociedades por Ações e nos pronunciamentos do CPC.

Na elaboração da demonstração do resultado do exercício, a subclassificação das
despesas pode ser realizada pelo método da natureza da despesa ou pelo método da
função da despesa.

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

35. (CESPE/SEFAZ-CE/2021)
A respeito das demonstrações contábeis, julgue o item subsequente.

Apesar de a apresentação funcional ser a mais utilizada pelas organizações na
elaboração da demonstração de resultado do exercício, a apresentação por natureza
da despesa é a incentivada pelas normas contábeis.
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t.me/profsilviosande
/silvio.sande.5
@prof.silviosande

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Prof. Silvio Sande

BOA PROVA!!!!
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REVISÃO DE VÉSPERA –
PETROBRÁS

ADMINISTRAÇÃO

Prof. Stefan Fantini
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Processo Administrativo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Tipos de Planejamento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Etapas do Planejamento Estratégico

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Missão x Visão x Valores x Negócio

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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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 

 

Balanced Scorecard (BSC)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Departamentalização Funcional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria dos Traços

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria de Traços

Líder já nasce "pronto". 
Possui caracteíristicas 

inatas.                                     
(liderança não pode ser 

aprendida) 

Aspectos físicos

Habilidades

Aspectos da personalidade

Fatores sociais

Características relacionadas com a tarefa

Limitações

Dificuldade de identificar os traços

Dificuldade em encontrar traços universais

Ignora a reação e influência dos subordinados

Acredita que o líder é líder em qualquer situação

Simplista e limitada
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Estilos de Liderança (Os Três de White e Lippitt)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Os Três de White e Lippitt

Liderança Autocrática

Liderança Democrática

Liderança Liberal (ou Laissez-Faire)

Eficiência, Eficácia e 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
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Tipos de Decisões

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Gestão por Projetos e Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Ciclo de Vida dos Projetos (Fases dos Projetos)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

1 – Início do Projeto 2 – Organização e 
Preparação                         

3 – Execução do 
Trabalho do Projeto 

4 – Encerramento do 
Projeto                               

Grupos de Processos de Gerenciamento de
Projetos do Guia PMBOK

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Grupos de 
Processos de 

Gerenciamento de 
Projetos do Guia 

PMBOK

1 – Processos de Iniciação

2 – Processos de Planejamento

3 – Processos de Execução

4 – Processos de Monitoramento e Controle

5 – Processos de Encerramento
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Criar a EAP (Estrutura Analítica do Projeto)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

De acordo com o Guia PMBOK, criar a EAP é o “processo de decompor as entregas e o
trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. O principal
benefício desse processo é que ele fornece uma visão estruturada do que deve ser
entregue.”

Administração de Recursos Humanos (ARH) x Gestão de
Pessoas (GP)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Administração de Recursos Humanos

- Pessoas são "recursos" (patrimônio 
físico)

-Manutenção da cultura organizacional, 
introversão, isolamento, ênfase na 

eficiência interna, rotina burocratizada, e 
uma visão voltada para o passado e 

presente.

Gestão de Pessoas

- Pessoas são "parceiras" (patrimônio intelectual)

- Mudança cultural, inovação, extroversão, 
visão estratégia, ênfase na eficácia

organizacional, administração participativa, e 
uma visão voltada para o futuro.
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Avaliação 360° - Método Moderno de Avaliação de
Desempenho

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Avaliação 360°

A avaliação de desempenho é realizada de forma “circular”, por todos que mantêm 
algum tipo de contato com o indivíduo avaliado. Isto é, “todos avaliam todos” (inclusive 

o próprio indivíduo - autoavaliação)

Vantagens

É um método rico, que fornece informações completas e precisas. 

Permite o anonimato

tende a reduzir o efeito halo.

Desvantagens

é um método complexo, caro e de dificil planejamento e aplicação. 

é um método caro e que requer o treinamento dos avaliadores.

Pode gerar avaliações “conflitivas”

A possibilidade de permitir que colegas, pares e subordinados realizem a avaliação 
pode gerar “parcialidade” (tendenciosidade) nos resultados. Ou seja, as avaliações 

desses indivíduos podem ser tendenciosas.

Treinamento e Desenvolvimento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Sistema de 
TD&E

Informação Trata-se de ações educacionais de curta duração. São módulos ou unidades 
organizadas de informações e conhecimentos.

Instrução
Trata-se de orientações baseadas em objetivos instrucionais. São formas simples 

de estruturação de eventos de aprendizagem, utilizadas para transmitir 
conhecimentos, habilidades e atitudes de maneira simples e fácil. 

Treinamento Tem por objetivo a melhoria do desempenho funcional do indivíduo (atividades 
"atuais"). É orientado para o presente e para o cargo “atual”.

Desenvolvimento

Busca desenvolver competências no indivíduo, com o objetivo de desenvolvê-lo 
profissionalmente, para que ele seja capaz de utilizar essas competências

futuramente. É orientado para o futuro (cargos futuros) e para o indivíduo. Visa à 
carreira.

Educação Conjunto de eventos educacionais de média e longa duração que tem por objetivo a 
formação e qualificação profissional contínua dos funcionários. 
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Desenho, Descrição e Análise de Cargos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Desenho                 
de Cargos

Indica a posição do cargo no 
organograma

Estruturação do cargo.

Conteúdo do cargo, Métodos e 
Processos de Trabalho, 

Responsabilidade e 
Autoridade.

Atender às necessidades dos 
empregados e da organização

Descrição                
de Cargos

Descrição do Conteúdo do 
Cargo

Aspectos Intrínsecos ao cargo

Relaciona, de maneira breve, 
as tarefas, os deveres e as 

responsabilidades do cargo.

O que, Quando, Como, Onde e 
Por que.

Análise                      
de Cargos

Requisitos do ocupante do 
cargo ("perfil" desejado)

Aspectos Extrínsecos ao cargo

Relaciona os conhecimentos, 
habilidades e competências, 
necessários ao desempenho

adequado do cargo.

Requisitos físicos, requisitos 
mentais, responsabilidades

que o cargo impõe e condições 
de trabalho.

Conhecimento Tácito x Conhecimento  Explicito

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Conhecimento Tácito
- Subjetivo, pessoal, "implicito" 

e informal.

-Relacionado à interpretação
que o indivíduo faz das 

informações que recebe.

-Dificil de ser compartilhado, 
comunicado e formalizado.

Conhecimento Explícito

- Objetivo, sistemático e formal.

-Pode ser expresso através de 
símbolos, regras, manuais, normas, 

equações, etc.

-Fácil de ser compartilhado, 
comunicado e formalizado. 
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Coversao do Conhecimento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Para: Conhecimento Tácito Para: Conhecimento Explícito

De: Conhecimento Tácito Socialização Externalização

De: Conhecimento Explícito Internalização Combinação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Grupos x Equipes

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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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. 

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Conflitos

Conflitos funcionais

são conflitos construtivos, que 
melhoram o desempenho do grupo. 

Conflitos disfuncionais

são os conflitos destrutivos, que 
atrapalham o desempenho do grupo.
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Tipos de Resolução de Conflitos

Tipos de 
Resolução de 

Conflitos

Ganha-
Perde

Nesse tipo de resolução de conflitos, uma das partes sai 
“ganhando” e a outra parte sai “perdendo”.

Perde-
Perde

Nesse tipo de resolução de conflitos, todas as partes saem 
“perdendo”.

Ganha-
Ganha

Nesse tipo de resolução de conflitos, todas as partes saem 
“ganhando”.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estilos de Administração de Conflitos

Acomodação
(Suavização)

Colaboração
(Solução de 
Problemas)

Evitação
(Fuga)

Competitivo
(Comando

Autoritário)

+

+

-

-
Grau de Assertividade

Grau de 
Cooperação

Compromisso 
(Concessão)

Cooperativo

Assertivo

Não 
Cooperativo

Não 
Assertivo
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Negociação

Negociação Distributiva
a negociação distributiva é caracterizada 

pela “soma-zero”. Ou seja, para uma 
parte “ganhar” a outra parte tem que 

“perder”. Tratam-se de soluções ganha-
perde.

Negociação Integrativa 
a negociação integrativa é caracterizada por 
soluções do tipo “ganha-ganha”. Busca-se 
integrar as partes. O objetivo é encontrar 
soluções em que todas as partes saiam 

ganhando.

Negociação Competitiva
o objetivo principal é obter vantagens
sobre a outra parte, ignorando-se as 

questões de “relacionamento” existentes 
entre as partes e ignorando-se a 

possibilidade de um “relacionamento 
futuro” entre elas. O que se busca é 

apenas obter vantagens e poder.

Negociação Cooperativa 
acima de tudo, as partes estão preocupadas na 

manutenção do relacionamento e no 
fortalecimento do relacionamento entre as 

partes (elas se preocupam com os 
“relacionamentos futuros” entre as partes). Essa 

negociação tem o objetivo de estabelecer e 
desenvolver relacionamentos de longo prazo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Cultura e Clima Organizacional

Cultura Organizacional Clima Organizacional

Valores, normas e padrões Percepções (interpretações)

É a “identidade” da organização É o “estado de “espírito” da organização

É mais “enraizada” É mais “superficial”

É mais difícil de ser “percebida” É mais fácil de ser “percebida”

É mais difícil de ser mudada (é mais estável) É mais fácil de ser mudada (é mais “temporária”)

As mudanças ocorrem a médio/longo prazo                           
(mudanças demoram mais tempo para acontecer)

As mudanças ocorrem a curto/médio prazo                         
(mudanças ocorrem mais rápido)

Existem diversas classificações Pode ser classificada em “favorável” ou “não favorável”
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Níveis da Cultura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

04 P´s (Composto de Marketing / Mix de Marketing)

04 P´s

Produto

"conjunto de atributos, tangíveis ou intangíveis, e é resultado de um 
processo de produção, com o objetivo de atender alguma demanda identificada 
pela pesquisa de marketing ou outra fonte de informação. Os tipos de produto 

são: bens físicos, serviços, eventos, pessoas, locais, organizações e 
ideias"

Preço

relacionado “à̀s decisões e ações associadas ao estabelecimento de objetivos 
e políticas de fixação de preços e à determinação dos preços dos produtos. 
“Custos associados à adoção do comportamento e táticas relacionadas 

ao preço para reduzir esses custos.”

Praça

também é chamada de ponto de venda ou canal de distribuição. significa 
“criação de oportunidades convenientes para que o(s) público(s) se 
engaje(m) com os comportamentos específicos e/ou acessem bens e 

serviços, incluindo o desenvolvimento de parcerias para criação de canais 
de distribuição e o reforço dos comportamentos desejados.” Praça está 

relacionada ao acesso conveniente aos clientes

Promoção

relacionada “com a função de informar, persuadir e influenciar a decisão de 
compra do consumidor.” “comunicações persuasivas destacando 

benefícios, características, preço justo e facilidade de acesso. Decisões 
sobre mensagens, mensageiros, estratégias criativas e canais de 

comunicação. Consideração da incorporação de estímulos de 
sustentabilidade.”
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Marketing Digital

Marketing Tradicional Marketing Digital

Foco na audiência alcançada Foco na qualificação do público-alvo

Comunicação unilateral – uma via Comunicação bilateral – dupla via

Altos custos de produção e execução Baixos custos de produção e execução

Ações de longo prazo (slow plan) Ações em tempo real

Difícil mensurar os resultados Fácil e rápida mensuração do todo

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Marketing Digital

Marketing 
Digital

Inbound
Marketing

método para atrair, envolver e encantar pessoas a fim de alavancar uma 
empresa que oferece valor e constrói confiança. 04 etapas principais: atrair, 

converter, vender e encantar (fidelizar).

Copywriting
“Copywriting é a arte da escrita persuasiva para influenciar as pessoas a 

tomarem uma ação”. É o “processo de produção de textos persuasivos
para ações de Marketing e Vendas” 

Gatilhos 
Mentais

“são palavras, argumentos ou circunstâncias, que são utilizados para 
despertar necessidades adormecidas na mente dos consumidores.

Leads
O lead consiste em um consumidor em potencial que, de alguma forma, 

demonstrou interesse no produto ou serviço da organização. 
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Marketing de Relacionamento

Marketing de 
Relacionamento

estimular a lealdade dos clientes em relação à marca/empresa, através do contato 
constante com o cliente. 

não se preocupa especificamente com a venda de produtos ou serviços; mas sim com a 
construção de um relacionamento duradouro. 

tem como objetivo construir e manter relacionamentos de longo prazo mutuamente 
satisfatórios com seus componentes-chave, a fim de conquistar ou manter negócios com 

eles.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Satisfação do Cliente

qualidade
esperada

qualidade
percebida

cliente fica 
INSATISFEITO

>
(MAIOR que)

qualidade
esperada

cliente fica 
SATISFEITO

=
(igual / similar)

qualidade 
percebida

qualidade
Esperada

<
(MENOR que)

qualidade 
percebida

cliente fica 
ENCANTADO / 
SATISFEITO
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Valor Percebido pelo Cliente

Custos
Benefícios

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Características dos Serviços

Características dos 
Serviços

Intangibilidade 
(Imaterialidade) Os serviços não são palpáveis.

Inseparabilidade Os serviços geralmente são produzidos e consumidos ao 
mesmo tempo. 

Variabilidade
(Heterogeneidade)

Os serviços são variáveis (heterogêneos), uma vez que 
dependem de diversos fatores .

Perecibilidade Os serviços são “imediatamente” perecíveis. Ou seja, os 
serviços são perecíveis pois não podem ser “estocados”. 
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Prof. Stefan Fantini
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Marketing em Empresas de Serviços

04 Ps dos 
Serviços

Perfil o perfil se refere ao local (estabelecimento) em que ocorrerá a 
prestação de serviços. 

Processos a empresa também deve pensar em como “administrará” o 
processo de prestação de serviços. 

Procedimento Os procedimentos se referem ao atendimento propriamente dito
(ou ao “momento da verdade”). 

Pessoas

contratar as pessoas certas e treinar os funcionários de forma 
correta é essencial para o sucesso e a qualidade na prestação 

de serviços e, consequentemente, para a formação da boa
imagem da organização. 

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Segmentação e Posicionamento

Segmentação e 
Posicionamento

Segmentação de 
Mercado

subdividir o mercado maior em grupos menores (“mercados 
menores”), os quais passam a ser chamados de segmentos de 

mercado e se tornam os mercados-alvo da organização. Por meio 
da segmentação a organização busca fornecer produtos e 

serviços mais adequados a seus clientes (ou seja, busca melhor 
atender às expectativas e necessidades dos clientes). 

Posicionamento 
da Marca

é a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela 
ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo. Objetivo é 
posicionar a marca na mente dos consumidores a fim de maximizar 

a vantagem potencial da empresa. 
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Segmentação de Mercado

Formas / 
Critérios de 

Segmentação
de Mercado

Segmentação Geográfica
Trata-se de uma divisão do mercado em diferentes unidades 

geográficas. Por exemplo: países, estados, regiões, 
cidades, bairros, etc.

Segmentação 
Demográfica ou

(Socioeconômico)

Trata-se da divisão do mercado em diferentes grupos, com 
base em variáveis demográficas. Por exemplo: idade, 

sexo, família, raça, estado civil, ciclo de vida (Jovem, Adulto, 
Idoso), geração, escolaridade, renda, classe social, etc.

Segmentação 
Psicográfica (por
Personalidade)

Segmenta o mercado pelos perfis do estilo de vida dos 
diferentes consumidores. Por exemplo: personalidades, 

valores, crenças, bases culturais, atitudes, etc.

Segmentação 
Comportamental (por

Padrões de Consumo)

Segmenta o mercado através dos conhecimentos, atitudes, 
utilização ou resposta dos clientes para determinado 

produto/marca. Por exemplo: hábitos de compra, intenção 
de compra, lealdade à marca, influência na compra, grau de 

utilização do produto, frequência de compra, local de 
compra, etc.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estratégias de Marketing para Lidar com a Concorrência

Posições adotadas pelas 
organizações no mercado

Líder de mercado 

Desafiante de Mercado

Seguidora de Mercado

Ocupante de Nichos de Mercado
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Estratégias de Marketing para Lidar com a Concorrência

Estratégias 
para Líderes 
de Mercado

1° - Expansão 
da Demanda do 
Mercado Local 
(Expansão do 
Mercado Total)

Primeiro, é necessário que a organização busque expandir a “demanda” do 
mercado (com o objetivo de “lucrar mais”). 

2° - Defesa da 
Participação de 

Mercado

Em seguida, é necessário que a
organização defenda a sua participação

no mercado. No Marketing Defensivo, 
existem 06 tipos estratégias de defesa

Defesa de posição

Defesa de flanco

Defesa antecipada

Defesa contraofensiva

Defesa móvel

Defesa por retração

3° - Expansão 
da Participação 

de Mercado

a organização deve buscar aumentar sua participação de mercado, ainda que o 
tamanho do mercado permaneça constante.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estratégias de Marketing para Lidar com a Concorrência

Estratégias 
para 

Desafiantes 
de Mercado

Definição dos 
objetivos 

estratégicos e dos 
oponentes

Primeiro, a organização desafiante de mercado deve definir seu objetivo 
estratégico e, em seguida, deve decidir quem atacará.

Seleção de uma 
estratégia de ataque

selecionar a 
melhor estratégia 

para ataque. 

As estratégias de 
ataque podem ser 

de 05 tipos

Ataque frontal

Ataque pelos flanco

Ataque em círculos (Manobra de cerco):

Ataque por bypass (Bypass / Circuito secundário)

Ataque por guerrilha (Guerrilha)

Seleção de uma 
Estratégia de Ataque 

Específica
(Estratégias “Gerais”)

A seleção e combinação de estratégias específicas podem levar a
organização desafiante ao sucesso, melhorando sua posição no mercado. 

As estratégias específicas/gerais são: Produtos com menor preço; 
Produtos com desconto; Produtos e serviços novos; Produtos e serviços 

melhorados; Propagandas e promoções intensivas; Redução nos custos de 
produção, etc.
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Estratégias de Marketing para Lidar com a Concorrência

Estratégias 
para 

Seguidoras 
de Mercado

Falsificação o falsificador faz uma cópia do produto do líder, embala essa cópia e a 
comercializa no mercado negro ou entre comerciantes de má reputação

Clonagem o “clonador” imita o produto, o nome e a embalagem do produto da empresa 
líder, com variações sutis

Imitação o imitador copia algumas características do líder; no entanto, mantém a 
diferenciação em termos de embalagem, propaganda, preço e localização. 

Adaptação
o adaptador melhora ou adapta os produtos do líder. Ele pode optar por 
vender para mercados diferentes, mas, com frequência, transforma-se em 

futuro desafiante.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estratégias de Marketing para Lidar com a Concorrência

Estratégias de Ocupante de 
Nicho de Mercado

Criar novos nichos

Expandir os nichos

Proteger os nichos
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Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof.: Brunno Lima

Lógica
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REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

Lógica: Funções, Análise Combinatória, Progressões, Raciocínio Lógico Quantitativo.

EDITAL:

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
CEBRASPE

Prof. Brunno Lima

191

192



97

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / COREN – SE / 2021) 
Considere que, para realizar os procedimentos de vacinação, uma equipe tenha sido 
formada por três técnicos de enfermagem para exercer funções distintas. Um deles é 
responsável por registrar as informações do paciente nos sistemas; outro, por preparar a 
dose; e o terceiro, por aplicar. Considere ainda que um centro de saúde disponha de dez 
técnicos, todos igualmente hábeis nessas três funções. A propósito dessa situação 
hipotética, assinale a opção correspondente à quantidade de maneiras distintas que uma 
equipe pode ser formada. 

(A) 30 

(B) 120 

(C) 1.000 

(D) 720 

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
(D) 720
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Dez agentes da polícia civil serão distribuídos em duas equipes de mesmo número de
pessoas para a realização de uma operação. Nesse caso, será possível distribuir os
policiais nas equipes de exatamente 252 formas distintas.
( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / PC – PB / 2022 - ADAPTADA) 

CERTO

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
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Três funcionários da agência 1, quatro funcionários da agência 2 e dois
funcionários da agência 3 participam de uma reunião em que pessoas de
uma mesma agência sempre sentam juntas. Nessa situação,

o número de maneiras distintas que esse grupo de pessoas pode sentar em
9 cadeiras enfileiradas é superior a 1.500.

( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CESPE / ECT / 2005) 

CERTO

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
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Três funcionários da agência 1, quatro funcionários da agência 2 e dois
funcionários da agência 3 participam de uma reunião em que pessoas de
uma mesma agência sempre sentam juntas. Nessa situação,

o número de maneiras distintas que esse grupo de pessoas pode sentar ao
redor de uma mesa redonda com 9 assentos é inferior a 600.

( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CESPE / ECT / 2005) 

CERTO

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
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REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CESPE / BANCO DO BRASIL / 2009) 

A taxa SELIC é a taxa básica de juros da economia brasileira; ela influencia o valor de todas
as demais taxas de juros praticadas pelos sistemas bancário e comercial. Com base nessas
informações e no gráfico acima, julgue o item a seguir.

Nos meses de maio, junho e julho de 2007, a taxa SELIC variou de acordo com uma
progressão aritmética de razão negativa.

( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
CERTO
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REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / IFF / 2018) 
Uma fábrica produz determinada peça automobilística, que é mantida em
estoque até a sua destinação para a respectiva montadora. A partir de
determinado instante inicial 𝑡 , considerado 𝑡 = 0, a quantidade de peças em
estoque é modelada pela função 𝑃 𝑡 = −2𝑡 + 24𝑡 + 128, em que t é a
quantidade de horas trabalhadas para a produção dessas peças. A respeito dessa
produção, julgue o item a seguir.

A quantidade máxima em estoque foi atingida com 4 horas de trabalho.

( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
ERRADO
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REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / IFF / 2018) 
Uma fábrica produz determinada peça automobilística, que é mantida em
estoque até a sua destinação para a respectiva montadora. A partir de
determinado instante inicial 𝑡 , considerado 𝑡 = 0, a quantidade de peças em
estoque é modelada pela função 𝑃 𝑡 = −2𝑡 + 24𝑡 + 128, em que t é a
quantidade de horas trabalhadas para a produção dessas peças. A respeito dessa
produção, julgue o item a seguir.

A quantidade máxima de peças que podem ser estocadas é igual a 200.

( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
CERTO
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REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

(CEBRASPE / PREF. DE SÃO CRISTÓVÃO / 2019) 

A quantidade de números inteiros múltiplos de 19 que estão entre 1.234 e 4.321 é
inferior a 160.

( ) CERTO ( ) ERRADO

REVISÃO DE VÉSPERA – PETROBRAS – ADMINISTRAÇÃO – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
ERRADO
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OB R IG A D O

Prof. Brunno Lima

ESTATÍSTICA

Prof. Carlos Henrique
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ZAP: 21 988787600

@PROFCARLOSHENRIQUERLM

Prof. Carlos Henrique

Órgão: TJ-DFT
Prova: Analista Judiciário - Área Administrativa
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A média, a moda e a mediana dos valores apresentados na tabela 
são superiores a 2,8 e inferiores a 3,3.
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CEBRASPE (CESPE) - Auxiliar em Administração (IFF)
Considere que o peso de 5 pessoas, juntas em um elevador, seja
de 340 kg. Se, em determinado andar, mais um indivíduo entrar
no elevador, sem que dele ninguém desça, e a média aritmética
dos pesos dessas 6 pessoas passar a ser de 70 kg, esse sexto
indivíduo pesa
a) 68,3 kg.
b) 69 kg.
c) 70 kg.
d) 80 kg.
e) 82 kg.
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CEBRASPE (CESPE) - Professor de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico (IFF)/Matemática/2018
No registro das quantidades de filhos de 200 casais,
verificaram-se os valores mostrados na tabela seguinte.

Nesse caso, a quantidade média de filhos para esse grupo de
casais é igual a
a) 0.
b) 1.
c) 2.
d) 2,5.
e) 3.
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Tendo em vista que, diariamente, a Polícia Federal apreende
uma quantidade X, em kg, de drogas em determinado
aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da
tabela precedente, que apresenta os valores observados da
variável X em uma amostra aleatória de 5 dias de apreensões
no citado aeroporto, julgue os itens seguintes.
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CESPE - Perito Criminal Federal/Área 1/2018

 
 A tabela em questão descreve a distribuição de frequências da
quantidade de drogas apreendidas nos cinco dias que constituem a
amostra.

 A mediana das quantidades X observadas na amostra em questão foi igual a 18 kg.

 A moda da distribuição dos valores X registrados na amostra foi igual a 22 kg.

 O desvio padrão amostral da variável X foi inferior a 7 kg.
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Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE -
2018 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 6
Considerando que a análise de uma amostra de minério de
chumbo tenha apresentado os seguintes resultados
percentuais (%): 8,10; 8,32; 8,12; 8,22; 7,99; 8,31, julgue os
itens a seguir, relativo a esses dados.

 O coeficiente de variação da análise é dado pela razão entre
o desvio padrão e a média, multiplicada por 100%

 A variância dos dados em apreço é dada pelo valor do
desvio padrão ao quadrado.

 O desvio padrão da análise em apreço é dado pela raiz quadrada do valor
médio dividido pelo número de amostras, no caso, 6.
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Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: IPHAN Prova: CESPE - 2018 -
IPHAN - Analista I - Área 2
Cinco municípios de um estado brasileiro possuem as
seguintes quantidades de
patrimônios históricos: {2, 3, 5, 3, 2}.
Admitindo que a média e o desvio-padrão desse conjunto de
valores sejam iguais a 3 e 1,2,
respectivamente, julgue os itens seguintes.

 O coeficiente de variação é superior a 0,3 e inferior a 0,5.

 Para esse conjunto de valores, a variância é igual a 3.
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Banca: CESPE Órgão: SEDU-ES Prova: CESPE  - SEDU-ES - 
Professor  — Matemática
Acerca de noções de estatística, julgue o item que se segue.
Se os conjuntos {4,4, 6, 8, 8} e {5, 5, 7, 9, 9} representam as 
idades de dois grupos de crianças, então a variância das idades 
das crianças do segundo grupo é maior do que a variância das 
idades das crianças do primeiro grupo.
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CEBRASPE (CESPE) - Papiloscopista Policial Federal/2018
O resultado de uma pesquisa acerca da satisfação de 200 papiloscopistas, no que
diz respeito às tarefas por eles executadas de identificação de vítimas e de
descobertas de crimes de falsificação, foi o seguinte:
• 30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos ao executar qualquer uma
dessas tarefas;
• 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar pelo menos uma dessas
tarefas.
Considerando que todos os 200 papiloscopistas responderam à pesquisa, julgue o
item seguinte.
 A probabilidade de que um papiloscopista, escolhido ao acaso, tenha se
dito igualmente satisfeito ao executar qualquer uma entre as duas tarefas
mencionadas, dado que se sente satisfeito ao executar pelo menos uma das
duas tarefas, é inferior a 0,15.
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Carlos diariamente almoça um prato de sopa no mesmo restaurante. A sopa é
feita de forma aleatória por um dos três cozinheiros que lá trabalham:
1) 40% das vezes a sopa é feita por João;
2) 40% das vezes por José
3) 20% das vezes por Maria
4) João salga demais a sopa 10% das vezes,
5) José o faz em 5% das vezes
6) Maria 20% das vezes.

Diante do exposto, julgue os itens seguintes:

 Como de costume, um dia qualquer Carlos pede a sopa e, ao experimentá-la,
verifica que está salgada demais. A probabilidade de que essa sopa tenha sido
feita por José é superior a 20%
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Sejam A e B dois eventos associados a um experimento. Sabe-se que P(A) = 0,4 e
P(A U B) = 0,7 e P(B) = p.
Julgue os itens seguintes:

 O valor de p para que A e B sejam mutuamente excludentes é superior a 20%

 O valor de p para que A e B sejam independentes é inferior a 40%
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Os eventos A e B são tais que P(A) = 0,4 e P(B) = 0,9. 
Julgue o item seguinte: 

 Pode-se afirmar que 30% ≤ 𝐏(𝑨 ∩ 𝑩)≤𝟒𝟎% 

 Se A e B forem eventos independentes P (A U B) será 
superior a 95% 
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OBRIGADO

Prof. Carlos Henrique
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INFORMÁTICA

Profa. Emannuelle Gouveia
@Emannuellegouveia

1 Administração de Sistemas de Informação: sistemas operacionais e sistemas de
apoio à decisão

3 Gerenciamento de Projetos: Ciclo de Vida; Estrutura analítica de projeto; Estudo
de viabilidade técnica e econômica, Gerenciamento das Aquisições do Projeto

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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- Sistemas Operacionais e Estrutura de Software

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Sistema de Informação

1) Conceito:

É qualquer sistema automatizado ou manual, que abrange pessoas,
máquinas e/ou métodos organizados para coletar, processar e transmitir
informações.

Tem por objetivo entender e analisar como ocorre o impacto da adoção
das tecnologias de informação nos processos de decisão gerenciais e
administrativos das empresas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Os sistemas de informação possuem:  uma entrada, um processamento e 
uma saída – além de um feedback, que é um mecanismo que controla e 
retroalimenta a operação. 

Algumas vezes encontramos também o controle que é o responsável 
por avaliar o feedback e ajustar, se necessário, a entrada e o processamento 
para que a saída seja o mais adequada possível.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Dimensão

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Dimensão Tecnológica
O uso dos recursos providos pela tecnologia da Informação. A infra

estrutura e equipe de TI da empresa deve atender as necessidades da
mesma, inclusive nos projetos e planos de expansão
Dimensão Humana
São os recursos humanos que compõem a empresa. Vale a máxima do

mercado: “a empresa é tão boa quanto as pessoas que ela agrupa”. Cada um
em seu nível de decisão e atuação deve colaborar, da melhor forma possível,
para a realização adequada dos projetos e crescimento da empresa. É
importante ressaltar que apenas o ser humano é capaz de resolver
problemas organizacionais e converter a tecnologia da informação em
soluções úteis à organização. Muitas vezes, os sistemas de Informação são
utilizados para o trabalho diretoInformática

Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Dimensão Organizacional
Envolve toda a gama de processos organizacionais. A gestão utiliza processos
automatizados ou manuais. Em muitos casos, os Sistemas de Informação são
utilizados para realizar/gerenciar esses processos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

3.1 – Sistemas de Apoio às Operações
Os Sistemas de Apoio às Operações estão relacionados ao nível operacional.

Auxiliam a execução de funções operacionais: vendas, faturamento, etc.

3.1.a) Sistema de Processamento de Transações (SPT): coletam e
armazenam dados sobre transações e algumas vezes controlam decisões
que são feitas como parte de uma transação. São considerados as principais
fontes de informação para outros sistemas e e críticos para o sucesso das
operações empresariais.
3.1.b) Sistema de Controle de Processos (SCP): Trata-se de um sistema que
monitora e controla o processo industrial em seu aspecto físico.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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3.1.c) Sistema de Colaboração Empresarial (SCE): Suporte à comunicação, 
colaboração e produtividade de equipes, grupos de trabalho e empresa. 
Incluem os aplicativos de automação de escritório.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

3.2 – Sistema de Apoio Gerencial

Os Sistemas de Apoio Gerencial (SAG) estão relacionados ao aspecto
econômico-financeiro. Eles são usados pelas áreas administrativa e
financeira para auxiliar na tomada de decisões gerenciais.

3.2.a)Sistema de Informação Gerencial (SIG): apoiam os gerentes no
monitoramento e no controle do negócio, fornecendo informações sobre o
seu desempenho. Abordam primordialmente problemas estruturados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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3.2.b)Sistema de Apoio à Decisão (SAD): dão apoio à análise de problemas
semiestruturados e não-estruturados. São capazes de lidar com problemas
estruturados que não podem ser modelados com facilidade ou especificados
com antecedência

3.2.c)Sistema de Informação Executiva (SIE): Fornecem informações críticas
de uma ampla variedade de fontes internas e externas para situações com
alto grau de incerteza em exibições fáceis de usar sob medida para
executivos de uma empresa.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

O ciclo de vida básico de um sistema de informação apresenta as seguintes fases ou
etapas:

Planejamento;
Análise e Especificação de Requisitos;
Projeto;
Implementação;
Testes;
Entrega e Implantação;
Operação;
Manutenção.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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a) Planejamento: definição do escopo do software, possibilitando a
estimativa de recursos, custos e prazos e a análise da viabilidade do mesmo.
b) Análise e especificação de requisitos: o processo de levantamento de
requisitos é intensificado. Deve gerar o documento de requisitos
homologado por todos os tomadores de decisão
c) Projeto: incorpora requisitos tecnológicos aos requisitos essenciais do
sistema, modelados na fase anterior
d) Implementação: O projeto deve ser traduzido para uma forma passível de
execução pela máquina.
e) Teste: Inclui diversos níveis de testes, a saber, teste de unidade, teste de
integração e teste de sistema

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

f) Entrega e Implantação: o software deve ser colocado em produção.
Envolve treinamentos, configuração do ambiente de produção, conversão
de base de dados.
g) Operação: utilização do software pelos usuários no ambiente de
produção
h) Manutenção: adaptações, correções e melhorias

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Banco de Dados
1) Conceito

Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados, ou seja, uma
coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um
domínio específico.

Pode ter qualquer tamanho e complexidade e poder ser implementado
de forma manual ou automatizado.

Bancos de dados são as estruturas utilizadas para o armazenamento de
informações para as posteriores consultas necessárias, de maneira ordenada
e adaptada as necessidade do usuário.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

2) Características Básicas
a) Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados 

Os bancos de dados além dos dados armazenados, contêm também 
uma definição ou descrição completa da estrutura e restrições desses dados. 
São os metadados das tabelas e diversos outros componentes do BD.
b) Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados 
      Os dados ficam bem separados das aplicações que os manipulam e há a 
garantia de abstração dos dados (quanto maior a abstração, menor o 
detalhamento) de acordo com o desejo do usuário.
c) Suporte a Múltiplas Visões de Dados 
  Várias aplicações podem consultar o BD simultaneamente e terem visões 
diferentes dos dados, de acordo com as suas necessidades específicas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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d) Compartilhamento de Dados e Processamento de Transação
A maioria do BDs atuais apresentam recursos de gerência interna que

permitem que o mesmo dado seja consultado e manipulado
simultaneamente por vários usuários.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Cada atividade realizada em um BD é uma transação. Elas apresentam as
seguintes características básicas:
ATOMICIDADE: Uma transação é uma unidade de processamento atômica
que deve ser executada integralmente até o fim ou não deve ser executada
CONSISTÊNCIA: A execução de uma transação deve levar o banco de dados
de um estado consistente a um outro estado consistente.
ISOLAMENTO: Cada transação deve parecer executar isoladamente das
demais, embora diversas transações possam estar executando
concorrentemente.
DURABILIDADE: Os efeitos de uma transação em caso de sucesso devem
persistir no banco de dados mesmo em casos de quedas de energia,
travamentos ou erros.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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3) Projeto de Banco de Dados
Modelo Conceitual (ou Modelo de Alto Nível): oferece conceitos que são
mais próximos do usuário e é independente de hardware ou software,
podendo ser implementado por qualquer SGBD.
Modelo Lógico (de Implementação ou Representativo): oferece conceitos
que podem ser facilmente entendidos pelos usuários finais, mas já
apresenta uma representação para um banco de dados específico, utilizando
as estruturas suportadas por ele.
Modelo Físico (ou de Baixo Nível): oferece conceitos que descrevem os
detalhes de como os dados são armazenados no computador. Apresentam a
visão técnica dos dados e é dependente do SGBD.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Data Warehouse

Um Data Warehouse é um repositório de informações oriundas de várias
origens, armazenadas em um único local e sob um esquema unificado, cujo
intuito é sustentar a tomada de decisão.
Seu intuito é juntar dados que estavam em diversos banco de dados e criar
uma visão única e centralizada dos para que usuários finais façam análise,
consultas, gerem relatórios.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Principais Características

Orientado a assunto: ele é organizado conforme diferentes visões de
negócio, ou seja, os dados são armazenados de acordo com temas
específicos.
Integrado a partir de fontes de dados heterogêneas: converte os dados
para um estado uniforme, ou seja, refere-se à consistência dos dados
Não volátil: Em um DW não há alteração de dados, apenas inclusões e as
consultas posteriores. Os dados não podem ser alterados. São liberados
apenas para leitura.
Variante no tempo: Como o DW não é atualizável, ele guarda a posicão
histórica das atividades no tempo, pois refere-se a um momento específico.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

A cada uma das bases de dados que forma o Data Warehouse, dá-se o
nome de Data Mart.

Ou seja, o Data Mart é um subconjunto de dados, desempenha o papel
de um DW setorial.

DATA MART   x   DATA WAREHOUSE
SETORIAL            EMPRESA EM GERAL

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Métodos de construção de Data Warehouse

• Top-down: modela-se todo o DW e depois extraí-se os dados. Ou seja, o 
DW gera data Mart.
    Modelo único e central
    Mais tempo e custo de projeto
Bottom-up: cria-se os data marts e eles dão origem ao DW.
     Menor tempo e custo de projeto
     Maior dificuldade de integração e consolidação dos dados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Banco de dados Dimemnsional

Modelo Estrela (Star Schema): O nome “estrela” se dá devido à disposição
em que se encontram as tabelas, sendo a tabela fato centralizada
relacionando-se com diversas outras tabelas de dimensão.

Modelo Floco de Neve (Snow Flake): consiste em uma extensão do modelo
Estrela onde cada uma das "pontas da estrela" passa a ser o centro de
outras estrelas. Isto porque cada tabela de dimensão seria normalizada,
"quebrando-se" a tabela original ao longo de hierarquias existentes em seus
atributos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

DATA MINING

A mineração de dados (data mining) consiste no uso de um conjunto de
ferramentas e técnicas que utilizando algoritmos de aprendizagem e/ou
classificação, são capazes de explorar um conjunto de dados, extraindo ou
ajudando a evidenciar padrões nestes dados e auxiliando na descoberta de
conhecimento.

Esse conhecimento pode ser apresentado por essas ferramentas de
diversas formas: agrupamentos, hipóteses, regras, árvores de decisão,
grafos, ou uma forma mais apropriada.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) é uma
metodologia especificamente desenhada para processos de mineração de
dados. Sua aplicação vem se tornando cada vez mais recorrente em projetos
de Big Data.

O processo CRISP-DM consiste de seis fases organizadas de maneira
cíclica, conforme mostra a figura. Apesar de ser composto por fases, o fluxo
não é unidirecional, podendo ir e voltar entre as fases.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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As fases do processo CRISP-DM são:

1- Entendimento dos Negócios: O foco é entender qual o objetivo que se 
deseja atingir com a mineração de dados. O entendimento do negócio irá 
ajudar nas próximas etapas.
2- Entendimento dos Dados: As fontes fornecedoras dos dados podem vir de
diversos locais e possuírem diversos formatos.
3- Preparação dos Dados: Devido às diversas origens possíveis, é comum que
os dados não estejam preparados para que os métodos de Mineração de
Dados sejam aplicados diretamente. Dependendo da qualidade desses
dados, algumas ações podem ser necessárias. Este processo de limpeza dos
dados geralmente envolve filtrar, combinar e preencher valores vazios.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

4- Modelagem: aqui as técnicas de mineração serão aplicadas. A escolha 
da(s) técnica(s) depende dos objetivos desejados.

5- Avaliação: Considerada uma fase crítica do processo de mineração, nesta 
etapa é necessária a participação de especialistas nos dados, conhecedores 
do negócio e tomadores de decisão. Diversas ferramentas gráficas são 
utilizadas para a visualização e análise dos resultados ( modelos ).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

289

290



146

1- No que se refere aos conceitos gerais de banco de dados, assinale a 
alternativa correta. 
A) Os dados, independentes ou não, de um banco de dados formam 
necessariamente uma informação. 
B) Os projetistas, também conhecidos como administradores do banco de 
dados (database administrators), são os usuários iniciantes ou paramétricos 
do sistema.
C) Um banco de dados não representa um aspecto do mundo real. 
D) A edição ou a alteração dos dados de um banco de dados é muito 
onerosa ao administrador, o que torna comum a prática de sua total 
exclusão. 
E) Uma planilha do Microsoft Excel ou uma lista de contatos (nome, telefone 
e e-mail) de uma agenda configuram um banco de dadosInformática

Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

2- Uma das propriedades básicas de uma transação em um banco de dados 
relacional estabelece que cada transação não deve sofrer interferência de 
outras transações em execução no banco de dados. Essa propriedade 
denomina-se 
A) durabilidade. 
B) isolamento. 
C) consistência. 
D) integridade. 
E) cardinalidade.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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3- As ferramentas de business inteligence, encarregadas de extrair e
carregar dados na base de dados de BI, são denominadas ferramentas de
ETL.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

4. O registro do Windows é um arquivo do sistema no qual são guardados todos os 
usuários dos aplicativos, para o controle do nível de acesso aos respectivos dados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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5) A pasta Arquivos de Programas do ambiente Windows é o espaço em que são
armazenados os programas instalados de fábrica, sendo esse espaço destinado
exclusivamente para o armazenamento desses programas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

6) No Windows, ao se utilizar a opção Salvar como, em qualquer um dos programas
da suíte Microsoft Office, o sistema operacional, interpreta que o usuário deseja criar
um novo arquivo, com um novo nome, mas com o mesmo conteúdo do anterior, e,
por isso, apaga, automaticamente, a versão antiga e deixa apenas a nova versão do
arquivo no sistema.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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7) No Windows, é possível organizar os arquivos em pastas e subpastas ou, ainda, em 
bibliotecas. Caso se opte por organizar os arquivos em bibliotecas, os arquivos serão 
movidos fisicamente de onde eles estavam armazenados para as bibliotecas, a fim de 
melhorar a performance de consulta.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

8) No Windows, ainda que seja possível compartilhar configurações — como plano 
de fundo e histórico de navegação do Internet Explorer — entre computadores que 
utilizem a mesma conta em outras máquinas com Windows 10, não é permitido, em 
razão da segurança, o compartilhamento de senhas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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9)  A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação em páginas web 
por meio de um browser interativo.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

10) Em se tratando do sistema operacional Windows 10, os nomes de arquivos
podem ter até 256 caracteres, desde que não incluam símbolos como os seguintes: ?
" / \ < > * | : “.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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OBRIGADA

Prof. Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

Prof. Ricardo Campanario

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
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EDITAL – Prova 20/02/22 - CEBRASPE

ÊNFASE 1: ADMINISTRAÇÃO – BLOCO I

2. ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E COMPRAS

Administração da Produção e Compras: Estratégia de Suprimento (Strategic Sourcing);
Administração de Compras; Gestão de Estoques: MRP, Ponto de Ressuprimento, Lote
Econômico de Compra, Just in Time, Sistema de Rastreamento de Materiais (RFID,
Código de Barras e Unique Identification Device); Gestão da Cadeia de Suprimentos
(Supply Chain Management).

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

 Alguns objetivos da área de compras:

 Garantir um fluxo contínuo de materiais que atenda às necessidades da organização e permita que o processo produtivo
possa funcionar em sua máxima capacidade.

 Adquirir materiais a preços competitivos e da forma mais econômica possível, sempre buscando a minimização dos custos da
atividade.

 Buscar materiais na qualidade exigida pela organização permitindo a fabricação de produtos dentro dos intervalos de
qualidade buscados.

 Promover e colaborar com os fornecedores na busca pela padronização e simplificação de materiais e equipamentos.

 Incentivar a integração contínua da atividade e a cooperação com as demais áreas da empresa, especialmente as
responsáveis pela gestão de estoques, produção e comercialização dos produtos acabados.

 Pesquisar e identificar fornecedores parceiros (que entreguem dentro da qualidade e dos prazos exigidos a preços
competitivos), criando e mantendo, em seguida, boas relações com cada um dos escolhidos, inclusive os ajudando em seus
desenvolvimentos na busca de atender as demandas da organização.

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Objetivos de Compras
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Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Ciclo de Compras
Preparação: 

receber 
requisições

Planejamento:c
ondições gerais 

e possíveis 
fornecedores

Seleção: 
Definição dos 
fornecedores

Concorrência: 
avaliação das 
propostas e 
negociação

Contratação: 
emissão dos 

pedidos

Controle de 
entrega: 

acompanha-
mento

Recebimento e 
encerramento

 Em linhas gerais há alguns processos que muito provavelmente estão relacionados as áreas de
compras da maioria das organizações. São eles:

 Pesquisa, cadastro e avaliação de fornecedores: é o setor responsável por criar, manter,
desenvolver relações e excluir fornecedores do cadastro da organização.

 Esta área / atividade geralmente é responsável pela qualificação, avaliação e desempenho de
fornecedores de materiais e serviços.

 Para que possa exercer suas atividades deve acompanhar a evolução do mercado, apoiando
com informações a ação do comprador e, especialmente, efetuando a manutenção dos dados
cadastrais e performance dos atuais e potenciais fornecedores.

Administração de Materiais para Concursos
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Fornecedores
Cadastro e fornecimento contínuo
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Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/DPU/Agente Administrativo) A respeito dos procedimentos de compras e aquisições 
nas organizações, julgue o item que se segue. Apenas os fornecedores de determinado produto 
constantes de um cadastro devem ser contatados para a cotação no caso de eventual 
fornecimento. 
a)  Certo
b)  Errado

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/DPU/Agente Administrativo) A respeito dos procedimentos de compras e aquisições
nas organizações, julgue o item que se segue. Apenas os fornecedores de determinado produto
constantes de um cadastro devem ser contatados para a cotação no caso de eventual
fornecimento.
a) Certo
b) Errado
GABARITO - CORRETA

“Aplicados os critérios de aceitação de fornecedores para cada tipo de produto,
deve ser elaborada uma lista de fornecedores selecionados para cada tipo de
produto comprado pela empresa, e somente fornecedores constantes dessa lista
devem ser contatados para cotações e eventuais fornecimentos. É conveniente
que sistemas informatizados tenham acesso somente a esse lista, impedindo a
inclusão não-autorizada de fornecedores para eventuais compras de emergência”.

Gurgel & Francischini
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Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/TRE GO/Técnico Judiciário) Acerca da gestão de estoques e compras e dos
procedimentos de compras no setor público, julgue o item que se segue. O setor de compras é
um subsistema orientado para fora da empresa, com interação junto aos fornecedores externos
e também junto a vários órgãos internos.
a) Certo
b) Errado

Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
(CEBRASPE/TRE GO/Técnico Judiciário) Acerca da gestão de estoques e compras e dos
procedimentos de compras no setor público, julgue o item que se segue. O setor de compras é
um subsistema orientado para fora da empresa, com interação junto aos fornecedores externos
e também junto a vários órgãos internos.
a) Certo
b) Errado
GABARITO - CORRETA
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Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Verticalização x Horizontalização

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

Necessidade de formar parcerias ou mesmo 
desenvolver fornecedores externos 

Possibilidade de customização Perda de flexibilidade no momento da 
mudança 

Custos estruturais significativos Eliminação de custos desnecessários 

 

Administração de Materiais para Concursos
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Centralização x Descentralização

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

Proximidade dos envolvidos da área de 
negócio 

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

Processo mais disperso, dificultando seu 
controle e planejamento 

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

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

Dificuldade em padronizar as demandas e 
práticas ao longo da cadeia nas diferentes 
localidades. 
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Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
(CEBRASPE/TRE MT/Técnico Judiciário) Sabendo que administração de compras é uma atividade de
fundamental importância para o suprimento das necessidades de materiais de uma instituição, assinale a
opção correta.
a) A existência de um fluxo contínuo de suprimento de materiais é suficiente para garantir que os objetivos de
um departamento de compras sejam alcançados.
b) A centralização do processo de compras garante a negociação de melhores preços, a redução do tempo
necessário para a aquisição de materiais e a facilidade de diálogo entre compradores e fornecedores.
c) Prazo, quantidade e qualidade dos materiais são parâmetros inerentes ao suprimento de materiais no setor
industrial, mas que não se aplicam à administração de materiais em instituições públicas.
d) Pesquisas de mercado, análises de custos e investigações de fontes de fornecimento são atividades típicas do
departamento de compras; outras atividades, entretanto, podem ser partilhadas com outros setores da
instituição.
e) A qualificação dos compradores é de grande importância no processo de gestão de materiais, embora esses
profissionais não interfiram no processo decisório de compras.

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/TRE MT/Técnico Judiciário) Sabendo que administração de compras é uma atividade de 
fundamental importância para o suprimento das necessidades de materiais de uma instituição, assinale a 
opção correta. 
a) A existência de um fluxo contínuo de suprimento de materiais é suficiente para garantir que os objetivos de 
um departamento de compras sejam alcançados.
b) A centralização do processo de compras garante a negociação de melhores preços, a redução do tempo 
necessário para a aquisição de materiais e a facilidade de diálogo entre compradores e fornecedores.
c) Prazo, quantidade e qualidade dos materiais são parâmetros inerentes ao suprimento de materiais no setor 
industrial, mas que não se aplicam à administração de materiais em instituições públicas.
d) Pesquisas de mercado, análises de custos e investigações de fontes de fornecimento são atividades típicas do 
departamento de compras; outras atividades, entretanto, podem ser partilhadas com outros setores da 
instituição.
e) A qualificação dos compradores é de grande importância no processo de gestão de materiais, embora esses 
profissionais não interfiram no processo decisório de compras.
GABARITO - D
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Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/MPC TCE-PA/Assistente Ministerial) Nas organizações, a estrutura de compras
descentralizada é mais vantajosa que a centralizada por:
a) possibilitar mais rapidez e agilidade às solicitações de compras.
b) permitir melhor controle global do processo de compras e dos estoques.
c) reduzir os custos dos pedidos em relação à quantidade de pessoal alocado.
d) evitar divergências de preços na aquisição de um mesmo produto por compradores distintos.
e) ser mais econômica em função da quantidade de produtos adquiridos.
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Questão Comentada
(CEBRASPE/MPC TCE-PA/Assistente Ministerial) Nas organizações, a estrutura de compras
descentralizada é mais vantajosa que a centralizada por:
a) possibilitar mais rapidez e agilidade às solicitações de compras.
b) permitir melhor controle global do processo de compras e dos estoques.
c) reduzir os custos dos pedidos em relação à quantidade de pessoal alocado.
d) evitar divergências de preços na aquisição de um mesmo produto por compradores distintos.
e) ser mais econômica em função da quantidade de produtos adquiridos.
GABARITO - A
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 Dessa situação nascem os cenários abaixo, de cálculo de Lote Econômico de Compras, que precisamos 
conhecer. Para este modelo é necessário assumir que:

 A demanda é constante e conhecida.

 A reposição é instantânea e ocorre imediatamente quando os estoques chegam ao nível zero.

 Os custos com a preparação dos pedidos e com a armazenagem são conhecidos e constantes.

Lote de Compras

LEC - Lote Econômico de Compras

O LEC busca determinar qual é o lote ideal de compras, capaz de equilibrar os custos de armazenagem dos
materiais com os custos do pedido, minimizando os custos totais. Lembre-se que os pedidos têm custos e uma
das formas de diluir seus custos é fazê-los em volumes maiores. Veja a fórmula para cálculo do LEC.

LEC =
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Questão Comentada
(CEBRASPE/TJ PA/Analista Judiciário) Determinada entidade pública utiliza 3.600 unidades de certo item por
ano. O custo de pedir desse item é de R$ 50 por pedido, e o custo de manter cada unidade no estoque é de R$
1 por ano. Essa entidade deseja manter estoque de segurança equivalente a 10 dias de consumo. Além disso,
objetiva minimizar seu custo total de estoque (custo de manter e de pedir) e adotar uma gestão econômica de
estoque, com a utilização do modelo do lote econômico de compra (LEC). Considerando essa situação
hipotética, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o nível médio de estoque (NME) a ser atingido e
a quantidade de unidades a ser encomendada em cada pedido, ou seja, o LEC.
a) NME = 400 e LEC = 600
b) NME = 350 e LEC = 600
c) NME = 350 e LEC = 700
d) NME = 300 e LEC = 700
e) NME = 300 e LEC = 650
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Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
(CEBRASPE/TJ PA/Analista Judiciário) Determinada entidade pública utiliza 3.600 unidades de certo item por
ano. O custo de pedir desse item é de R$ 50 por pedido, e o custo de manter cada unidade no estoque é de R$
1 por ano. Essa entidade deseja manter estoque de segurança equivalente a 10 dias de consumo. Além disso,
objetiva minimizar seu custo total de estoque (custo de manter e de pedir) e adotar uma gestão econômica de
estoque, com a utilização do modelo do lote econômico de compra (LEC). Considerando essa situação
hipotética, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o nível médio de estoque (NME) a ser atingido e
a quantidade de unidades a ser encomendada em cada pedido, ou seja, o LEC.

NME = Consumo Mensal + ES = (3600/12) + (300/3) = 300 + 100 = 400

LEC =       

   
=     $

$  
= 

 
= 600

 O MRP é um dos sistemas de planejamento e controle de materiais mais usados atualmente.

 É um sistema que estabelece uma série de procedimentos, regras e critérios de modo a atender as
necessidades de produção numa sequência de tempo logicamente determinada pra cada item componente
do produto final.

 O sistema é capaz de planejar diferentes necessidades de materiais a cada alteração sofrida pelo programa
de produção, pelos registros de inventários ou mesmo pela composição de produtos acabados.

 Dessa forma pode ser considerado um sistema que se propõe a definir as quantidades necessárias e o
tempo exato para utilização dos materiais na fabricação dos respectivos produtos finais.

 O processo inicia-se pela informação de quando e, especialmente quanto, o usuário pretende consumir.
Com base nessa informação o sistema espalha os dados para cada um dos itens componentes do produto
final e o processamento é iniciado.

Administração de Materiais para Concursos
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MRP
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 O sistema Just in Time (ou JIT ou mesmo "sistema Toyota") consiste em produzir somente o que já tem
demanda assegurada. É popularmente conhecido por aquele sistema em que a demanda "puxa" a
produção (ao contrário dos sistemas que vimos até agora, inclusive o MRP), ou seja, a fábrica apenas se
mobiliza, planeja e produz aquilo que o mercado está demandando.

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

 O Kanban também é um sistema japonês de gestão de estoques que consiste na utilização de cartões pelos
integrantes da linha de produção. É considerada uma ferramenta com a mesma filosofia do sistema Just in
Time portanto tem a velocidade do abastecimento também influenciada pela demanda real de produção.
Atenção pois não é um sinônimo do JIT, mas sim um instrumento que utiliza como filosofia os conceitos do
JIT.

Administração de Materiais para Concursos
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Estoque “zero”: JIT e Kanban

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

Na fórmula temos:

PP = Ponto de Pedido

C = Consumo médio esperado do material

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

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

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Ponto de Ressuprimento

PP = C x TR + EM
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 Entenda graficamente o que estamos falando:

Administração de Materiais para Concursos
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ESTOQUE

Q

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

Na fórmula temos:

PP = Ponto de Pedido

C = Consumo médio esperado do material

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

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

PP = C x TR + EM

Ponto de Ressuprimento
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Questão Comentada
(CEBRASPE/IFF/Administrador) O gráfico seguinte representa a curva dente de serra de um item 
dentro de um sistema de estoque. No gráfico, o ponto de pedido é representado pelos pontos:
a) II  e  III. 
b) IV  e   VI. 
c) IV  e   VIII. 
d) VI  e   X. 
e) VII  e  XI.
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Administração de Materiais para Concursos
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Questão Comentada
(CEBRASPE/IFF/Administrador) O gráfico seguinte representa a curva dente de serra de um item
dentro de um sistema de estoque. No gráfico, o ponto de pedido é representado pelos pontos:
a) II  e  III. 
b) IV  e   VI. 
c) IV  e   VIII. 
d) VI  e   X. 
e) VII  e  XI.
GABARITO - D
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Questão Comentada
(CEBRASPE/TRT 8a Região/Técnico Judiciário) Assinale a opção que apresenta tipos de dados
necessários para o cálculo do ponto de pedido, ou seja, a quantidade de estoque que, quando
alcançada, indica o momento de providenciar um novo pedido de compra.
a) consumo médio mensal, estoque máximo e tempo de reposição
b) tempo de reposição, estoque mínimo e giro de estoque
c) consumo médio mensal, giro de estoque e estoque segurança
d) tempo de reposição, giro de estoque e estoque máximo
e) consumo médio mensal, tempo de reposição e estoque mínimo

325

326



164
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Questão Comentada

Se um material apresenta consumo quinzenal de 60 unidades, estoque mínimo de um mês
e tempo de reposição de 45 dias e não há pedidos pendentes de atendimento, então qual
o seu ponto de pedido?

Aplicando a fórmula, temos: PP = C x TR + Emín
Consumo médio mensal = 60 x 2 = 120 (transformando em mês)
Tempo de reposição = 45/30 = 1,5 (transformando em mês)
Estoque mínimo = 120 (estoque de 1 mês)

PP = 120 x 1,5 + 120 = 300
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Questão Comentada
(CEBRASPE/TRT 8a Região/Técnico Judiciário) Assinale a opção que apresenta tipos de dados
necessários para o cálculo do ponto de pedido, ou seja, a quantidade de estoque que, quando
alcançada, indica o momento de providenciar um novo pedido de compra.
a) consumo médio mensal, estoque máximo e tempo de reposição
b) tempo de reposição, estoque mínimo e giro de estoque
c) consumo médio mensal, giro de estoque e estoque segurança
d) tempo de reposição, giro de estoque e estoque máximo
e) consumo médio mensal, tempo de reposição e estoque mínimo
GABARITO - E
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 Atualmente temos três tecnologias principais que devem ser conhecidas e são cobradas em provas de concurso:

 A combinação entre as tecnologias é necessária pois, por exemplo, em um pátio onde milhares de containers estiverem empilhados o GPS
não apontará a sua posição exata, o que pode ser capturado pelo RFID pela proximidade. Porém em um deslocamento internacional, o
GPS consegue monitorar a posição real do mesmo container, ao passo que o RFID não.

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Sistemas de Rastreamento

Código de Barras - método mais usado para coletar dados para rastreamento, das fábricas aos supermercados. O uso de
scanners holográficos e tipo caneta permitem as mais variadas leituras de códigos. Tem como grandes desvantagens a
exigência da intervenção humana e o não monitoramento do objeto enquanto ele se desloca, mas apenas quando uma
nova leitura do código é feita no destino.

RFID - utiliza ondas de rádio que permitem a leitura dos códigos à distância, em diferentes posições e em condições
adversas como suja, coberta por poeira ou objetos, etc. Isso torna a leitura muito mais simples e eficiente que a dos
códigos de barras. O uso de uma antena, um transmissor e um transponder propiciam a leitura e armazenamento de
informações de modo mais simples e barato, porém ainda não permite o rastreamento global e em tempo real pois
sistema RFID não tem capacidade de leitura a longa distância.

GPS - baseia-se no uso de satélites e podem estabelecer o posicionamento do material e do equipamento em tempo real
e em qualquer lugar do mundo. A combinação do RFID e do GPS podem gerar um meio simples e robusto de
comunicação de dados, permitindo a implementação de um sistema eficaz de rastreamento.

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/EMAP/Assistente Portuário) No que se refere à administração de recursos materiais,
julgue o item seguinte. Além de dar celeridade ao processo de vendas, o código de barras é uma
importante ferramenta para aprimorar qualquer processo que envolva controle de mercadorias.
a) CERTO
b) ERRADO
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Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Códigos de Barras

 Os códigos de barras são formas de representação gráfica de dígitos numéricos ou caracteres
alfanuméricos feita por número variável de barras paralelas, cuja combinação compõe uma determinada
informação.

 A decodificação (leitura) dos dados é realizada por scanner. Os dados capturados nessa leitura óptica são
convertidos em letras ou números humano-legíveis. Sua utilização é muito comum em diversas áreas,
desde a indústria é largamente utilizado no comércio e serviços.

 Entre os tipos de códigos de barra, os mais cobrados são:

EAN-13 (ou EAN-8) DUN-14 Data Matrix GS1-128 ou EAN-128 QR Code

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/EMAP/Assistente Portuário) No que se refere à administração de recursos materiais,
julgue o item seguinte. Além de dar celeridade ao processo de vendas, o código de barras é uma
importante ferramenta para aprimorar qualquer processo que envolva controle de mercadorias.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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 Antes de chegarmos à definição de Supply Chain Management vale trazermos mais uma definição de
Logística, agora de Gurgel e Francischini, para relembrarmos o tema:

 Note que estamos falando da movimentação de materiais/produtos e informações ao longo de toda a
cadeia, da origem ao seu consumo final.

 O Supply Chain Management pode ser definido nesta mesma direção, porém agora traz muito forte o
conceito da integração entre os diferentes atores do processo e não só a movimentação ao longo do fluxo.

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Supply Chain Management

Processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e eficaz de matérias-
primas, estoques de produtos semiacabados, acabados e do fluxo de informações a eles
relativo, desde a origem até o consumo, com o propósito de atender aos requisitos dos
clientes.

 Veja a seguir uma definição aceita para o Supply Chain Management ou SCM!

 Podemos considerar que o SCM é uma rede de organizações envolvidas em diferentes
processos e atividades anteriores que produzem valor sob a forma de produtos e serviços nas
mãos do consumidor final.

 Importante notar que essas organizações geralmente estão dispersas geograficamente mas,
mesmo assim, dispõem-se a compartilhar informações e intenções e trabalhar de forma
verdadeiramente integrada, em grandes redes virtuais, substituindo o conceito da
verticalização, caro e muitas vezes ineficiente.

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Integração dos processos que formam um determinado negócio, desde os fornecedores
originais até o usuário final, proporcionando produtos, serviços e informações que agregam
valor para o cliente.

Supply Chain Management
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 Podemos resumir os principais objetivos do SCM na lista abaixo, em relação as cadeias de
suprimentos gerenciadas:

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Formação de parcerias - compartilhamento de todas as iniciativas do negócio com os demais
membros da cadeia.

Compartilhamento de riscos - os riscos dos negócios devem ser compartilhados por todos os
atores da cadeia.

Distribuição dos resultados - os ganhos obtidos pela racionalização de toda a cadeia são
divididos entre todos os atores.

Tráfego de informações - as informações devem fluir sem restrições entre os membros da
cadeia.

Eliminação de diferenças - a cadeia não deve permitir que algum de seus elos acumule
perdas, evitando prejuízos à cadeia como um todo.

Supply Chain Management

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/SERPRO/Analista) Julgue o item que se segue, referente à gestão de materiais. A
gestão da cadeia de suprimento estabelece um compartilhamento de informações entre
fornecedores, produtores, distribuidores e clientes em um processo integrado, não existindo
foco em um cliente direto ou imediato.
a) Certo
b) Errado
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Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/SERPRO/Analista) Julgue o item que se segue, referente à gestão de materiais. A
gestão da cadeia de suprimento estabelece um compartilhamento de informações entre
fornecedores, produtores, distribuidores e clientes em um processo integrado, não existindo
foco em um cliente direto ou imediato.
a) Certo
b) Errado
GABARITO - CORRETA

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/MPU/Analista) Julgue o item a seguir, acerca de administração de recursos
materiais. O fluxo de informações é o sustentáculo do processo de abastecimento da cadeia
de suprimentos e, caso essa comunicação não flua de forma eficiente, é possível que ocorra
excesso de estoque ao longo dessa cadeia − o chamado efeito Forrester.
a) Certo
b) Errado
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Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/MPU/Analista) Julgue o item a seguir, acerca de administração de recursos
materiais. O fluxo de informações é o sustentáculo do processo de abastecimento da cadeia
de suprimentos e, caso essa comunicação não flua de forma eficiente, é possível que ocorra
excesso de estoque ao longo dessa cadeia − o chamado efeito Forrester.
a) Certo
b) Errado
GABARITO - CORRETA

Este problema, típico de cadeias não integradas, ocorre poque não há o compartilhamento de informações
entre os diferentes atores envolvidos.

 Embora Ronald Ballou use terminologia específica, as três atividades
que ele rotula como atividades primárias: processamento de
pedidos, manutenção de estoques e transporte, estão diretamente
ligadas aos três grandes grupos de atividades que estudamos em
administração de materiais.

Atividades Logísticas
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Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/FUB/Assistente) A respeito da administração de patrimônio, materiais e logística,
julgue o item a seguir. O ciclo crítico de atividades logísticas corresponde às atividades de
transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos.
a) Certo
b) Errado

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
(CEBRASPE/FUB/Assistente) A respeito da administração de patrimônio, materiais e logística,
julgue o item a seguir. O ciclo crítico de atividades logísticas corresponde às atividades de
transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos.
a) Certo
b) Errado
GABARITO - CORRETA
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OB R IG A D O

Prof. Ricardo Campanario

Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Contabilidade Avançada e 
de Custos

PROFISSIONAL PETROBRAS DE NÍVEL SUPERIOR JÚNIOR 
ÊNFASE 1: ADMINISTRAÇÃO

Prof. Marcondes Fortaleza

@marcondesfortaleza
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Prof. Marcondes Fortaleza

BLOCO II

1. Administração de Sistemas de Informação: sistemas operacionais e sistemas de apoio à
decisão

2. Contabilidade: Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial.

3. Processo Decisório.

4. Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental.

Prof. Marcondes Fortaleza

1.055 ÚLTIMAS QUESTÕES DO CEBRASPE

Questões Teóricas 854 80,94%

Questões com Cálculo 201 19,06%
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Prof. Marcondes Fortaleza

Bora pra lenha!

Prof. Marcondes Fortaleza

CONTABILIDADE DE CUSTOS
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Prof. Marcondes Fortaleza

Custo: conceito, nomenclaturas aplicáveis à 
contabilidade de custos.

GASTO: sacrifício patrimonial

INVESTIMENTO: gasto ativado

CUSTO: gasto na produção de produtos ou serviços

DESPESA: consumo de bens ou serviços buscando receita

PERDA NORMAL: esperada; faz parte do custo

PERDA ANORMAL: não esperada; é despesa

Prof. Marcondes Fortaleza

Classificação dos custos e despesas.

DIRETOS: apropriados diretamente aos produtos

INDIRETOS: apropriados mediante rateio/rastreamento

FIXOS: não sofrem variação em função da quantidade produzida
podem ser repetitivos ou não repetitivos

VARIÁVEIS: valores se alteram em função da quantidade produzida
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Prof. Marcondes Fortaleza

Classificação dos custos e despesas.

TIPOS DE CUSTOS COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO À 
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

FIXO TOTAL Não varia
FIXO UNITÁRIO Diminui se produção aumentar

VARIÁVEL TOTAL Aumenta se produção aumentar
VARIÁVEL UNITÁRIO Não varia

Prof. Marcondes Fortaleza

Classificação dos custos e despesas.

Custos Diretos: MD + MOD

Custos Primários: MP + MOD

Custos de Conversão: MOD + CIF
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Prof. Marcondes Fortaleza

Não esqueça!!!

Custo da Produção do Período:  MP + MOD + CIF

Custo da Produção Acabada: Ei PE + CPP – Ef PE

Custo dos Produtos Vendidos: Ei PA + CPA – Ef PA

Prof. Marcondes Fortaleza

Custeio por absorção x custeio variável.

ABSORÇÃO VARIÁVEL
Custos Fixos e Variáveis Apenas Custos Variáveis
Legislação Societária Fins Gerenciais
Princípios Contraria regime de competência,

pois custos fixos são considerados
como despesa, independente de
venda.
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Prof. Marcondes Fortaleza

Rateio CIF com base na MP 

Prof. Marcondes Fortaleza

CUSTEIO BASEADO EM 
ATIVIDADES - ABC
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Custeio baseado em atividades. 
ABC - Activity Based Costing.

Diminui a arbitrariedade do rateio dos custos indiretos.

Embora o ABC se caracterize pela atribuição de CIF aos produtos, ele
pode ser utilizado na alocação de custos diretos, nas situações em que
essa prática se tornar conveniente.

Não aceito pela legislação societária.

Lógica principal: Departamentos -> Atividades -> Produtos

Custeio baseado em atividades. 
ABC - Activity Based Costing.

1º Estágio:

Determinação do custo das ATIVIDADES realizadas
(usando direcionadores de recursos)

2º Estágio:

Alocação dos custos das atividades aos PRODUTOS
(usando direcionadores de atividades)
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Custeio por ordem e por processo.

Produção por ordem ou encomenda: 

Custos acumulados de acordo com encomendas específicas  
(ordens de produção).

Produção contínua (em série ou por processo)

Custos acumulados pelas fases de fabricação.

Prof. Marcondes Fortaleza

EQUIVALENTE DE PRODUÇÃO
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Prof. Marcondes Fortaleza

• É a quantidade de produtos acabados que equivale à quantidade de produtos
que se encontra em elaboração.

• O uso do custo equivalente de produção

 informa a quantidade de produtos acabados que equivale à quantidade de
produtos que se encontra em elaboração;

 não permite que sejam atribuídos custos apenas em relação às unidades
totalmente finalizadas;

 faz com que o custo de produção da unidade acabada corresponda aos
custos necessários à sua produção.

Prof. Marcondes Fortaleza

PRODUÇÃO CONJUNTA
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Coprodutos, subprodutos e sucatas.

Coprodutos:

 Originários de um mesmo processo de produção conjunta
 Produtos principais. 
 Importantes para o faturamento global
 Recebem custo. Ficam no Estoque.

Coprodutos, subprodutos e sucatas.

Subprodutos:

 Fazem parte do processo normal de produção
 Importância secundária no faturamento
 A receita originária de sua venda é considerada uma redução do 

custo do período

363

364



183

Coprodutos, subprodutos e sucatas.

Sucatas:

 Não têm mercado garantido
 Não são contabilizados como estoques
 Quando vende, a receita é considerada ‘Outras Receitas Operacionais’

Prof. Marcondes Fortaleza

CUSTOS CONJUNTOS
 São os custos incorridos numa produção conjunta até o ponto de cisão.

 É preciso efetuar rateio dos custos conjuntos aos coprodutos.

 O método mais cobrado em concurso é o método do valor de venda
(ou de valor de mercado): atribuição dos custos conjuntos 
proporcionalmente ao valor de mercado dos coprodutos.
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Prof. Marcondes Fortaleza

CUSTO PADRÃO

Prof. Marcondes Fortaleza

Usado para controle dos custos, permitindo a comparação entre o custo real (de
fato ocorreu) e o padrão (deveria ter ocorrido).

 Custo Padrão IDEAL: custo ideal de fabricação de um produto com utilização de
equipamentos, MP, MO da melhor qualidade, operando com 100% da
capacidade instalada e sem desperdícios.

 Custo Padrão CORRENTE: meta para o próximo período levando em
consideração as deficiências existentes.
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Prof. Marcondes Fortaleza

CONTABILIDADE GERENCIAL

Prof. Marcondes Fortaleza

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
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Prof. Marcondes Fortaleza

Prof. Marcondes Fortaleza

PONTO DE EQUILÍBRIO
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Prof. Marcondes Fortaleza

MARGEM DE SEGURANÇA

Prof. Marcondes Fortaleza

ALAVANCAGEM OPERACIONAL
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Prof. Marcondes Fortaleza

Mede:

• A variação no lucro que é gerada por uma variação nas vendas.

• A eficiência alcançada na gestão de custos e despesas fixos para aumentar a
rentabilidade.

Isso porque:

• Um aumento nas vendas resulta em um aumento mais do que proporcional no
lucro antes dos juros e IR.

• Há o chamado “efeito do uso potencial dos custos fixos” para alavancar por
meio da redução da ociosidade (quanto maior o volume de produção, menor
será o custo unitário de cada item)

Prof. Marcondes Fortaleza

Logo:

• Quanto maior for o peso dos custos fixos em relação aos custos totais, maior
será o GAO.

Fórmulas:
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Prof. Marcondes Fortaleza

CONTABILIDADE AVANÇADA

Prof. Marcondes Fortaleza

 Assuntos mais cobrados pelo CEBRASPE:
(2018 a 2021)

Assunto 2018 2019 2020 2021 TOTAL
1º Lugar Análise das Demonstrações 28 16 6 24 74
2º Lugar Operações com Mercadorias 18 12 8 7 45
3º Lugar CPC 00/NBC TSP 16 6 7 14 43
4º Lugar DFC 11 8 8 12 39
5º Lugar Depreciação/Imobilizado 9 9 4 12 34
6º Lugar CPC 25 9 5 8 9 31
7º Lugar Balanço Patrimonial 13 8 1 8 30
8º Lugar Classificação de Contas 14 6 0 9 29
9º Lugar Teste de Recuperabilidade 13 4 4 7 28

10º Lugar DRE 17 2 1 6 26
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Prof. Marcondes Fortaleza

• Análise Horizontal

• Análise Vertical

• Análise por Quocientes

TIPOS DE ANÁLISE

Prof. Marcondes Fortaleza

ÍNDICES DE LIQUIDEZ
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Prof. Marcondes Fortaleza

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

Prof. Marcondes Fortaleza
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Prof. Marcondes Fortaleza

Prof. Marcondes Fortaleza

383

384



193

Prof. Marcondes Fortaleza

Prof. Marcondes Fortaleza

ÍNDICES DE ROTATIVIDADE
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Prof. Marcondes Fortaleza

CICLOS

Prof. Marcondes Fortaleza

ALAVANCAGEM FINANCEIRA
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Prof. Marcondes Fortaleza

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS 
DE CAIXA

Prof. Marcondes Fortaleza

Objetivo é demonstrar as alterações ocorridas,
durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes
de caixa, segregando-se essas alterações em, no
mínimo, 3 (três) fluxos: das operações, dos
investimentos e dos financiamentos.
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Caixa e equivalentes de caixa

Para que um investimento seja qualificado como
equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade
imediata em montante conhecido de caixa e estar
sujeito a um insignificante risco de mudança de valor.

CPC 03 (R2) – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Prof. Marcondes Fortaleza

OPERACIONAL:
+ recebimento das vendas
+ recebimento de juros
-pagamento fornecedores
-Pagamento juros
-Pagamento de salários, seguros, impostos
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Prof. Marcondes Fortaleza

FINANCIAMENTO:
+ aumento de capital em espécie
+ obtenção de empréstimos
+ emissão de debêntures
- pagamento de dividendos/JCP
- pagamento do principal dos empréstimos obtidos/
debêntures

- pagamento de parcela de arrendamento

Prof. Marcondes Fortaleza

INVESTIMENTO:
+ recebimento do principal de empréstimo
concedido
+ venda de investimento, imobilizado, intangível
- concessão de empréstimo
- compra de investimento, imobilizado, intangível
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Prof. Marcondes Fortaleza

Classificação Recomendada Opcional

Pagto Juros OPE FIN

Recto Juros/Div/JCP OPE INV

Pagto Div/JCP FIN OPE

Prof. Marcondes Fortaleza

ATENÇÃO!!!

CEBRASPE adora o método indireto:
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Prof. Marcondes Fortaleza

LLE
+ depreciação, amortização, exaustão
+ resultado negativo na equivalência patrimonial
+ despesas financeiras não pagas
+ prejuízo na venda de INVEST, IMOB e INTANG
- resultado positivo na equivalência patrimonial
- lucro na venda de INVEST, IMOB e INTANG
= LUCRO AJUSTADO

Prof. Marcondes Fortaleza

Lucro Ajustado

+ diminuição do ativo operacional
- aumento do ativo operacional
+ aumento do passivo operacional
- diminuição do passivo operacional

= Caixa Gerado ou Consumido pelo Fluxo das
Atividades Operacionais
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Prof. Marcondes Fortaleza

CUIDADO!

Dividendos a Pagar------- 0 30 (+ 30)

Reservas de Lucros------- 10 15 (+ 5)

LLE = 35

Prof. Marcondes Fortaleza

ATENÇÃO!!!

CEBRASPE desde 2020 voltou a cobrar 
método direto com força:
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Prof. Marcondes Fortaleza

Prof. Marcondes Fortaleza
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Prof. Marcondes Fortaleza

Redução ao valor recuperável, mensuração, registro 
contábil, reversão.

A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida
imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo
tenha sido reavaliado.

Prof. Marcondes Fortaleza

Redução ao valor recuperável, mensuração, registro 
contábil, reversão.

Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de
depreciação, amortização ou exaustão do ativo deve ser ajustada em
períodos futuros...
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Prof. Marcondes Fortaleza

Redução ao valor recuperável, mensuração, registro 
contábil, reversão.

O aumento do valor contábil de um ativo, exceto o goodwill,
atribuível à reversão de perda por desvalorização não deve exceder o
valor contábil que teria sido determinado caso nenhuma perda por
desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos
anteriores.

Prof. Marcondes Fortaleza

§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.

§ 2º A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá
indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser
incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada
e publicada pela companhia.

DLPA – Lei 6.404/76
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Prof. Marcondes Fortaleza

VERDADE CEBRASPE:

Apesar de ser facultativa, segundo a legislação societária, a demonstração
de mutações do patrimônio líquido integra o rol de demonstrações
financeiras classificadas como obrigatórias pelo CPC.

DMPL

Prof. Marcondes Fortaleza

CPC 09: DVA
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Prof. Marcondes Fortaleza

CPC 09: DVA

Prof. Marcondes Fortaleza

CPC 09 – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
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Prof. Marcondes Fortaleza

CPC 12: AJUSTE A VALOR PRESENTE

Prof. Marcondes Fortaleza

Participação de não controladores

22. Uma controladora deve apresentar as participações de não controladores no
balanço patrimonial consolidado, dentro do patrimônio líquido, separadamente do
patrimônio líquido dos proprietários da controladora.

CPC 36 (R3) – DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS
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Prof. Marcondes Fortaleza

Data das demonstrações contábeis

B93. Em qualquer caso, a diferença entre a data das demonstrações contábeis da
controlada e a das demonstrações consolidadas não deve ser superior a dois meses,
e a duração dos períodos das demonstrações contábeis e qualquer diferença entre
as datas das demonstrações contábeis devem ser as mesmas de período para
período.

CPC 36 (R3) – DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS

Prof. Marcondes Fortaleza

B86. Demonstrações consolidadas devem:

(a) combinar itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa
da controladora com os de suas controladas;

(b) compensar (eliminar) o valor contábil do investimento da controladora em cada controlada e a
parcela da controladora no patrimônio líquido de cada controlada;

(c) eliminar integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa
intragrupo relacionados a transações entre entidades do grupo (resultados decorrentes de transações
intragrupo que sejam reconhecidos em ativos, tais como estoques e ativos fixos, são eliminados
integralmente). Os prejuízos intragrupo podem indicar uma redução no valor recuperável de ativos, que
exige o seu reconhecimento nas demonstrações consolidadas. O Pronunciamento Técnico CPC 32 –
Tributos sobre o Lucro se aplica a diferenças temporárias, que surgem da eliminação de lucros e
prejuízos resultantes de transações intragrupo.

CPC 36 (R3) – DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS
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Prof. Marcondes Fortaleza

CPC 46 - VALOR JUSTO

Prof. Marcondes Fortaleza

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda
de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação não forçada no mercado
principal (ou mais vantajoso) na data de
mensuração nas condições atuais de mercado (ou
seja, um preço de saída), independentemente de
esse preço ser diretamente observável ou estimado
utilizando-se outra técnica de avaliação.
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Prof. Marcondes Fortaleza

O preço no mercado principal (ou mais vantajoso)
utilizado para mensurar o valor justo do ativo ou
passivo não deve ser ajustado para refletir custos
de transação.

Prof. Marcondes Fortaleza

A entidade deve utilizar técnicas de avaliação que
sejam apropriadas nas circunstâncias e para as
quais haja dados suficientes disponíveis para
mensurar o valor justo, maximizando o uso de
dados observáveis relevantes e minimizando o uso
de dados não observáveis.
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Prof. Marcondes Fortaleza

CPC 28 - PROPRIEDADE PARA 
INVESTIMENTOS

Prof. Marcondes Fortaleza

A propriedade para investimento deve ser
inicialmente mensurada pelo seu custo.

Os custos de transação devem ser incluídos na
mensuração inicial.
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Prof. Marcondes Fortaleza

A entidade deve escolher como sua política contábil o
método do valor justo ou o método do custo e deve
aplicar essa política a todas as suas propriedades para
investimento.

Prof. Marcondes Fortaleza

CPC 48 – INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS
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Prof. Marcondes Fortaleza

Mensurado ao custo amortizado (“Curva do Papel”)

Valor Inicial + Juros Contratuais

Prof. Marcondes Fortaleza

Mensurado ao valor justo por meio do resultado (“Marcação a Mercado”)

Valor Inicial
+ Juros Contratuais

Para chegar no valor justo usa receita ou despesa.
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Prof. Marcondes Fortaleza

Mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(“Marcação a Mercado”)

Valor Inicial
+ Juros Contratuais

Para chegar no valor justo usa a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial (do
PL).

Prof. Marcondes Fortaleza

A entidade deve reconhecer um ativo financeiro ou um passivo
financeiro em seu balanço patrimonial, quando, e apenas quando, a
entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento .

A entidade deve classificar ativos financeiros com base tanto:
a) no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos

financeiros; quanto
b) nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro.
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Prof. Marcondes Fortaleza

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
•Coligadas
•Controladas
•Mesmo Grupo
•Controle Comum

Prof. Marcondes Fortaleza

Tratamento das Participações Societárias.

A existência de influência significativa por investidor geralmente é
evidenciada por uma ou mais das seguintes formas:
a) representação no conselho de administração ou na diretoria da

investida;
b) participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em

decisões sobre dividendos e outras distribuições;
c) operações materiais entre o investidor e a investida;
d) intercâmbio de diretores ou gerentes;
e) fornecimento de informação técnica essencial.
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Prof. Marcondes Fortaleza

Apuração e tratamento contábil da mais valia, do
goodwill e do deságio.

Mais Valia: 
valor justo da participação > valor contábil 
vai para investimento
amortiza de acordo com a realização do item que a originou

Goodwill:
valor pago > valor justo da participação.
investimento no balanço individual; intangível no consolidado 
não amortiza 
análise anual quanto à imparidade

Prof. Marcondes Fortaleza

Apuração e tratamento contábil da mais valia, do
goodwill e do deságio.

Deságio (Ganho por Compra Vantajosa):

Valor pago < valor justo da participação
É receita. 
Afeta imediatamente o resultado
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Prof. Marcondes Fortaleza

Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro.

Aplicação RETROSPECTIVA:

mudança de política contábil
correção de erro material

Aplicação PROSPECTIVA:

mudança de estimativa contábil

Prof. Marcondes Fortaleza

Reorganização e reestruturação de empresas.

O adquirente deve mensurar os ativos identificáveis adquiridos e os
passivos assumidos pelos respectivos valores justos da data da
aquisição.
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Prof. Marcondes Fortaleza

Tratamento de operações de arrendamento mercantil.

Mensuração inicial do passivo de arrendamento 

Na data de início, o arrendatário deve mensurar o passivo de
arrendamento ao valor presente dos pagamentos do arrendamento
que não são efetuados nessa data.

Prof. Marcondes Fortaleza

Ativo Não Circulante Mantido para Venda, Operação 
Descontinuada.

A entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de ativos não
circulantes classificado como mantido para venda pelo menor entre o
seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda.
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Prof. Marcondes Fortaleza

Tratamento dos saldos existentes do ativo diferido e das 
Reservas de Reavaliação.

DIFERIDO: o saldo existente em 31/12/2008 que pela sua natureza,
não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá permanecer
no Ativo sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à
análise sobre recuperação (impairment).

RESERVA DE REAVALIAÇÃO: os saldos existentes deverão ser mantidos
até sua efetiva realização ou estornados até o final do exercício social
de 2008.

Prof. Marcondes Fortaleza

Ajuste a valor presente.

Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de
operações de longo prazo, ou de curto prazo quando houver efeito
relevante, devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de
desconto que reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao
valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo
em suas datas originais.

Para fins de desconto a valor presente de ativos e passivos, a taxa a ser
aplicada não deve ser líquida de efeitos fiscais e, sim, antes dos
impostos.
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Boa prova a todos!

Prof. Marcondes Fortaleza

@marcondesfortaleza

437

438


	capa.pdf
	Rev. PETROBRÁS.pdf

