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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Direitos e garantias fundamentais:
direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade; direitos sociais; mandado de segurança, mandado de
injunção, ação popular; habeas data e habeas corpus. Nacionalidade, cidadania e
direitos políticos. Partidos políticos. Organização do Estado: organização político-
administrativa; divisão de competências; União; Estados; Distrito Federal; e
Municípios. Administração Pública: disposições gerais e servidores públicos. Poder
Executivo. Formas e sistemas de governo. Ministério Público. Defesa do Estado e
das instituições democráticas: segurança pública. Ordem social: seguridade social;
meio ambiente; família, criança, adolescente, jovem e idoso.
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(FGV/2022 – PC RJ)
O Partido Político Alfa, pela primeira vez em sua história, teve filiados
eleitos para cargos eletivos do Congresso Nacional.
Para que esse partido faça jus aos recursos do fundo partidário,
preenchidos os demais requisitos exigidos, é necessário que, nas
eleições para:
A) o Senado Federal, tenha elegido pelo menos três senadores;
B) a Câmara dos Deputados, tenha elegido pelo menos quinze
deputados federais;
C) o Congresso Nacional, considerado em sua inteireza, tenha elegido
pelo menos quinze parlamentares;
D) a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, tenha elegido
pelos menos três parlamentares em cada Casa;
E) a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, tenha elegido
pelos menos cinco parlamentares em cada Casa.
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Prof. Adriane Fauth

(FGV/2021 – PC RN) 
Os partidos políticos Alfa e Beta decidiram celebrar uma coligação para
as eleições, de modo a potencializar as chances dos seus candidatos.
Suas assessorias jurídicas, considerando a sistemática constitucional
vigente, ressaltaram que essas coligações poderiam ser celebradas:

A) nas eleições majoritárias e nas proporcionais, com obrigatoriedade
de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual,
distrital ou municipal;
B) apenas nas eleições majoritárias, com obrigatoriedade de vinculação
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal;
C) apenas nas eleições proporcionais, com obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital
ou municipal;



Prof. Adriane Fauth

(FGV/2021 – PC RN) 
D) apenas nas eleições majoritárias, sem obrigatoriedade de vinculação
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal;
E) apenas nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital
ou municipal.
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(FGV/2022 – PC RJ)
Germano pretendia se candidatar a cargo eletivo nas próximas eleições.
Com tal objetivo, procurou um advogado e foi informado de que era
alcançado por causa de inelegibilidade prevista na Constituição da
República de 1988.
É correto afirmar que uma causa de inelegibilidade de natureza
constitucional:
A) sempre impede que o interessado concorra a qualquer cargo eletivo;
B) somente alcança os cargos eletivos vinculados a um ente federativo
em particular;
C) será afastada se houver a desincompatibilização no prazo indicado
pela ordem jurídica;
D) somente alcança cargos eletivos específicos, conforme a causa
geradora da inelegibilidade;
E) pode alcançar todos os cargos eletivos, um cargo eletivo específico
ou os cargos eletivos vinculados a um ente federativo em particular.
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(FGV/2022 – PC RJ)
Pedro, servidor público efetivo, foi condenado à sanção de demissão
após regular processo administrativo disciplinar, sendo informado, por
seu advogado, que, de acordo com o que determina a lei complementar
que rege a matéria, sua cidadania foi restringida apenas na acepção
passiva.
A explicação do advogado indica que Pedro:
A) está inelegível;
B) perdeu os direitos políticos;
C) sofreu a sanção de inabilitação;
D) está com os direitos políticos suspensos;
E) não preenche nenhuma das condições de elegibilidade.



PERDA

• cancelamento da naturalização por sentença transitada 
em julgado;

• recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

SUSPENSÃO

• incapacidade civil absoluta;
• condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos;
• improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

DIREITOS POLÍTICOS
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(FGV/2022 – CBM AM)
John, filho de pais brasileiros, nasceu nos Estados Unidos da América,
enquanto seus pais ali se encontravam a serviço de empresa privada
que desenvolvia programas destinados à automação de indústrias
automobilísticas.
Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que John

A) é brasileiro nato, independentemente de qualquer ato suplementar,
considerando a nacionalidade brasileira dos seus pais.
B) é brasileiro nato, apenas se tiver sido registrado em repartição
brasileira nos doze meses subsequentes ao nascimento.
C) pode vir a se naturalizar brasileiro, após atingir a maioridade, desde
que cumpra os requisitos que alcançam qualquer estrangeiro.
D) tem o direito subjetivo de se naturalizar brasileiro, caso venha a
residir no território brasileiro e o requeira a qualquer tempo após atingir
a maioridade



Prof. Adriane Fauth

(FGV/2022 – CBM AM)
E) é brasileiro nato, desde que tenha sido registrado em repartição
brasileira competente ou venha a residir no território brasileiro e opte, a
qualquer tempo, por essa nacionalidade.
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(FGV/2022 – PC RJ)
Maria, de nacionalidade brasileira nata, e João, de nacionalidade alemã
nata, mas que estava residindo no território brasileiro, travaram intenso
debate a respeito dos direitos de cada qual perante a Constituição da
República de 1988.
Ao final, concluíram, corretamente, que:

A) somente Maria é cidadã, requisito para a fruição dos direitos
fundamentais;
B) somente Maria possui direitos fundamentais e pode ter direitos
políticos;
C) João tem direitos idênticos aos de Maria, desde que haja
reciprocidade na Alemanha;
D) somente Maria pode ter direitos políticos, embora ela e João
possuam direitos fundamentais;
E) Maria e João possuem direitos idênticos sob o prisma constitucional
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(FGV/2022 – CBM AM)
Marie, de nacionalidade francesa, está residindo no território nacional há
alguns meses. Para se inteirar dos distintos aspectos de sua situação
jurídica, procurou um advogado e o questionou se possuía, ou não,
direitos fundamentais. O advogado respondeu corretamente que Marie

A) possui direitos fundamentais, desde que tenham sido
provisoriamente deferidos no início do processo de naturalização.
B) possui direitos fundamentais, desde que tenha requerido a sua
fruição no momento de ingresso no território nacional.
C) não possui direitos fundamentais, que somente são titularizados
pelos brasileiros natos.
D) não possui direitos fundamentais, que somente serão obtidos ao fim
do processo de naturalização.



Prof. Adriane Fauth

(FGV/2022 – CBM AM)
E) possui direitos fundamentais, já que se encontra residindo no
território nacional.
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(FGV/2022 – PC RJ)
Em acirrada disputa de hipismo, a amazonas Joana recebeu uma
pontuação que considerava manifestamente dissonante do regulamento
da competição, o que a levou a perder a primeira colocação e,
consequentemente, a não fazer jus à respectiva premiação em dinheiro.
Ao consultar sua assessoria a respeito da “justiça” a ser procurada no
caso, se a comum ou a desportiva, foi-lhe respondido, corretamente,
que:

A) o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional torna cogente
que a questão seja diretamente submetida à justiça comum;
B) Joana somente pode procurar a justiça comum após o esgotamento
das instâncias da justiça desportiva, conforme regulada em lei;
C) o caso somente pode ser submetido à apreciação da justiça
desportiva, o que decorre da especialidade da matéria versada, não à
justiça comum;



Prof. Adriane Fauth

(FGV/2022 – PC RJ)
D) em razão da premiação em dinheiro que Joana não recebeu, a
questão deixou de ser meramente desportiva, devendo ser resolvida
pela justiça comum;
E) Joana poderia escolher livremente entre a submissão do caso à
justiça comum ou à desportiva, devendo estar ciente, apenas, que as
decisões desta última não são definitivas.



Prof. Adriane Fauth

(FGV/2022 – PC RJ)

Eunice, servidora pública estadual, preencheu os requisitos para a
fruição de determinado benefício assegurado pelo regime jurídico único
dos servidores. Ocorre que, no dia anterior àquele em que iria requerê-
lo, a lei foi alterada, e o benefício, suprimido. Apesar disso, um amigo
lhe informou, corretamente, que o seu direito ao benefício não seria
afetado pela nova lei, o que decorria da garantia constitucional do(a):
a) coisa julgada;
b) direito adquirido;
c) ato jurídico perfeito;
d) expectativa legítima;
e) legalidade imanente.
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(FGV/2022 – PC RJ)
João foi condenado, em sentença penal transitada em julgado, pela
prática de crime, (1) à pena privativa de liberdade; (2) à pena restritiva
de direitos, consistente na prestação de serviços em um abrigo de
idosos; (3) a reparar o dano causado à vítima; e (4) a perder os bens
adquiridos ilicitamente. Poucos dias depois, João faleceu. Nesse caso,
à luz da ordem constitucional, uma vez preenchidos os requisitos legais
e observados os limites estabelecidos, podem ser transmitidas aos
herdeiros de João as consequências descritas:

A) somente em 1 e 2;
B)somente em 1 e 3;
C) somente em 3 e 4;
D) somente em 2, 3 e 4;
E)em 1, 2, 3 e 4.
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(FGV/2022 – PC RJ)
Determinada associação, direcionada ao desenvolvimento psicossocial
da pessoa e da família, foi objeto de muitas críticas no âmbito da
Secretaria de Apoio Familiar do Estado-membro Alfa. Argumentava-se
que diversas atividades desenvolvidas pela associação eram
moralmente reprováveis, além de representarem apologia ao crime. Em
razão desses fatos, a assessoria jurídica foi consultada a respeito da
possibilidade de a associação ter suas atividades suspensas, sendo
respondido, corretamente, que a suspensão alvitrada:

A) somente seria possível após a condenação em processo
administrativo;
B) somente seria possível por decisão judicial, independentemente do
trânsito em julgado;
C) não seria possível, pois a liberdade de associação tem estatura
constitucional;



Prof. Adriane Fauth

(FGV/2022 – PC RJ)
D) exige decisão transitada em julgado, quer seja proferida em processo
administrativo, quer em processo judicial;
E) exige o julgamento do ilícito em processo administrativo, requisito da
ação judicial na qual a suspensão será requerida.
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(FGV/2022 – CBM AM)
João, Diretor da Unidade Prisional XX, consultou sua assessoria a
respeito da possibilidade de ser prestada assistência religiosa aos
presos da referida unidade, o que, a seu ver, seria muito relevante para
o bem-estar dos presos.
A assessoria respondeu corretamente que essa assistência

A) deve ser assegurada nos termos da lei.
B) não pode ser disponibilizada, pois afronta a liberdade religiosa do
preso.
C) somente pode ser prestada em termos educativos, sem proselitismo
religioso.
D) não pode ser disponibilizada, pois afronta a proibição de que o
Estado apoie uma religião.
E) somente pode ser assegurada se houver deliberação nesse sentido
dos presos por maioria simples
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(FGV/2022 – CBM AM)
A Lei nº XX previu, como política assistencial, que as pessoas com
renda familiar per capita inferior a determinado percentual do salário
mínimo fariam jus a uma cesta básica. Apesar de Joana ter preenchido
todos os requisitos para o recebimento da cesta básica, e dela
necessitar, o diretor da repartição pública responsável pela distribuição
proferiu decisão negando a sua entrega, sob o argumento de que ela
não aparentava ser necessitada. Como a decisão era manifestamente
ilegal, Joana procurou a Defensoria Pública, munida da decisão
proferida pelo diretor, e solicitou o ajuizamento da ação constitucional
cabível para que fosse determinada a entrega da cesta básica.
Essa ação é



Prof. Adriane Fauth

(FGV/2022 – CBM AM)
A) o habeas data.
B) a ação popular.
C) o mandado de injunção.
D) o mandado de segurança.
E) o mandado constitucional de entrega.



Prof. Adriane Fauth

(FGV/2022 – PCERJ)
Maria compareceu a uma repartição pública e solicitou o acesso às suas
informações pessoais, o que foi negado sob o argumento de que
existiam avaliações concernentes ao seu comportamento e que
direcionavam a atuação do fisco. Em razão do interesse público
envolvido, Maria não poderia conhecê-las.
Para que seja assegurado o acesso de Maria às referidas informações,
preenchidos os demais requisitos exigidos, é cabível a seguinte ação
constitucional:
a) habeas data;
b) habeas corpus;
c) mandado de injunção;
d) mandado de segurança;
e) reclamação constitucional.



Prof. Adriane Fauth

(FGV/2022 – PCERJ)
Maria, no exercício do direito de petição, compareceu à Secretaria
Municipal de Obras para solicitar que fossem adotadas as providências
necessárias ao recapeamento asfáltico das ruas do seu bairro. Afinal, a
falta de manutenção contribuiu para o aumento dos buracos e os
acidentes se multiplicaram. O servidor responsável pelo protocolo
solicitou de Maria o comprovante de recolhimento da “taxa de
expediente”, o que seria necessário para que o seu pleito fosse
apreciado.
À luz da sistemática constitucional, a taxa mencionada pelo servidor:
a) não pode ser exigida;
b) pode ser exigida, desde que prevista na lei orgânica;
c) pode ser exigida, desde que prevista em lei ordinária;
d) pode ser exigida, desde que fixada em patamares módicos;
e) pode ser exigida e será reembolsada se o pleito for acolhido.
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REVISÃO DE VÉSPERA  PC AM
1. “Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência do intelecto

humano, nem a superioridade e a nobreza do homem, como o fato de ele poder
conhecer, compreender por completo e sentir fortemente a sua exiguidade.”
Giácomo Leopardi, poeta italiano.

Essa frase mostra que a principal vantagem da inteligência humana é
(A) reconhecer a sua grandeza e sua potência.
(B) demonstrar a superioridade e a nobreza do homem.
(C) ter a noção de ela poder compreender integralmente todas as coisas.
(D) notar as suas limitações de atuação.
(E) indicar a superioridade humana sobre os demais seres.



REVISÃO DE VÉSPERA  PC AM
2 “Cuidado para não chamar de inteligentes apenas aqueles que pensam como
você.”
Ugo Ojetti, escritor italiano

Nesse caso, o autor só não aconselha o leitor a
(A) reconhecer a possibilidade de boas ideias contrárias.
(B) examinar as questões com imparcialidade.
(C) constatar a superioridade de suas opiniões.
(D) universalizar a inteligência.
(E) distinguir várias possibilidades de atingir-se a verdade.



REVISÃO DE VÉSPERA  PC AM
3. Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois.
Ramón Gómez De La Serna, escritor espanhol.

Segundo esse fragmento, os gênios são aqueles que mostram a capacidade de

(A) analisar fielmente os dados.
(B) antecipar pensamentos futuros.
(C) demonstrar a verdade do que pensam.
(D) prever acontecimentos que ainda vão ocorrer.
(E) indicar com precisão a localização da verdade.



REVISÃO DE VÉSPERA  PC AM
4. Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois.
Ramón Gómez De La Serna, escritor espanhol.

Nesse pensamento, a palavra muito é empregada duas vezes, com o mesmo valor
que apresenta na seguinte frase:
(A) “Que sorte possuir muito discernimento: nunca te faltam bobagens para dizer.”
(B) “A sutileza ainda não é inteligência. Às vezes os tolos e os loucos também são
muito sutis.”
(C) “Os deuses deram ao homem muito intelecto, que é a maior de todas as
riquezas.”
(D) “Muitas vezes a inteligência traz muito incômodo como uma lamparina no
quarto.”
(E) “Há muito espaço de onde emana a inteligência.”



REVISÃO DE VÉSPERA  PC AM
5. “Infelizes são aqueles que são inteligentes demais para reconhecer suas tolices.”

A oração sublinhada é denominada reduzida porque se utiliza do infinitivo para
suprimir uma conjunção inicial, ou seja, reduzir a sua extensão. Se recolocássemos
a forma desenvolvida da oração (com a conjunção), a forma adequada seria:

(A) para que reconhecessem suas tolices.
(B) a ponto de não reconhecerem suas tolices.
(C) a fim de não conseguirem o reconhecimento de suas tolices.
(D) para o reconhecimento de suas tolices.
(E) para que reconheçam suas tolices.
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6. ‘Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância.”
Sócrates, filósofo grego.

Em termos argumentativos, diríamos que a frase de Sócrates exemplifica um(a)

(A) simplificação exagerada.
(B) círculo vicioso.
(C) raciocínio ambíguo.
(D) afirmativa autoritária.
(E) falso silogismo.



REVISÃO DE VÉSPERA  PC AM
7. “Muita sabedoria unida a uma santidade moderada é preferível a muita santidade
com pouca sabedoria.”
Santo Inácio de Loyola.
Essa frase pode ser reescrita, mantendo-se o sentido original e sua correção
gramatical tradicional, da seguinte forma:
(A) É preferível a muita santidade com pouca sabedoria do que muita sabedoria
unida a uma santidade moderada.
(B) Deve-se preferir muita sabedoria unida a uma santidade moderada do que muita
santidade com pouca sabedoria.
(C) Muita santidade com pouca sabedoria é preferível a muita sabedoria unida a
uma santidade moderada.
(D) É preferível muita sabedoria unida a uma santidade moderada a muita santidade
com pouca sabedoria.
(E) Uma santidade moderada unida a muita sabedoria é preferível do que pouca
sabedoria unida a muita santidade.
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8. “A cultura é a busca de nossa perfeição mediante a tentativa de conhecer o
melhor possível o que foi dito ou pensado no mundo, em todas as questões que nos
dizem respeito”.
Matthew Arnold, poeta inglês.

Assinale a opção que mostra uma forma inadequada de substituir um segmento
desse pensamento.
(A) “a busca de nossa perfeição” / buscar a nossa perfeição.
(B) “mediante a tentativa”/ por meio da tentativa.
(C) “conhecer o melhor possível” / conhecer possivelmente o melhor.
(D) “o que foi dito ou pensado no mundo” / o que foi pensado ou dito no mundo.
(E) “que nos dizem respeito” / que se relacionam conosco.
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9. “O valor de todo conhecimento está no seu vínculo com as nossas necessidades,
as nossas aspirações e ações; de modo diferente, o conhecimento torna-se um
simples lastro de memória”.
historiador russo

Assinale a opção que apresenta a frase que se mostra de acordo com esse
pensamento.

(A) “O amor recíproco entre quem aprende e quem ensina é o primeiro e mais
importante degrau para se chegar ao conhecimento.”
(B) “O verdadeiro professor defende seus alunos contra sua própria influência.”
(C) “Quem pode faz. Quem não pode ensina.”
(D) “Não podes ensinar o caranguejo a caminhar para a frente.”
(E) “Deve-se ensinar para a vida e não contra ela.”
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10. “O valor de todo conhecimento está no seu vínculo com as nossas
necessidades, as nossas aspirações e ações; de modo diferente, o conhecimento
torna-se um simples lastro de memória”.

Nesse pensamento foi utilizada corretamente o indefinido todo, sem artigo após ele;
assinale a opção em que o emprego desse indefinido também está correto.

(A) “Não, senhor meu amigo; algum dia, sim, é possível que componha um
abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo resto.”
(B) “Assim devia ser, mas um fluido particular que me correu todo corpo desviou de
mim a conclusão que deixo escrita.”
(C) “Outrossim, ria largo, se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas
comunicativo, a tal ponto as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a
pessoa, todo mundo pareciam rir nele.”
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(D) “Novamente me recomendou que não me desse por achado, e recapitulou todo
mal que pensava de José Dias, e não era pouco, um intrigante, um bajulador, um
especulador, e, apesar da casca de polidez, um grosseirão.”

(E) “Esta fórmula era melhor, e tinha a vantagem de me fortalecer o coração contra a
investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula, e ficamos tão felizes que
todo receio de perigo desapareceu.”
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11. “A nobreza de espírito, com respeito àquela tradicional, oferece-nos a vantagem
de podermos atribuí-la a nós mesmos.”

Assinale a opção que mostra a afirmação adequada aos componentes desse
pensamento.

(A) A “nobreza de espírito” se opõe à nobreza tradicional.
(B) A nobreza tradicional equivale à nobreza de espírito.
(C) O pronome “la” se refere à nobreza tradicional.
(D) O termo “com respeito” equivale a uma atitude respeitosa.
(E) Os termos “nos” e “nós mesmos” referem-se a pessoas distintas.
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12.Assinale a opção que apresenta a frase que não se estrutura em base

comparativa.

(A) “As pessoas da alta sociedade são insensíveis às necessidades e aflições dos
homens, do mesmo modo como os cirurgiões são insensíveis às dores físicas.”
(B) “As pessoas de classe deixam à plebe tanto a preocupação de pensar quanto o
temor de pensar erroneamente.”
(C) “Não existe nobreza sem generosidade, assim como não existe sede de
vingança sem vulgaridade.”
(D) “Uma paz certa é melhor e mais segura do que uma vitória esperada.”
(E) “Os pactos sem a espada são apenas palavras e não têm a força para defender
ninguém.”
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13. Assinale a opção que apresenta a frase que indica uma opinião e não uma
dúvida ou uma certeza.

(A) “Quanto mais fortes somos, menos provável é a guerra.”
(B) “Façamos a guerra para poder viver em paz.”
(C) “Uma espada obriga a outra a ficar na bainha.”
(D) “Em meio às armas, as leis calam.”
(E) “Questiono-me se é sábio sempre evitar a violência.”
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14. Assinale a opção que mostra uma visão positiva do capitalismo.

(A) “O capital é trabalho roubado.”
(B) “Não podemos retirar todos os males do capitalismo.”
(C) “O capitalismo necessita de homens que queiram consumir cada vez mais.”
(D) “O capitalismo é um sistema sustentado por fortes.”
(E) “O capitalismo tem uma boa ideia, mas nunca funcionará.”
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15.Assinale a opção em que a palavra dor é empregada em sentido figurado.

(A) “Posso compartilhar tudo, menos a dor.”
(B) “Existe apenas uma coisa que excita os animais mais do que o prazer, é a dor.”
(C) “A dor é o pai, e o amor é a mãe da sabedoria.”
(D) “Mordi ambas as mãos de dor.”
(E) “Toda dor é grande para um coração pequeno.”



REVISÃO DE VÉSPERA  PC AM
16. Assinale a opção que apresenta o texto que não respeita a coerência.

(A) Não servimos almoço. Levamos o dia inteiro para preparar o seu jantar.
(Restaurante).
(B) Rico em vitaminas e milionário em proteínas. (Iogurte).
(C) Se tudo o que você quer é um pouco de fogo, pegue um fósforo. (Isqueiros
Cônsul).
(D) Vinda da companhia que tem as coloridas camisas brancas. (Loja de roupas
masculinas).
(E) Café da manhã sem suco de laranja é como um dia sem sol. (Sucos).
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17. Um cartaz que mostrava um policial andando em rua escura dizia: “Lá vem o
alvo!”

Esse cartaz deve fazer parte de uma campanha
(A) pela segurança dos policiais.
(B) por melhor iluminação pública.
(C) por rondas policiais mais frequentes.
(D) pela fraternidade.
(E) por melhor armamento.
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18. A propaganda de um automóvel afirmava o seguinte: “Colocamos nosso nome
na traseira do nosso carro, de maneira que os motoristas do Porsche tenham o que
ler.”

A qualidade do carro anunciado é
(A) a velocidade.
(B) o conforto.
(C) a durabilidade.
(D) a elegância.
(E) a beleza.
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19. Assinale a opção em que a preposição para mostra valor semântico de
finalidade.

(A) Foram necessários muitos anos de planejamento nas cidades americanas para
se tornar fácil nos perder dentro delas.
(B) Inteligência é tudo o que você precisa herdar para ter um Infinity Q45.
(C) Quando projetar uma cozinha ou um banheiro, lembre-se de deixar espaço para
a sua imaginação.
(D) Não podemos restaurar seu carro para sua feiura original.
(E) Nós nos reportamos para uma autoridade maior.
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20. Assinale a frase publicitária a seguir que se estrutura a partir de outra frase muito
conhecida.

(A) Ruim por ruim, vote em mim.
(B) Esse é o mais seco dos gins – pergunte a qualquer Martini.
(C) Aceite o desafio de voar conosco.
(D) Errar é humano, vender abaixo do custo é divino.
(E) Se não vende, não é criativo.
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LEI MARIA DA PENHA – LEI Nº 
11340/2006



FGV/2022/ INVESTIGADOR/PCERJ

01- Aproveitando-se que seu pai, Laio, havia saído para o trabalho, Édipo passa a
alterar os aparelhos eletrônicos da residência de lugar, colocando sua televisão velha
e defeituosa na sala de estar e levando o aparelho novo e recém-comprado pelo
genitor, para o interior do seu quarto. Indignada com isso, Jocasta, mãe de Édipo e
juíza de Direito, interpela o filho, que, insatisfeito com a intervenção, passa a agredir a
genitora com tapas e socos. Jocasta aciona a polícia e o fato é apresentado à
unidade policial. A conduta de Édipo quanto a Jocasta corresponde a lesão corporal
em contexto:

(A) de violência doméstica, pela presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade da
mulher;

(B) não especial, pela ausência de demonstração de vulnerabilidade da mulher;

(C) de violência doméstica, pela demonstração de subjugação feminina;
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(D) não especial, pela ausência de demonstração de subjugação feminina;

(E) de violência doméstica, pela relação hierárquica da mãe em referência ao filho.
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02- No que diz respeito ao feminicídio, é correto afirmar que:

(A) a violência praticada no âmbito da unidade doméstica não exige que a mulher
faça parte desse núcleo de convívio permanente;

(B) na violência praticada no âmbito da unidade doméstica, a fugacidade e a
eventualidade do convívio não excluem sua configuração;

(C) a violência praticada no âmbito familiar exige parentesco, natural ou civil, entre
autor e vítima, excluído aquele determinado por afinidade;
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(D) na violência praticada no âmbito familiar, é possível a configuração de
feminicídio contra a “tia de consideração”, desde que aparentada do agente;

(E) a violência praticada no âmbito das relações íntimas de afeto, em curso ou já
findas, depende da ocorrência de coabitação.
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03- A audiência preliminar do Art. 16 da Lei nº 11.340/2006 (confirmação de
retratação) é:

(A) facultativa, não devendo ser realizada de ofício, tendo cabimento em crimes de
qualquer natureza no âmbito da Violência Doméstica e Familiar;

(B) obrigatória, devendo ser realizada de ofício, sendo exigível como normal fase de
desenvolvimento do procedimento dos crimes da competência da Violência
Doméstica e Familiar;

(C) facultativa, não devendo ser realizada de ofício, somente sendo exigível quando
a vítima demonstrar, por qualquer meio, que pretende desistir do prosseguimento do
feito;
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(D) obrigatória, devendo ser realizada de ofício, sendo exigível como normal fase de
desenvolvimento do procedimento dos crimes de ação penal pública incondicionada;

(E) facultativa, podendo ser realizada de ofício, sempre que o juiz verificar, em
crimes de qualquer natureza, que a vítima pretende desistir do prosseguimento do
feito.
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SÚM.536 STJ - A suspensão condicional do processo e a transação penal não se
aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

SÚM.542 STJ - A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência
doméstica contra a mulher é pública incondicionada

SÚM.588 STJ - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência
ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.

SÚM.589 STJ - É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções
penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

SÚM.600 STJ - Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo
5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e
vítima.

Prof. Antonio Pequeno



LEI DE EXECUÇÃO PENAL 
LEI nº7210/1984
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04 - Em relação à concessão de benefícios de execução penal, assinale a afirmativa
correta.
(A) O preenchimento de requisitos de ordem objetiva para obtenção de benefícios é
suficiente.
(B) O preenchimento de requisitos de ordem subjetiva para obtenção de benefícios
é suficiente.
(C) O comportamento do sentenciado durante a execução só pode ser avaliado por
comissão técnica específica.
(D) A longa pena a ser cumprida, por si só, é inapta para se aferir o mérito do
executado.
(E) A gravidade abstrata do crime constitui fundamento idôneo para negar o
benefício
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05- O apenado comete falta disciplinar de natureza grave, devidamente apurada em
Procedimento Administrativo Disciplinar. Nesse caso, nos termos do Art. 118, inciso
I, da Lei nº 7.210/84,
(A) impõe-se a regressão de regime, uma vez que a lei não concede ao juiz
discricionariedade.
(B) é facultada ao juiz da execução a imposição de regressão de regime, diante de
sua discricionariedade.
(C) é facultada ao juiz da execução a manutenção do regime em que submetido o
apenado, após avaliação em audiência de justificação.
(D) é facultada ao juiz da execução a manutenção do regime em que submetido o
apenado, em razão da função reintegradora do agente à sociedade.
(E) é facultada ao juiz da execução a manutenção do regime em que submetido o
apenado, em razão da necessidade de ressocialização, reeducação e reabilitação.
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06- A concessão de prisão domiciliar prevista no Art. 117 da Lei de Execução Penal
tem como pressuposto
(A) a execução da penal em regime aberto.
(B) a inexistência de estabelecimento no regime semiaberto.
(C) a inexistência de estabelecimento no regime aberto.
(D) o risco de contágio pela Covid-19.
(E) a obtenção de permissão para sair do estabelecimento.
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SÚM.441 STJ - A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional. (Súmula 441, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

SÚM.534 STJ - A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração. (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015)

SÚM.526 STJ - O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato
definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado
de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.
(Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

SÚM.535 STJ - A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de
pena ou indulto. (Súmula 535, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015)Prof. Antonio Pequeno
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SÚM.617 STJ - A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes
do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral
cumprimento da pena. (Súmula 617, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe
01/10/2018)
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LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
LEI Nº 12850/2013
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07-Em relação à redução da pena de corréu, por força de delação premiada (sob a
modalidade “colaboração unilateral”) e de sua efetiva colaboração com a Justiça, é
correto afirmar que:
A) tem natureza de negócio jurídico processual personalíssimo;
B) os benefícios podem ser estendidos ao corréu;
C) os benefícios só alcançam corréu que tenha confessado;
D) o colaborador unilateral deve atuar voluntariamente;
E) as vantagens premiais têm natureza objetiva e podem se comunicar.
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08- Em relação à dita legitimidade ativa para o acordo de colaboração premiada, na
linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:
A) O Ministério Público detém legitimidade exclusiva;
B) O Ministério Público detém legitimidade exclusiva, podendo ser auxiliado pela
polícia;
C) O Ministério Público detém legitimidade concorrente, devendo ser ouvido quando
a iniciativa for da polícia;
D) O Ministério Público detém legitimidade concorrente, sendo sua manifestação
condição de eficácia do acordo policial;
E) A polícia pode realizar o acordo, independentemente da concordância ou oitiva do
Ministério Público..
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CONCEITO LEGAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

ART.1º, § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
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Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas.
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ART.2º, § 1o Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma,
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.
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CAUSA DE AUMENTO DE PENA

ART.2º, § 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização
criminosa houver emprego de arma de fogo.

AGRAVANTE

ART.2º, § 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo,
da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
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CAUSA DE AUMENTO DE PENA

ART.2º,

§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente;
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição
para a prática de infração penal;
III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;
IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas
independentes;
V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.
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MEDIDA CAUTELAR

ART.2º, § 5o Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização
criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução
processual.

EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO

ART.2º, § 6o A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda
do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou
cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.
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ART.2º, § 7o Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a
Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que
designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão



Prof. Antonio Pequeno

§ 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição
deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança
máxima. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

PROIBIÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME

§ 9º O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime
praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento
de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos
probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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COLABORAÇÃO PREMIADA - PREVISÃO LEGAL

Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção
de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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Art. 3º-B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o
início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de
sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento
que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)

§ 1º A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida, com a
devida justificativa, cientificando-se o interessado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar Termo de Confidencialidade
para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e
impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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§ 3º O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o Termo de Confidencialidade
não implica, por si só, a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à
propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas
processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)

§ 4º O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver
necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua
definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)

§ 5º Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão
elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor
público com poderes específicos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA

Art. 6o O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter:

I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados;
II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia;
III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor;
IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do 
colaborador e de seu defensor;
V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário.



Prof. Antonio Pequeno

ATUAÇÃO DO JUIZ

ART.4º - § 6o O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a
formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado
e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério
Público e o investigado ou acusado e seu defensor.

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o
respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir
sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os
seguintes aspectos na homologação: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - regularidade e legalidade; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo,
sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de
pena do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), as regras de
cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal) e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste
artigo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II,
III, IV e V do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador
está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14
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MOMENTO PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO

FASE INVESTIGATÓRIA

FASE PROCESSUAL

EXECUÇÃO PENAL
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*** 3o O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá 
ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as 
medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer
denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não
tenha prévio conhecimento e o colaborador: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - não for o líder da organização criminosa;

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14


LEI DE DROGAS
LEI Nº 11343/2006
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FGV/2022/ PROMOTOR/MPE-GO
09-Para configuração da majorante da transnacionalidade (Art. 40, inciso I, da Lei nº
11.343/2006), a persecução penal deve demonstrar elementos concretos aptos de
que o agente:
A) pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as
fronteiras que dividem as nações;
B) pretendia disseminar a droga no exterior, sendo indispensável ultrapassar as
fronteiras que dividem as nações;
C) efetivamente disseminou a droga no exterior, sendo indispensável que a droga
seja recebida na outra nação;
D) pretendia disseminar a droga no exterior, sendo indispensável o uso da técnica
de entrega vigiada;
E) efetivamente disseminou a droga no exterior, ainda que não tenha sido
repassada ou distribuída ao consumo
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FGV/2022/ DELEGADO/PC-RN
10- Maria, 61 anos, primária e de bons antecedentes, é responsável pela criação de
três netos com idades entre 10 e 16 anos. Em dificuldade financeira, aceita proposta
de um vizinho para levar 1 kg de maconha da cidade de Natal, onde reside, para
Mossoró, no mesmo Estado, recebendo um salário mínimo pelo serviço. Maria,
porém, foi flagrada por policiais militares em abordagem de rotina quando
transportava a droga em uma bolsa que estava no maleiro do ônibus intermunicipal
por ela utilizado, admitindo a empreitada criminosa. Diante desse quadro fático, o
comportamento de Maria configura, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais
Superiores, crime de:
A ) tráfico majorado pela infração ter sido praticada no interior de transporte público,
não fazendo jus à forma privilegiada;
B ) tráfico majorado pela infração ter sido praticada no interior de transporte público,
reconhecida a forma privilegiada;
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FGV/2022/ DELEGADO/PC-RN
C) tráfico privilegiado sem causa de aumento, admitindo a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos;
D) tráfico privilegiado sem causa de aumento, não podendo a pena privativa de
liberdade ser substituída por restritiva de direitos por ter natureza assemelhada aos
crimes hediondos;
E) tráfico majorado em razão da intermunicipalidade do transporte, não sendo
aplicável a causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado.
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FGV/2022/ DELEGADO/PC-RN
11-Após receber informação de que uma grande quantidade de droga estaria
chegando a certa comunidade, a polícia civil planejou uma operação objetivando a
apreensão do material entorpecente e a prisão de vários traficantes. Joaquim,
policial civil lotado na delegacia em que a operação era planejada, no momento de
sua execução, ciente de que o líder do tráfico do local era um antigo colega de
infância, acende, escondido, fogos de artifício que ficavam na comunidade para
acionamento em diligências policiais. Em razão do aviso, a diligência tem resultado
negativo, ninguém sendo preso e não sendo apreendida qualquer droga. O
comportamento de Joaquim foi descoberto, devendo ele responder pelo(s)
seguinte(s) crime(s) previsto(s)na Lei nº 11.343/2006:
A) associação para o tráfico, apenas;
B) tráfico de drogas, apenas;
C) colaboração ou informante do tráfico, apenas;
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FGV/2022/ DELEGADO/PC-RN
D) associação para o tráfico e colaboração ou informante do tráfico, em concurso
material;
E) tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material.
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FGV/2022/ DELEGADO/PC-RN
D) associação para o tráfico e colaboração ou informante do tráfico, em concurso
material;
E) tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material.
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LEI DOS CRIMES HEDIONDOS
LEI Nº 8072/1990
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 SISTEMA LEGAL

 ROUBO

 EXTORSÃO

 FURTO

 ESTATUTO DO DESARMAMENTO
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ESTATUTO DO DESARMAMENTO
LEI Nº 10826/2006
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 CRIME DE PERIGO ABSTRATO

 POSSE

 PORTE

 CRIME CULPOSO

 BEM JURÍDICO
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LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE
LEI Nº 13869/2019
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 ELEMENTO SUBJETIVO

 SUJEITO ATIVO

 TIPO DE AÇÃO PENAL

 EFEITO DA CONDENAÇÃO

 EXCLUDENTES DE ILICITUDE
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(FGV/2022/TJAP/JUIZ)
Sobre os institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz
e do arrependimento posterior, é correto afirmar que:
A) a não consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente,
é compatível com a desistência voluntária;
B) o reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do iter
criminis;
C) as circunstâncias inerentes à vontade do agente são irrelevantes
para a configuração da desistência voluntária;
D) o arrependimento eficaz e a desistência voluntária somente são
aplicáveis a delito que não tenha sido consumado;
E) o reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do
elemento subjetivo da conduta.



(FGV/2018/TJSC)
A doutrina majoritária conceitua crime como o fato típico,
ilícito e culpável. Por sua vez, o fato típico envolve o elemento
subjetivo do tipo, que pode ser o dolo ou a culpa.
Sobre o tema, é correto afirmar que:
A) o agente que pretende causar determinado resultado e
tem conhecimento de que, com sua conduta, causará,
necessariamente, um segundo resultado e, ainda assim, atua,
responderá por dolo eventual em relação ao segundo
resultado;
B) os tipos culposos estão sujeitos ao princípio da tipicidade,
somente podendo ser punidos quando devidamente prevista
em lei a punição a título de culpa;
(...)



(FGV/2018/TJSC)
(...)
C) o agente que não quer diretamente o resulto, mas o prevê
e aceita sua ocorrência a partir de sua conduta, poderá ser
responsabilizado pelo tipo culposo;
D) o tipo culposo exige a previsibilidade objetiva, mas se
houver efetiva previsão, haverá dolo, ainda que eventual;
E) o tipo culposo próprio, se presentes todos os demais
elementos, admite a punição na modalidade tentada.



(FGV/2021/PCRN)
Jonas, agente policial de determinado estado, e seu primo Hélio,
desempregado, subtraíram da delegacia na qual o primeiro exercia
suas funções, computadores que haviam sido substituídos por
equipamentos novos e que se encontravam guardados, tendo a
dupla se aproveitado das facilidades decorrentes do cargo
exercido por Jonas.
Ao tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial deverá
reconhecer que Jonas praticou:
A) crime de peculato, devendo Hélio responder pelo mesmo delito;
B) crime de furto qualificado, assim como Hélio;
C) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por peculato
culposo;
D) crime de peculato, enquanto Hélio responderá por furto
qualificado;
E) crime de peculato enquanto Hélio responderá por furto simples



(FGV / 2022 / PCERJ)
Em determinado set de filmagens, Hades, produtor técnico,
entrega arma de fogo verdadeira, devidamente municiada,
para o ator Ares, fazendo-o acreditar que se trata de arma
cenográfica, sem potencial de efetuar disparos. Já tendo lido o
script e presenciado os ensaios, Hades sabia previamente que,
nas cenas que seriam filmadas, Ares deveria apontar a arma
para Atena e, após breve diálogo, efetuar o disparo para a
cena fatal. Querendo a morte de Atena, em razão de
desavenças pretéritas, Hades faz a substituição da arma,
fornecendo-a diretamente a Ares, irrogando o famoso “quebre
a perna”. Ares efetua o disparo e ceifa a vida de Atena. (...)



(FGV / 2022 / PCERJ)
(...) Do ponto de vista jurídico-penal:
(A) Ares e Hades responderão por homicídio doloso, o primeiro
como autor e o segundo como partícipe;
(B) Ares e Hades responderão por homicídio doloso, o primeiro
como partícipe e o segundo como autor;
(C) Ares e Hades responderão por homicídio doloso, como
coautores;
(D) Ares responderá por homicídio culposo e Hades por
homicídio doloso;
(E) Ares não responderá por crime e Hades responderá por
homicídio doloso.



(FGV/2018/MPE-AL)
Durante uma festa rave, Bernardo, 19 anos, conhece Maria, e,
na mesma noite, eles vão para um hotel e mantém relações
sexuais. No dia seguinte, Bernardo é surpreendido pela chegada
de policiais militares no hotel, que realizam sua prisão em
flagrante, informando que Maria tinha apenas 13 anos.
Bernardo, então, é encaminhado para a Delegacia, apesar de
esclarecer que acreditava que Maria era maior de idade,
devido a seu porte físico e pelo fato de que era proibida a
entrada de menores de 18 anos na festa rave. Diante da
situação narrada, Bernardo agiu em
(...)



(FGV/2018/MPE-AL)
(...)
A) erro de tipo, tornando a conduta atípica.
B) erro de tipo, afastando o dolo, mas permitindo a punição pelo
crime de estupro de vulnerável culposo.
C) erro de proibição, afastando a culpabilidade do agente pela
ausência de potencial conhecimento da ilicitude.
D) erro sobre a pessoa, tornando a conduta atípica.
E) erro de tipo permissivo, gerando causa de redução de pena.



(FGV/2022/PCERJ)
Durante evento no Maracanã, Hefesto, aproveitando-se da grande
aglomeração de pessoas, esbarra em Hera, utilizando esse impacto como
distração para subtrair, para si, um aparelho de telefone celular e uma
carteira, contendo dinheiro e cartões. Atento à dinâmica e percebendo a
subtração, Kratos se pronuncia para interceptar a fuga de Hefesto. Ocorre
que, ao se aproximar e dar a ordem de parada, Kratos sofre diversas
agressões por parte de Hefesto, consistentes em socos e um chute que o
derruba ao solo. Hefesto só é capturado meia hora depois, quando tentava
revender o aparelho subtraído.
Diante desse cenário, é correto afirmar que Hefesto deverá responder por:
A) furto qualificado pela destreza e lesões corporais leves;
B) furto simples e lesões corporais leves;
C) roubo próprio;
D) roubo impróprio;
E) roubo majorado.



(FGV/2021/TJPR/JUIZ)
João subtraiu um celular de Maria, no dia 24/12/2019, mediante
grave ameaça consistente na promessa de ofender sua
integridade corporal, exercida com o emprego de uma faca de
22 cm de lâmina. A ação foi percebida por guardas municipais,
em patrulhamento, que detiveram João de imediato, ainda com
a faca na mão e com o celular subtraído. A tipicidade
adequada dessa conduta é:
A) roubo simples tentado;
B) roubo simples consumado;
C) roubo qualificado pelo emprego de arma;
D) roubo qualificado pelo emprego de arma branca, tentado;
E) roubo qualificado pelo emprego de arma branca,
consumado.



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
Renan convence Patrick a furtarem bens de uma
residência, que estava desabitada. No dia seguinte, o dono
da casa, João, 51 anos, toma conhecimento do ocorrido e
aciona a polícia, que, após investigação, identifica Renan e
Patrick, apurando no curso do inquérito que Renan sabia que
o imóvel era de seu pai adotivo, o que Patrick desconhecia.
Com base nessas informações, as condutas de Renan e
Patrick podem ser assim tipificadas:
(...)



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
(...) A) nenhum dos dois responderá por furto qualificado, considerando
que foi praticado contra ascendente de Renan e que tal circunstância
se comunica objetivamente a Patrick;
B) o fato praticado por Renan é atípico, pois a vítima era
seu ascendente, enquanto Patrick responderá por furto simples, pois a
circunstância tem natureza subjetiva;
C) os dois poderão ser condenados por furto qualificado, pois
o desconhecimento de Patrick quanto à condição do lesado afasta a
relevância desta circunstância para ambos;
D) ambos responderão por furto qualificado, pois a
circunstância especial somente incidiria caso Renan possuísse
parentesco sanguíneo com a vítima;
E) Renan estará isento de pena, enquanto Patrick responderá por furto
qualificado, pois a condição de descendente de Renan possui
natureza subjetiva e não se comunica a Patrick.



(FGV/2021/PCRN/DELEGADO)
João, fiscal de um Município do Estado Alfa, passava por uma rua de
comércio popular com a família, quando seu filho avistou um comerciante
vendendo balões de personagens infantis e insistiu que queria um. João,
então, se dirigiu ao vendedor e exigiu que ele lhe desse o balão pretendido
pelo filho, que estava sendo vendido para outro casal, dizendo que
trabalhava para a Prefeitura e que,se não fosse atendido, chamaria a
guarda municipal para apreender os objetos e lavrar o auto próprio. Ao
proceder da forma narrada, João praticou, em tese, a conduta tipificada
como:
A) extorsão;
B) concussão;
C) corrupção passiva;
D) exercício arbitrário das próprias razões;
E) corrupção passiva, mas João terá sua tipicidade afastada pelo princípio
da insignificância.



(FGV / 2020 / TJRS)
Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral
a mandado de penhora em razão de sentir pena do
proprietário do bem penhorado comete, em tese, o crime
de:
A) corrupção passiva privilegiada;
B) abandono de função;
C) violação de sigilo profissional;
D) corrupção passiva simples;
E) prevaricação.



(FGV / 2021 / PCRN)
A autoridade policial recebeu denúncia anônima sobre
a existência de um grupo que se destinava a praticar roubos
a agências bancárias. Diante da notícia recebida, com base no
entendimento dos Tribunais Superiores, a autoridade policial:
A) terá discricionariedade para instauração ou não do
inquérito policial;
B) não poderá adotar qualquer medida, por tratar-se de denúncia
anônima;
C) deverá realizar diligências preliminares para averiguação, antes
de instaurar o inquérito policial;
D) deverá instaurar imediatamente inquérito policial para apurar o
fato;
E) poderá dispensar o inquérito policial e encaminhar
as informações recebidas ao órgão ministerial para
o oferecimento imediato de denúncia



(FGV / 2019 / TJCE)
Lauro figura como indiciado em inquérito policial em que se
investiga a prática do crime de concussão. Intimado a
comparecer na Delegacia para prestar declarações, fica
preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas
pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado.
Com base nas informações expostas, a defesa técnica de Lauro
deverá esclarecer que:
A) a reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela
autoridade policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a
participar contra sua vontade;
B) a defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças
de informação constantes do inquérito, ainda que já
documentadas, em razão do caráter sigiloso do procedimento;(...)



(FGV / 2019 / TJCE)
(...)
C) o indiciado e o eventual ofendido, diante do caráter
inquisitivo do inquérito policial, não poderão requerer a
realização de diligências durante a fase de investigações;
D) o procedimento investigatório, caso venha a ser
arquivado com base na falta de justa causa, não poderá vir
a ser desarquivado, ainda que surjam novas provas;
E) a autoridade policial, em sendo de interesse das
investigações, poderá determinar a incomunicabilidade do
indiciado pelo prazo de 10 (dez) dias.



(FGV / 2021 / PCRN)
Ao sair de sua casa, em 17/05/2020, Miriam foi surpreendida
por faixa anônima estendida na via pública com diversas
ofensas à sua honra. Diante da humilhação sofrida, Miriam
deixou o país e foi morar no exterior sem se interessar
em descobrir o responsável pelos fatos. Em 03/01/2021, Miriam
recebeu mensagem de Sandra, sua antiga vizinha,
confessando ser ela a autora das ofensas, bem como
esclarecendo que informou os fatos ao delegado de polícia,
em razão de seu arrependimento. Miriam entrou em contato
com seu advogado, em 25/01/2021, para esclarecimentos
jurídicos, informando que permanece no exterior. O advogado
deverá esclarecer naquela data que o crime praticado seria
de injúria, de ação penal privada, logo:
(...)



(FGV / 2021 / PCRN)
(...)
A) a abertura do inquérito policial poderá ser determinada
pela autoridade policial, diretamente, mas a ação penal
depende da iniciativa da vítima;
B) a abertura do inquérito policial não poderá ser
determinada pela autoridade policial nem requerida por
Miriam, pois operou-se o prazo prescricional para
representação;
C) a queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam, mas,
se através de procurador, exigem-se poderes especiais;
D) a inicial acusatória não poderá ser oferecida por Miriam,
pois operou-se o prazo decadencial;
E) a queixa-
crime poderá ser oferecida por Miriam, pessoalmente ou por



(FGV / 2022 / PCERJ)
Policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando
avistaram indivíduos que fugiram ao ver a viatura policial, um
dos quais entrou em sua residência. Sem que houvesse
denúncia anônima e sem autorização judicial, a guarnição
policial ingressou na residência, momento em que se logrou
apreender entorpecentes. Apresentando a ocorrência na
unidade de Polícia Judiciária, a guarnição policial fez constar
que um vizinho teria autorizado o ingresso na residência.
(...)



(FGV / 2022 / PCERJ)
(...)
Diante desse cenário, é correto afirmar que a prisão é:
A) ilegal, diante da ausência de prévia autorização judicial para busca
na residência;
B) legal, por haver flagrante de crime permanente, o que dispensa a
prévia autorização judicial;
C) legal, diante do consentimento válido do vizinho para ingresso na
residência;
D) legal, diante da configuração de justa causa para a ação policial;
E) ilegal, pois a busca e apreensão não poderia ser executada pela
Polícia Militar.



(FGV/2022/TJMG/JUIZ)
Considerando as disposições do Código de Processo Penal, da Lei nº
7.960/1989 (Lei que dispõe sobre a prisão temporária) e da Lei nº
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as afirmativas a seguir estão corretas, à
exceção de uma. Assinale-a.
A) O órgão responsável por decretar a prisão preventiva deverá, de ofício,
revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
B) É cabível a prisão temporária quando imprescindível para as
investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de
acordo com as provas dos autos, de autoria ou participação do indiciado na
prática do crime tipificado no Art. 267, § 1º, do Código Penal (causar
epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos, com o resultado
morte).
(...)



(FGV/2022/TJMG/JUIZ)
(...)
C) A prisão preventiva do agressor, no contexto da Lei nº 11.340/2006,
é medida subsidiária, que pode ser decretada após serem frustradas
outras medidas cautelares menos gravosas, mesmo que o réu seja
primário e o crime cometido tenha pena inferior a 4 (quatro) anos de
reclusão.
D) Nos termos do Art. 318 do Código de Processo Penal, o juiz poderá
substituir a prisão preventiva pela domiciliar somente quando o agente
for: maior de 80 (oitenta) anos; gestante; mulher com filho de até 12
(doze) anos de idade completos; homem, caso seja o único
responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
completos.



(FGV/2022/MPE-GO/PROMOTOR)
Sobre a prisão preventiva, é correto afirmar que:
A) a gravidade em abstrato do crime constitui uma das
fundamentações idôneas para a decretação ou manutenção da
custódia cautelar;
B) a periculosidade do agente não constitui uma das
fundamentações idôneas para a decretação ou manutenção da
custódia cautelar;
C) a necessidade de interromper a atuação de organização
criminosa não constitui uma das fundamentações idôneas para a
decretação ou manutenção da custódia cautelar;
(...)



(FGV/2022/MPE-GO/PROMOTOR)
(...)
D) a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo
único do Art. 316 do Código de Processo Penal não implica
automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz ser
instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus
fundamentos;
E) a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo
único do Art. 316 do Código de Processo Penal não implica
automática revogação da prisão preventiva, desde que o Ministério
Público se manifeste pela manutenção da custódia cautelar.
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(FGV) Leia o trecho a seguir sobre uma das expedições europeias de conquista da
Amazônia.

“As notícias que chegaram a Lima, através dos sobreviventes da expedição de 1545-
1546 de Orellana, reavivaram no Peru a crença já existente de países fabulosamente
ricos perdidos nas florestas equatoriais: o El Dorado, o Lago de Paititi, a Gran Omagua,
o País das Esmeraldas. Nos anos seguintes, diversas expedições percorreram a
vertente oriental dos Andes na procura inútil dessa miragem; a mais famosa, não pelo
resultado, mas pelos dramas humanos que envolveu, foi a que desceu o Marañón e
todo o Amazonas até o Atlântico, em 1560-61.”

(Adaptado de SANTOS, Francisco Jorge dos. História Geral da Amazônia, Editora
MemVavMem, 2007, p. 37.)

Prof. LUIZ FERNANDO 



Assinale a opção que identifica corretamente quem protagonizou a expedição “mais famosa”
descrita no texto.

(A) Pedro Teixeira.
(B) Gonzalo Pizarro.
(C) Vincente Pinzón.
(D) Francisco de Orellana.
(E) Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre.

Prof. LUIZ FERNANDO 



Ano: 2018 Banca: FGV/ADAP Analise o mapa a seguir.

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fgv


A respeito dos objetivos da conquista político-religiosa do vale do Amazonas, no período
colonial, pelos portugueses, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Controlar militarmente o acesso à bacia hidrográfica do Amazonas a partir de fortes,
como o de Presépio, na futura cidade de Belém.
( ) Impor o domínio sobre a região mediante expedições, como a de Pedro Teixeira, que
partiu de Belém rumo a Quito e fundou o povoado de Franciscana.
( ) Promover o estabelecimento de missões e aldeamentos de várias ordens religiosas:
carmelitas, franciscanos, mercedários e dominicanos – para converter os gentios e
incorporá-los à economia colonial.
Na sequência apresentada, as afirmativas são, respectivamente,
Alternativas

A) V – V – F.
B) F – V – V.
C) V – V – V.
D) V – F – V.
E) F – F – V.



Prof. LUIZ FERNANDO 

(FGV) Tendo em vista o processo de formação territorial do Brasil, analise as
afirmativas a seguir.

I. Durante a União Ibérica, a expedição de Pedro Teixeira (1637-1639) ajudou a
Coroa portuguesa a tomar posse da região amazônica e a expandir as
fronteiras assinaladas pelo Tratado de Tordesilhas (1494).

II. Em meados do século XVIII, foi assinado o Tratado de Madri (1750) para
definir os limites das possessões espanholas e lusas na América do Sul, com
base no princípio do direito romano de propriedade (uti possidetis, ita
possideatis).

III. Em 1777, Espanha e Portugal firmam o tratado de Santo Ildefonso, que
expandiu ainda mais o território português na América, mediante a compra do
atual Estado do Acre, então pertencente ao vice-reino do Peru.



Prof. LUIZ FERNANDO 

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.



Em ofício de 08 de agosto de 1836, o general Andreas, que organizava a
repressão à revolta dos Cabanos, informou as autoridades da Corte:

“Não estou exagerando as crises a Vossa Excelência, ou esses códigos
Criminais e do Processo hão de [melhorar] ou ser substituídos por Leis úteis,
em que todos vejam garantidos as nossas honras, nossas vidas e nossos bens;
ou esta Província há de pertencer a Tapuios, e o resto do Brasil a negros.”

(Arquivo Público do Pará. Correspondência de Governo com a Corte. Códice: 1039 – Ministério da Justiça. Ofício de 8 de agosto de 1836)

É correto afirmar que, no documento, o general



(A) demonstra o temor da elite com a reforma agrária liderada por Félix
Clemente Malcher.

(B) apela para as autoridades do governo de Lisboa enviarem reforços militares.

(C) tranquiliza quanto à manutenção da ordem escravista, uma vez que
inexistiam quilombos na região.

(D)expõe a sua descrença na legislação criminal vigente no Império para conter
as revoltas sociais.

(E) omite a participação de indígenas destribalizados, que chegavam a um terço
dos rebeldes.



Prof. LUIZ FERNANDO 

“Essa modalidade sustentou-se na audácia e no crédito, estimulando os
excessos, até o desvario. Os envios de mercadorias para os seringais eram
pródigos, excessivos, absurdos, alimentando uma atividade comercial às
avessas, cuja prosperidade não se media pelo lucro, mas pelo endividamento.”

(Adaptado de CHEROBIM, Mauro, “Trabalho e comércio nos seringais amazônicos” in Perspectivas, São Paulo, 1983, p. 105.)

O trecho descreve um sistema de comercialização presente na Amazônia
denominado de

(A) crédito.
(B) aviamento.
(C) escambo.
(D) adiantamento.
(E) capital de giro.



Prof. LUIZ FERNANDO  @luiz_historia_oficial

(FGV) A respeito da economia e sociedade dos ciclos da borracha, analise as
afirmativas a seguir e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A descoberta do processo de vulcanização da borracha ampliou as
possibilidades de suas aplicações na indústria, por aumentar sua resistência e
durabilidade.
( ) O regime de exploração dos seringueiros provocava um endividamento do
seringueiro, que não tinha outra alternativa a não ser continuar a trabalhar em
péssimas condições.
( ) As estradas de seringueiras eram construídas em forma de gota para que, ao
fim da estrada, o seringueiro estivesse novamente próximo ao início.
As afirmativas são, de cima para baixo,
(A) F – F – V.
(B) F – V – V.
(C) V – F – F.
(D) V – V – F.
(E) V – V – V.



Prof. LUIZ FERNANDO 

Assinale a opção que indica corretamente uma característica da Zona Franca
de Manaus.

(A) As empresas operam com uma regulamentação cambial mais flexível do
que a vigente no território nacional.
(B) Os acionistas das empresas recebem garantia de sigilo bancário e
anonimato.
(C) As empresas instaladas na zona franca recebem incentivos fiscais e tarifas
alfandegárias reduzidas.
(D) As atividades industriais estão isentas de controle de órgãos reguladores
nacionais.
(E) As montadoras atuam em território internacionalizado, por isso estão
isentas de impostos locais.



(FGV) “Às vésperas da independência, a atual Amazônia brasileira ainda
constituía uma unidade político-administrativa da Coroa portuguesa, e
pouco tinha a ver com o Brasil. Era uma outra colônia, com o nome de
Estado do Grão-Pará e Rio Negro. Essa colônia do norte da América
portuguesa era composta por duas capitanias: a do Pará e a do Rio
Negro, principal e subalterna, respectivamente.”

(Adaptado de SANTOS, Francisco Jorge dos. História Geral da Amazônia. Editora
MemVavMem, 2007, p. 132)

A respeito da inclusão da Amazônia portuguesa ao Império brasileiro no
contexto do processo de independência, assinale a afirmativa correta.

Prof. LUIZ FERNANDO  



(A) Com a elevação do Brasil a Reino Unido desvinculou-se o Pará do Maranhão
e criou-se o Estado do Grão Pará e Rio Negro.

(B) Em 1823 D. Pedro I incorporou o Estado do Grão-Pará e Rio Negro ao
nascente Império do Brasil pela força das armas.

(C) Na Constituição de 1824, somente a capitania do Rio Negro foi reconhecida
como província, recebendo um presidente.

(D) Pela Constituição de 1824, a antiga Capitania do Pará tornou-se comarca da
Província do Rio Negro.

(E) Após a independência do Brasil, Manaus foi elevada a sede conjunta da
Província do Rio Negro e da Comarca do Pará.

Prof. LUIZ FERNANDO  



Prof. LUIZ FERNANDO  

(FGV)
A partir de meados do século XVIII, sob a administração do Marquês de
Pombal, a Coroa portuguesa promoveu uma série de reformas com o
objetivo de ampliar seu controle sobre as colônias na América. Diversas
estratégias foram empregadas pela Metrópole no intuito de estender a posse
sobre os territórios não ocupados, garantir a soberania sobre as áreas
consideradas ocupadas, incentivar o crescimento econômico e aumentar a
arrecadação colonial.

Adaptado de: MACHADO, L. Mitos e realidade da Amazônia brasileira no contexto geopolítico
internacional (1540-1912), tese de doutorado, Universidade de Barcelona, 1989.

Uma das estratégias adotadas pela Coroa portuguesa para ampliar o controle
territorial sobre a bacia amazônica no período pombalino consistiu:

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/bancas/fgv


Alternativas
A) na criação da Companhia de comércio do Maranhão;
B) na política de privilégios aos jesuítas em Portugal e seus domínios;
B) na criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão;
D) na escravização indígena;
E) na abertura do rio Amazonas à navegação internacional.

Prof. LUIZ FERNANDO  
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Prof. Leandro Signori

GEOGRAFIA DO AMAZONAS



Amazônia Colonial

 Expansão portuguesa para a Amazônia Colonial – conquista
de território e combater as invasões estrangeiras.

 Conquista portuguesa se assentava no tripé: comércio de
drogas do sertão, aldeamentos indígenas e construção de
fortes.

 Missões jesuíticas se espalharam pela Amazônia.
 Sertanismo – sertanistas.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Ciclos da Borracha

 1º Ciclo: 1879-1912

 2º Ciclo: 1942-1945

 Grande migração de nordestinos, principalmente do Ceará.

 Soldados da Borracha.

 Ao final dos ciclos não geraram a continuidade do

desenvolvimento da Amazônia.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Governo Militar
 Discurso fortemente nacionalista.
 Unificação do país e a proteção da floresta contra a

"internacionalização".
 1966: Extinção da SPVEA e criação da Superintendência de

Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).
 Construção de Grandes Rodovias: Transamazônica (BR-230), Manaus-

Porto Velho (BR-319) etc.
 Colonização agrícola.
 Grandes projetos de mineração.
 Hidrelétricas.
 1967: Implantação do distrito industrial da Zona Franca de Manaus

(PIM).

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Aspectos Geopolíticos

 Diferentemente das demais regiões brasileiras, a ocupação
da região Norte (onde se situa grande parte da Amazônia)
esteve muito mais relacionada a aspectos geopolíticos do
que a aspectos econômicos.

 Defender a Amazônia da ameaça estrangeira e garantir a
soberania nacional.

 Povoar e explorar economicamente a Amazônia.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Pós-governo militar

 Década de 1990 – corredores de exportação.

 Período atual: desenvolvimento sustentável.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



 Instituída por meio da Lei nº
1.806, de 6 de janeiro de 1953.

 Sua área considera as
características naturais da região,
abrangendo os estados do
Amazonas, Pará, Rondônia,
Roraima, Amapá, Tocantins, Mato
Grosso e Maranhão.

 Fins de planejamento, objetivos
geoeconômicos, desenvolvimento
regional

 Área de atuação da SUDAM

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



A estrutura geológica do
Amazonas é formada pela
Bacia Sedimentar do
Amazonas, Escudo das
Guianas e Escudo do Brasil
Central.



Relevo

 Relevo - planaltos, planícies e depressões.
 85% de sua superfície abaixo dos 100 metros de

altitude.
 Predominam as depressões.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Clima 
 Clima Equatorial.
 Temperaturas elevadas (quente), baixa amplitude térmica anual

e precipitação anual elevada (chuvas).
 Existência de um pequeno período seco, sendo agosto o mês

mais seco.
 Região com maior índice pluviométrico é a Noroeste, com

destaque para o município de São Gabriel da Cachoeira e suas
proximidades.

 Rios Voadores – massa de ar equatorial continental.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Clima
 Clima do estado também é influenciado pelas massas de ar, pela

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e pelos El Niño e La
Niña.

 Massas de ar:
 massa Equatorial atlântica (mEa)
 massa Equatorial continental (mEc)
 massa Polar atlântica (mPa) – friagem, chega seca ao sul do

Amazonas.
 El Niño (aquecimento das águas do Pacífico) - há uma diminuição

das chuvas, La Niña (esfriamento das águas do Pacífico) há um
aumento de chuvas.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Floresta Amazônica
 Vegetação amplamente predominante no estado.

 Mais extensa floresta tropical do mundo e o maior bioma e
ecossistema brasileiro.

 Caracteriza-se pela predominância de uma floresta densa
(fechada, muitas árvores por unidades de área), latifoliada
(folhas largas e grandes, o que facilita a transpiração),
ombrófila (associada a climas chuvosos) e perenifólia (têm
folhas durante o ano inteiro).

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Hidrografia
 Os rios do Amazonas se diferenciam em função da quantidade de

sedimentos carregados e da composição química de suas águas.
 Rios brancos – ricos em nutrientes, apresentam aspecto turvo,

devido à grande quantidade de sedimentos em suspensão.
Exemplo: Rio Solimões.

 Rios negros – apresentam cor negra, decorrente presença de
matéria orgânica e de sua decomposição, o que lhes confere
elevada acidez. Possuem baixa carga de sedimentos em
suspensão. Exemplo: Rio Negro.

 Rios claros – não transportam sedimentos em suspensão e
possuem baixa quantidade de matéria orgânica. As águas claras
variam de verde-claro a verde-oliva.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Impactos Ambientais  
 Desmatamento
 Queimadas
 Expansão da fronteira agrícola
 Perda da biodiversidade
 Alteração do ciclo hidrológico
 Aumento das emissões de carbono
 Ruptura do equilíbrio solo floresta
 Poluição das vias hídricas
 Construção de grandes hidrelétricas

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Impactos Ambientais  
 Amazonas: segundo estado que mais desmatou a Amazônia

em 2021.
 Avanço pelo sul e leste do estado, nas divisas com RO, AC,

MT e PA.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Importância da Floresta 
Amazônica Serviços ecossistêmicos e/ou ambientais
 Regulação climática regional – chuvas
 Rios Voadores
Mudanças climáticas – captura de gás carbônico 

(CO2)
 Biodiversidade
 Geração de Renda – Exploração sustentável
 Riquezas minerais

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Rede Urbana do Amazonas
 Manaus está no topo de hierarquia urbana do Estado do

Amazonas.
 Regiões de Influência das Cidades (REGIC)
 Metrópole: Manaus - exerce grande influência em todo o

estado, em Roraima, além de uma pequena área territorial ao
oeste do estado do Pará.

 Centros Sub-regionais B: Tabatinga, Manacapuru, Itacoatiara
e Parintins.

 Centros de Zona B: Eirunepé e Tefé.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Petróleo e Gás Natural
 Amazonas é o quarto maior produtor brasileiro de petróleo e gás

natural em barris de óleo equivalente.
 Pouco mais de 3% da produção total do Brasil.
 Gás natural - terceiro maior produtor.
 Petróleo - sexto maior produtor.
 Coari - maior produtor terrestre de gás natural.
 Produção de GLP do Amazonas abastece todos os estados da

região Norte e parte do Nordeste.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Transportes
 Transporte fluvial é o mais importante.

 Manaus é o porto fluvial de maior movimentação de cargas
e de passageiros do Brasil.

 Importância do transporte aéreo.

 Aeroporto de Manaus é o terceiro em movimentação de cargas
(atrás apenas de Guarulhos e Viracopos).

 Malha rodoviária é pequena, maiores fluxos estão na Região
Metropolitana de Manaus.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori



Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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QUESTÕES FGV

INFORMÁTICA

Prof. Renato da Costa



PM SP – FGV – 2021
Quando um arquivo é anexado a uma mensagem de e-mail, é comum
que o arquivo passe por um controle de segurança antes do envio. Um
dos critérios é o tipo do arquivo, impedindo-se que arquivos executáveis,
potencialmente danosos, sejam enviados. Assinale a opção que
apresenta somente tipos de arquivos executáveis
A) .xlsm .docx .cmd
B) .bat .exe .cmd
C) .exe .vis .gif
D) .gif .msi .bat
E) .cmd .vis msi



MPE RJ – FGV – 2019
No Windows, a extensão de um arquivo indica a forma pela qual ele
deve ser tratado pelo sistema. Observe a lista de extensões a
seguir.
CSV DOCX EXE GIF HTML JPG PDF PNG TXT
Nessa lista, o número de extensões normalmente associadas a
imagens é:
A) 2;
B) 3;
C) 4;
D) 5;
E) 6.



TJ BA – FGV – 2015
Analise o conteúdo de um arquivo de tipo texto, mostrado a seguir.

Sabendo-se que esses dados foram exportados de uma planilha criada
no LibreOffice, é correto concluir que foi utilizado o formato:
A) XML;
B) XLS;
C) ODF;
D) Data Interchange Format;
E) CSV.



IMBEL – FGV – 2021
O tipo de arquivo largamente utilizado para troca de dados textuais
simples, usualmente organizados por meio de separadores, é
caraterizado pela extensão
A) .PPT
B) .DOC
C) .PNG
D) .CSV
E) .HTML



Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – FGV
Computadores trabalham com arquivos com conteúdos distintos, e é
comum encontrar na Internet sites que oferecem downloads no formato
“csv”.

Arquivos desse tipo contêm, primordialmente:
A) Aplicativos;
B) Áudio;
C) Imagens;
D) Texto;
E) Vídeos.



MPE RJ – FGV – 2019
A troca de dados entre sistemas computacionais é normalmente
realizada por meio de arquivos que seguem padrões de formato e
organização. Desse modo, diferentes agentes com diferentes
equipamentos podem enviar e receber dados estruturados muito
facilmente. Nesse contexto, analise um trecho do conteúdo de um dado
arquivo a seguir.
Com base nesse trecho, é correto deduzir que a organização desse
arquivo segue o padrão conhecido como:
(A) CSS
(B) CSV
(C) ODF
(D) PDF
(E) XML



AL RO – FGV – 2018
No correio eletrônico Thunderbird Mozilla, "Assinaturas" são blocos de
texto adicionados automaticamente a cada mensagem enviada. O Sr.
João configurou sua assinatura com o texto (T) e obteve o resultado (R):



AL RO – FGV – 2018

Para obter o resultado (R), o Sr. João utilizou a assinatura em
A) texto simples.
B) HTML.
C) arquivo.
D) anexo.
E) texto formatado.



FGV – 2021 – FUNSAÚDE-CE
Sobre o mecanismo de busca do Google, analise as afirmativas a seguir.
I. No texto de busca, letras maiúsculas e minúsculas não fazem

diferença. Os termos Fortaleza e fortaleza são equivalentes.
II. O resultado de uma busca com o texto “cinema brasileiro” (com as

aspas) retorna páginas que contenham qualquer um desses termos.
III. Uma pesquisa com o texto site:.br retorna somente sites que sejam

registrados no Brasil ou que terminem por .com.
Está correto o que é afirmado em

(A) I, somente
(B) II, somente
(C) III, somente
(D) I e II, somente
(E) II e III, somente



FGV – SSPAM – 2021
Considere uma pesquisa no Google a partir do texto de busca mostrado a
seguir.

Brazil -brasil
Nesse cenário, imagine a presença de cinco páginas hipotéticas da

Internet, cada uma com o respectivo conteúdo mostrado no quadro
abaixo



FGV – SSPAM – 2021

Assinale quantas dessas páginas estariam incluídas no resultado da
busca.
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Quatro.



PREFEITURA DE JOÃO PESSOA – FGV – 2014
“URL”, traduzido do inglês como “Localizador Padrão de Recursos”, e
“endereço IP” são dois termos centrais no uso da Internet.
Sobre eles, analise as afirmativas a seguir:
I. o endereço IP associado a uma determinada URL não pode mudar ao
longo do tempo;
II. somente uma URL pode estar associada a um determinado endereço
IP;
III. “joao@gmail.com” é um endereço IP válido;
IV. “http://www.mprj.mp.br” é uma URL válida.
A quantidade de afirmativas corretas é igual a:
A) zero; B) uma; C) duas; D) três;E) quatro.



IMBEL – FGV – 2021
Usualmente, as planilhas eletrônicas endereçam uma célula por meio da
linha e da coluna em que a célula aparece, usando números inteiros a
partir de 1 e letras de A até Z, considerando um alfabeto com 26 letras.
Assinale a opção que indica o endereço referente à célula localizada na
trigésima coluna da vigésima linha.
A) A20:30
B) A30:20
C) AD20
D) ZD30
E) T30



TJ RS – FGV – 2020
Observe o trecho de uma planilha LibreOffice Calc exibido a seguir.
Sabendo-se que as setas foram produzidas pelo acionamento de
comandos de rastreamento na opção “Detetive” do menu “Ferramentas”,
e que a opção para exibir “valores zero” foi desmarcada, é correto
afirmar que, de acordo com a imagem, a fórmula que poderia estar
contida na célula B2 é:
A) =A1 + A3 + C4
B) =C4
C) =A1 + A3 + C4 + B4
D) =B2
E) =A1 + A3 + C4 + B4 + A4



PGE RO – FGV – 2015
Considere uma planilha MS Excel que contém, nas células A1 até A5,
respectivamente, as seguintes fórmulas:
I. =soma(A1:C10)
II. =soma(B2:C8)+soma(B3:C10)
III. =soma(B3:B3)
IV. =raiz(-1)
V. =soma(média(B2:C4);média(B3:C3))
A fórmula que contém uma “referência circular" é somente:
A) I;
B) II;
C) III;
D) IV;
E) V.



IBGE – FGV – 2020
No MS Excel, quando a fórmula

=$B2*B3
é copiada (com Ctrl+c) da sua célula original e colada (com Ctrl+v)
numa célula localizada duas colunas à direita e quatro linhas abaixo,
o conteúdo exibido na célula de destino é:
A) =B2*B3
B) =$B2*B3
C) =$B2*B7
D) =$B6*D7
E) =$D6*D7



IMBEL – FGV – 2021
No contexto do MS Excel, assinale a fórmula inválida.
A) =B2-(D2)
B) =A10+B10
C) =A10 * (B2)
D) =SE(A1=10;5;8))
E) =A10 + SOMA(C1;C2)



SEFIN RO – FGV – 2018
As fórmulas a seguir, quando digitadas na célula A1 de uma planilha
MS Excel, são aceitas normalmente, à exceção de uma, que é
motivo de advertência. Assinale-a.
A) =SOMA(B2:B10) + MÉDIA(1;2,3;C12)
B) =SOMA(B2:Y20) + SOMA(C2:C3)
C) =MÁXIMO(D2:D20) - MÍNIMO(D2:D20)
D) =MÉDIA(B2:Y2) + SOMA(A1:C3)
E) =CONT.VALORES(D2:D20) - MÍNIMO(D2:D20)



AL RO – FGV – 2018
Considere uma planilha Excel contendo os valores exibidos a seguir.

Considere ainda que o filtro recebeu as restrições abaixo, aplicadas
na ordem em que foram apresentadas:



•Coluna A: apenas os valores Casa, Chácara, Terreno selecionados;
•Coluna C: apenas o valor R$ 1.200.000,00 selecionado.
Assinale a opção que relaciona todas as linhas que, além dos títulos,
permaneceram visíveis após a seleção aplicada.

A) 2.
B) 2 e 3.
C) 2, 4 e 5.
D) 2, 5 e 6.
E) 3.

:



MPE RJ – FGV – 2016
No MS Excel 2010, o recurso “Formatação Condicional” NÃO pode ser
utilizado numa coluna para:
A) associar ícones ilustrativos aos valores;
B) bloquear a digitação de valores considerados inválidos;
C) realçar números negativos;
D) realçar os dez maiores valores;
E) realçar valores duplicados.



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

Goiaba,
Batata,
Banana,
Beringela,

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

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

localizadas nas condições acima descritas.

A) Zero. B) Uma. C) Duas. D) Três. E)
Quatro.



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

c [ !é ] lula
na caixa “Localizar” provocaria a localização do termo:
A) caélula
B) celula
C) céalula
D) célula
E) clula



MPE AL – FGV – 2018
Observe as figuras a seguir retiradas do MS Word.
Antes

Depois

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



FGV – SSPAM – 2021
Em relação ao MS Word 2010, assinale a opção que indica o ícone da
função que habilita a exibição de marcas de parágrafo e outros símbolos
de formação ocultos.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)



FGV – SSPAM – 2021
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FGV – SSPAM – 2021
Em computadores de mesa e notebooks, as operações copiar, colar e
recortar são amplamente disseminadas e empregadas pela maioria dos
aplicativos, em especial aqueles destinados à edição de textos. Como
essas operações são de uso frequente, há atalhos de teclado que
permitem comandá-las com rapidez. No Windows, os atalhos para essas
operações são, na ordem,
(A) Ctrl-C, Ctrl-L e Ctrl-R.
(B) Ctrl-C, Ctrl-V e Ctrl-X.
(C) Ctrl-V, Ctrl-X e Ctrl-V.
(D) Ctrl-Y, Ctrl-V e Ctrl-X.
(E) Ctrl-Y, Ctrl-V e Ctrl-Z.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU – FGV – 2021
No Windows, um nome de arquivo que contém caracteres inválidos e
NÃO seria aceito é:
A) amostra-gratis.doc
B) 12345.txt
C) 12-09-2021.xls
D) relatorio*.pdf
E) abc.txt.gif



FGV – SSPAM – 2021
No Windows 10, a utilização da ferramenta administrativa intitulada
Defender Firewall volta-se para aspectos referentes
(A) à segurança do computador.
(B) ao controle das contas dos usuários.
(C) ao gerenciamento de memória.
(D) ao gerenciamento do sistema de arquivos.
(E) às políticas de backup e recuperação pós falhas.



FGV – SSPAM – 2021
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FGV – SSPAM – 2021
Analise as afirmativas sobre a Lixeira do Windows 10.
I. Os arquivos são deletados definitivamente após 30 dias de

permanência na Lixeira.
II. Arquivos deletados de um pen drive não são armazenados na Lixeira.
III. A Lixeira tem uma capacidade de armazenagem limitada, que pode

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



FGV – SSPAM – 2021
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FGV – SSPAM – 2021
Maria preparou um documento por meio do MS Word 2010, e pretende
enviá-lo para vários colegas da sua turma da faculdade. O referido
documento contém texto, imagens e tabelas, e Maria sabe que seus
colegas usam diferentes equipamentos, com diferentes aplicativos.
Sendo assim, Maria deve salvar seu documento, usando o comando
“Salvar como” do Word, com um tipo de arquivo preferencialmente
acessível a todos.

Assinale o tipo de arquivo mais adequado nesse caso.
(A) .csv
(B) .docx
(C) .pdf
(D) .txt
(E) .xps
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FGV – CGU – 2021
No caso em que funcionários de uma empresa utilizam o recurso
Conexão de Área de Trabalho Remota (Remote Desktop) do Windows
10, no trabalho remoto, o uso da infraestrutura pública de rede acentua os
riscos e impõe o uso de tecnologias específicas.

A tecnologia/ferramenta amplamente empregada nesses casos, no
sentido de reforçar a privacidade das conexões remotas, é conhecida
pela sigla:
(A) Firewall
(B) FTP
(C) HTTP
(D) TCP/IP
(E) VPN



FGV – CGU – 2021
Sobre as senhas de proteção e gravação para documentos Word 2010 no
Windows 10, analise as afirmativas a seguir:
I – As senhas de proteção e gravação, quando utilizadas

simultaneamente, não podem ser iguais.
II – Um arquivo com uma senha de gravação, com ou sem senha de

proteção, será aberto no modo Somente leitura (ready only) se a
senha de gravação não for fornecida.

III – Não é possível copiar e colar, por meio do Explorador de Arquivos do
Windows, um arquivo que tenha senha de gravação.

IV – É possível salvar sem senha de proteção um arquivo que foi aberto
com uma senha de proteção.



FGV – CGU – 2021

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



FGV – CGU – 2021
No Excel 2010, considere uma planilha nova na qual foram aplicadas as
seguintes operações:
• Na célula A1 foi digitado o número 0;
• Na célula A2 foi digitado o número 1;
• Na célula A3 foi digitado uma fórmula;
• A célula A3 foi copiada com Ctrl-C e colada com Ctrl-V na região
A4:A10.

Concluídas essas operações, as células A5 e A9 exibiam,
respectivamente, os valores 3 e 21.

A fórmula digitada originalmente na célula A3 deve ter sido:
(A) =A2 + A$1 + 1
(B) =A$2 + $1
(C) =A1 + A2 + 1
(D) =A1 + 1
(E) =A2 + A1



Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – FGV
João preparou um documento no MS Word 2010 que contém três partes:
a introdução, o corpo do texto e a bibliografia. A numeração das páginas
deve reiniciar a cada uma dessas partes.

João pode viabilizar esse efeito pelo uso do recurso:
A) Dividir na guia Exibição;
B) Pincel de Formatação na guia Página Inicial;
C) Quebras na guia Layout da Página;
D) Símbolo na guia Inserir;
E) Sumário na guia Referências.



Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – FGV
No LibreOffice Writer, é possível selecionar partes não contíguas de um
documento.

Para isso, é preciso selecionar a parte desejada e:
A)Manter pressionada a tecla Ctrl e pressionar a tecla PgDn ou PgUp na

direção desejada;
B)Manter pressionada a tecla Ctrl e pressionar uma tecla de seta na

direção desejada;
C) Manter pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona mais partes;
D) Manter pressionada a tecla Shift e pressionar uma tecla de seta na

direção desejada;
E)Manter pressionada a tecla Shift enquanto seleciona mais partes.



Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – FGV
Maria está trabalhando na definição de uma política de senhas para um
site. Já está estabelecido que as senhas devem conter quatro
caracteres; que será considerado um alfabeto com 26 letras; e que os
caracteres especiais serão limitados à lista abaixo.

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

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



Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – FGV

Considerando que os usuários escolham suas senhas
aleatoriamente, a ordem das políticas, da mais forte para a mais fraca, é:
A) I, II, III;
B) I, III, II;
C) II, I, III;
D) II, III, I;
E) III, II, I.



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

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

De acordo com a estrutura padrão de um(a) URL, o componente que
NÃO foi explicitamente especificado é:
A) Caminho (path);
B) Domínio;
C) Esquema ou protocolo;
D) Porta;
E) Query string.
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Planejamento

Organização

Direção

Controle



Papéis do Administrador
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PAPÉIS DO 
ADMINISTRADOR

PAPÉIS
INTERPESSOAIS

Símbolo / 
Representação Representa a organização simbolicamente

Liderança Orienta, influencia e motiva

Elemento de 
Ligação Rede de contatos para troca de informações

PAPÉIS
INFORMACIONAIS

Monitor Coleta e analisa informações

Disseminador Compartilha informações (internamente)

Porta-voz Transmite informações (para o meio externo)

PAPÉIS
DECISÓRIOS

Empreendedor Identifica novas ideias e oportunidades

Solucionador 
de conflitos Corrige problemas (internos e externos)

Alocador de 
Recursos Aloca recursos conforme prioridades

Negociador Representa os interesses da organização



Habilidades do Administrador
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Habilidades 
do 

Administrador

Habilidades 
técnicas

Conhecimento Técnico e/ou Especializado

Relacionadas ao "fazer"

São mais utilizadas no nível operacional

Habilidades 
humanas

Relacionamento interpessoal

Liderar, motivar, coordenar e influenciar.

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

Habilidades 
conceituais

Trabalhar com ideias, abstrações e conceitos

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

São indispensáveis ao nível estratégico



Habilidades do Administrador
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Teoria dos Sistemas
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Teoria dos 
Sistemas

seu precursor foi o biólogo Ludwig Von Bertalanffy

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

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

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

Homem funcional

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

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

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

O sistema busca o seu equilíbrio (homeostase). 

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



Tipos de Planejamento
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Nível  
Estratégico

Nível Tático

Nível Operacional

Planejamento                
Estratégico

Planejamento
Tático

Planejamento
Operacional



Missão x Visão x Valores x Negócio
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Análise SWOT
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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
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Perspectivas

Financeira Melhoria dos resultados financeiros (Perspectiva do acionista)

Cliente "Como a organização é vista pelo cliente"

Processos Internos Processos internos críticos para o sucesso

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



04 Sistemas da Estrutura Organizacional
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Autoridade Responsabilidade

Decisão Comunicação



Fatores Condicionantes da Estrutura
Organizacional
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Fatores Condicionantes da Estrutura 
Organizacional

Fator Humano

Fator objetivos, estratégias e 
políticas

Fator Tecnologia

Fator Ambiente Externo



Elementos da Estrutura Organizacional
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Elementos Básicos da 
Estrutura Organizacional

Especialização do Trabalho 

Departamentalização

Cadeia de Comando 

Amplitude de Controle

Centralização e 
Descentralização

Formalização



Departamentalização Funcional
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Vantagens

Especialização do trabalho

Favorece a convergência e a focalização dos 
esforços

Maior estabilidade e segurança

Aumento da economia de escala

Concentra as competências de maneira eficaz

Desvantagens

Foco introvertido

Dificuldade em adaptar-se às mudanças

Foco em “objetivos funcionais”

Conflito de Interesses e de Objetivos

Superespecialização

Perda da visão “macro”

Dificuldade de coordenação, integração e 
comunicação entre os departamentos

Departamentalização Funcional



Estrutura Matricial
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Vantagens

Maior otimização na utilização dos recursos

Melhor cumprimento dos prazos e dos 
orçamento previstos

Melhor atendimento aos clientes

Aproveita as vantagens da estrutura funcional 
e da estrutura divisional

Maior flexibilidade e alta adaptabilidade ao 
ambiente

Indicada para ambientes instáveis e dinâmicos

Desvantagens

Conflito de comando 

Conflito de interesses entre gerentes de 
projetos e gerentes funcionais 

Dificuldade em definir claramente as 
atribuições e as responsabilidades

Dificuldade de coordenação (por conta da 
dupla subordinação)

Maior dificuldade para encontrar os 
responsáveis por eventuais problemas

Estrutura Matricial



Chefe x Líder
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Chefe / Gerente / Administrador Líder

Administra Inova

É uma cópia É o original

Mantém Desenvolve

Processo formal Processo informal

Focaliza o sistema e estrutura Focaliza as pessoas

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

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

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

Estabelece limites para os subordinados Potencializa as competências de cada pessoa 

Atua com base na estrutura hierárquica 
organizacional Atua de acordo com as situações apresentadas

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

Pergunta como e quando Pergunta o quê e o por quê

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

Imita É original

Aceita o status quo Desafia o status quo

É o clássico bom soldado É sua própria pessoa

Faz certo as coisas (eficiente) Faz as coisas certas (eficaz)



Tipos de Poder
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TIPOS DE PODER

Poder Legítimo Relacionado à hierarquia

Poder Coercitivo Amparado em ameaças, castigos e punições

Poder de 
Recompensa Poder de recompensar as pessoas

Poder de 
Competência 

Possui habilidades, conhecimentos, expertise
ou know-how

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

Poder de Informação Pessoa detém a posse de informações 
estratégicas

Poder Pessoal Deriva das características individuais



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

Lippitt”)

Liderança 
Autocrática

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

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

Liderança 
Democrática

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

fosse um “membro normal” do grupo. 

Liderança 
Liberal (ou 

Laissez-Faire)

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

papel meramente “consultivo”.



Teoria Situacional de Hersey e Blanchard
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Maturidade M1
Baixa Motivação

Baixa Capacidade

Determinar / Dirigir / Narrar (Estilo E1)
Baixo Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M2
Alta Motivação

Baixa Capacidade

Persuadir / Vender (Estilo E2)
Alto Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M3
Baixa Motivação
Alta Capacidade

Compartilhar / Participar (Estilo E3)
Alto Relacionamento

Baixa Tarefa

Maturidade M4
Alta Motivação

Alta Capacidade

Delegar (Estilo E4)
Baixo Relacionamento

Baixa Tarefa



Prof. Stefan Fantini
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Teoria da 
Contingência de 

Fiedler

Estilos do Líder

Orientado para tarefa (melhor desempenho em 
situações extremas - muito favoráveis ou muito 

desfavoráveis)

Orientado para relacionamentos/pessoas (melhor 
desempenho em situações moderadas)

Três variáveis

Relação líder-liderados

Estrutura da tarefa

Poder de posição

Teoria da Contingência de Fiedler
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Teoria do Caminho-Meta de House

Teoria do Caminho-Meta 
de House

Líder apoiador / incentivador
/ compreensivo

Se preocupa com as necessidades e com o 
bem-estar de seus subordinados

Líder diretivo
Explica detalhadamente “o que” e “como” 

deve ser feito. Ele define metas, os padrões, 
e indica a direção a ser seguida

Líder participativo Incentiva os subordinados a participarem da 
tomada de decisões.

Líder orientado para
resultados / realizações / 

objetivos / Líder realizador

Se preocupa em atingir os melhores 
resultados possíveis. Ele define metas 

desafiadoras



Teoria da Hierarquia das Necessidades
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Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas

Autorrealização

Necessidades Inferiores (de Baixo Nível)
-Necessidades Primárias

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

Necessidades Superiores (de Alto Nível)
-Necessidades Secundárias

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



Teoria das Necessidades Adquiridas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Necessidades 
Adquiridas 

(McClelland)

Necessidade de
Realização 

Necessidadede alcançar o sucesso.  O 
objetivo principal do indivíduo é a realização 

pessoal

Necessidade de
Poder 

Necessidade de controlar e influenciar as 
pessoas

Necessidade de
Afiliação 

Necessidade de manter bons 
relacionamentos interpessoais.



Teoria X e Y
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Teoria X e Y 
(McGregor)

Teoria X

Indivíduo é naturalmente preguiçoso e possui aversão ao  trabalho. 
Portanto, precisa ser controlado e dirigido.

o gestor que tem essa visão “X” de seus subordinados, tende a 
controlar seus subordinados de maneira rígida, autocrática e 

coercitiva

Subordinados tratados dessa maneira tendem a responder com baixa 
produtividade, desencorajamento, falta de estímulo e pouco esforço, 

Teoria Y

Indivíduo é naturalmente laborioso e produtivo. Portanto, é capaz de 
se autodirigir e autocontrolar. 

o gestor que tem a visão “Y” de seus subordinados, por acreditar que os 
subordinados são capazes de se autocontrolarem, tende a dirigir seus 

subordinados com base na confiança, autonomia e liberdade. 
Subordinados tratados dessa maneira tendem a responder com elevada 
produtividade, dedicação, iniciativa, entusiasmo, envolvimento pessoal e 

prazer em trabalhar.



Teoria da Expectância
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M E I V



Formas de Estimular a Motivação dos Indivíduos
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Ação Quando utilizar? Qual o Objetivo?
Tarefas combinadas em conjunto
(combinação de tarefas)

a) Funcionários consideram que o trabalho não
requer o uso de habilidades variadas (trabalho
repetitivo e pouco variado)
b) Funcionários gostariam de assumir mais
responsabilidades

a) aumentar a variedade e a identidade com a
tarefa
b) possibilitar ao ocupante do cargo receber mais
autoridade, e responsabilidade

Carga vertical (expansão vertical de
cargos)

Funcionários consideram que tem pouca autonomia
para realizar suas tarefas e atribuições

aumentar a autonomia quanto aos objetivos de
desempenho

Relações diretas com o cliente ou
usuário
(Estabelecimento de relações com
os clientes)

a) Funcionários consideram que seu trabalho é
repetitivo e pouco variado e que não têm
autonomia para realizá-lo
b) Funcionários consideram que não vem
recebendo o feedback adequado sobre o seu
desempenho

a) aumentar a variedade e envolver maior
responsabilidade e autonomia
b) favorecer a retroação (feedback) por meio do
cliente ou usuário.

Formação de unidades naturais de
trabalho Funcionários consideram que seu trabalho é pouco

relevante para a empresa

produzir significado da tarefa e identidade com a
tarefa, proporcionando no ocupante do trabalho
um sentimento de propriedade em relação àquilo
que faz.

Abertura de canais de retroação

-

atribui ao ocupante o controle e avaliação de seu
desempenho para criar uma tarefa total e
completa com conhecimento dos resultados, se
possível em tempo real, sem depender da
avaliação pelo gestor ou de terceiros.

Criação de grupos autônomos

-
O trabalho tornar-se atividade social e influenciar
o comportamento individual, criando soluções de
trabalho com maior eficácia do que isoladamente.



Processo de Comunicação
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Remetente
(Fonte)

Codificação

Transmissor Canal Receptor

Decodificação

Destinatário
(Destino)

Feedback 
(Retroação)

Ruído

Mensagem Mensagem Mensagem Mensagem



Barreiras à Comunicação
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Robbins

Filtragem O emissor manipula a informação, para que ela seja vista de maneira mais 
favorável pelo destinatário

Percepção Seletiva O destinatário vê e escuta “seletivamente”, interpretando a mensagem de 
acordo com suas características pessoais

Sobrecarga de 
Informação

Existe um volume muito grande de informações, fazendo com que o 
destinatário não seja capaz de processar todas essas informações

Emoções Os estados emocionais (felicidade, tristeza, sofrimento, alegria, etc.) do 
indivíduo influenciam a forma ele interpreta a mensagem.

Linguagem / 
Semântica

A linguagem utilizada pelo indivíduo é influenciada por aspectos como: idade, 
cultura e grau de educação

Medo da 
Comunicação 
(Ansiedade)

Decorre do medo que a pessoa sente de se comunicar 

Diferenças de Gênero Homens e mulheres utilizam a comunicação de formas diferentes. 

Comunicação 
“politicamente 

correta”
As pessoas “modificam” o seu vocabulário para se “ajustar” ao movimento 

do “politicamente correto”, 

Silêncio Utilização do silêncio (ausência de palavras) para evitar conflitos, e isso 
prejudica a comunicação,



Fluxos de Direção da Comunicação
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Direção

Gerência

Supervisão

Nível Operacional

Horizontal

Vertical



Etapas do Processo de Controle
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Definição dos objetivos

Monitoramento/Avaliação
do desempenho "atual"

Comparacão entre o 
desempenho "atual" e o 

padrão estabelecido

Correção, Realimentação 
ou Feedback



Tipos de Controle
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Tipos de 
Controle

Quanto ao 
nível 

organizacional

Controle   
Estratégico

Avalia a organização como um todo. É genérico, 
sintético e orientado para o longo prazo.

Controle            
Tático

Avalia unidades/departamentos. É menos genérico, 
mais detalhado e orientado ao médio prazo.

Controle 
Operacional

Avalia atividades e tarefas específicas. É detalhado, 
analítico e voltado para o curto prazo.

Quanto ao 
momento

Controle      
Preventivo

Ocorre antes da atividade ser executada. Está 
relacionado aos insumos. É proativo.

Controle    
Simultâneo

Ocorre durante a execução da atividade. Está 
relacionado aos processos. É reativo.

Controle        
Posterior

Ocorre depois da atividade ser executada. Está 
relacionado aos resultados. 



Eficiência x Eficácia x Efetividade
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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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Frederico é coordenador de Tecnologia da Informação (TIC) em um
importante órgão da Administração Pública Federal. Recentemente, ele
participou de uma das mais importantes conferências sobre inovações
tecnológicas voltadas para o setor público. Sua participação tinha como
objetivo buscar informações sobre novas tecnologias e analisar iniciativas de
TIC de outros órgãos a fim de comparar com as práticas internas do órgão em
que trabalha. Ao participar da referida conferência, Frederico desempenhou
o seguinte papel do administrador:

1. (FGV – CGU – Técnico - 2022)



Prof. Stefan Fantini
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(...)
a) monitor;
b) elemento de ligação;
c) porta-voz;
d) empreendedor;
e) símbolo.

1. (FGV – CGU – Técnico - 2022)
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No documento que formaliza o planejamento de uma entidade
governamental para os próximos dez anos consta o seguinte objetivo:
“Fortalecer a difusão do conhecimento produzido na instituição ao público
interno e externo, por meio de ações voltadas ao ensino e pesquisa.” Quanto
ao nível hierárquico, trata-se de um objetivo:
a) divisional;
b) funcional;
c) estratégico;
d) operacional;
e) tático.

2. (FGV – CGU – Técnico - 2022)
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Após receber algumas denúncias nos canais internos de comunicação, uma
autarquia federal resolveu criar um comitê para verificar possíveis
irregularidades na execução de contratos vigentes do órgão com empresas
de prestação de serviços gráficos. O controle exercido por essa autarquia na
situação acima é do tipo:
a) simultâneo;
b) preventivo;
c) posterior;
d) por feedback;
e) abstrato.

3. (FGV – CGU – Técnico - 2022)
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O gerente do setor de ouvidoria de um órgão público criou o programa
“Excelência no Atendimento”, cujo objetivo é reconhecer a excelência e a
qualidade do trabalho dos seus funcionários. Os servidores que se destacam no
atendimento aos cidadãos que procuram a Ouvidoria do órgão são
homenageados pelo gerente em cerimônia pública, e recebem dele uma placa e
uma medalha de condecoração. Na situação acima, o gerente exerce a função
administrativa de:
a) planejamento;
b) direção;
c) organização;
d) monitoramento;
e) controle.

4. (FGV – CGU – Técnico - 2022)
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Em meio à adoção do teletrabalho, um departamento passou a controlar o
trabalho semanal de seus técnicos, conforme apresentado na tabela a seguir.

5. (FGV – CGU – Técnico - 2022)
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Com base exclusivamente na tabela acima, o(a) técnico(a) com maior
eficiência na Semana 1 foi:
a) João;
b) Denise;
c) Rebeca;
d) Carlos;
e) Aristides.

5. (FGV – CGU – Técnico - 2022)
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Dois órgãos públicos, A e B, tinham um mesmo objetivo: digitalizar todos os
serviços por eles oferecidos ao público. Após muitos estudos e reuniões de
avaliação de alternativas, o órgão A optou por abrir uma licitação para
contratação de empresa terceirizada que pudesse implementar a
digitalização dos serviços do órgão. Por outro lado, o órgão B decidiu abrir
concurso público para contratar profissionais da área de tecnologia da
informação capazes de executar o projeto de digitalização dos serviços. Ao
final do mesmo período, ambos os órgãos conseguiram deixar seus serviços
totalmente digitais. Na Teoria dos Sistemas, o conceito que explica o fato de
os órgãos A e B alcançarem o mesmo objetivo por caminhos diferentes é:

6. (FGV – CGU – Técnico - 2022)
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(...)
a) retroalimentação;
b) holismo;
c) homeostase;
d) entropia negativa;
e) equifinalidade.

6. (FGV – CGU – Técnico - 2022)





Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Prof. Silvio Sande

Noções de Contabilidade –
Cargo: Investigador
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Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Com relação aos conceitos básicos da Contabilidade Geral, relacione os
tópicos a seguir.
1. Objeto de estudo
2. Campo de aplicação
3. Finalidade econômica
4. Usuário Externo
5. Técnica Contábil
( ) Escrituração
( ) Fornecedor
( ) Entidade
( ) Resultado
( ) Patrimônio

01. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

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

a) 1 – 3 – 2 – 4 – 5

b) 3 – 4 – 1 – 5 – 2

c) 2 – 1 – 4 – 5 – 3

d) 5 – 4 – 2 – 3 – 1

e) 1 – 2 – 4 – 3 – 5



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

É correto afirmar que

a) é impossível que o valor do patrimônio líquido de uma entidade com fins lucrativos
seja negativo.
b) as contas do passivo, na escrituração contábil regular, aumentam por débito e
diminuem por crédito.
c) o livro Diário e o livro Caixa são de escrituração obrigatória, de acordo com o disposto
na legislação comercial.
d) o valor dos débitos escriturados nas contas pode exceder o dos créditos, utilizando-se
o método das partidas dobradas na escrituração comercial, se a entidade apresentar
lucro no exercício respectivo.
e) o valor registrado no patrimônio líquido de uma companhia nunca pode ser superior
ao valor total de seus ativos.

02. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
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Analise as informações a seguir e responda à questão.

I. Aquisição de mercadorias a prazo no valor de $10.000;
II. Apropriação de despesa com energia no valor de $2.000;
III. Venda a vista de 80% do estoque de mercadorias por $15.000;
IV. Adiantamento de salários no valor de $3.000;
V. Aquisição financiada de equipamentos no valor de $6.000;
VI. Pagamento de fornecedores no valor do título de $3.000 com desconto
ainda de $300 sobre o mesmo;
VII. Recebimento de direitos de clientes no valor de $3.000 mais juros do
período de $100

03. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
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São fatos do tipo permutativos os descritos

a) somente nos itens I, III e VI.

b) somente nos itens II, III e V.

c) somente nos itens IV, VI e VII.

d) somente nos itens I, IV e V.

e) somente nos itens III, VI e VII.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

04. (Revisão de véspera PC AM)
O lançamento de terceira fórmula é chamado de lançamento composto porque é
formado de

a) duas contas devedoras e duas contas credoras.
b) duas contas devedoras e uma conta credora.
c) uma conta devedora e duas ou mais contas credoras.
d) duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras.
e) duas ou mais contas devedoras e uma conta credora.



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Aponte a opção que demonstra os elementos essenciais que devem compor um
Plano de Contas.
a) O elenco de contas, o grupo a que pertencem às contas e seus respectivos

códigos;
b) O elenco de contas, a função e o funcionamento destas contas;
c) A natureza, a finalidade e a versatilidade das contas;
d) A natureza e a estrutura das contas inseridas no Balanço Patrimonial;
e) O elenco de contas, ordenando as Contas Patrimoniais, Contas de Resultados e

Contas de Compensação.

05. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
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O balancete de verificação
a) é elaborado a partir dos saldos do livro diário e visa à conferência da igualdade

matemática dos registros realizados a débito e a crédito.

b) é o instrumento correto para identificar eventos não registrados pelo contador no
livro diário.

c) permite a identificação de eventos registrados em duplicidade pelo contador.

d) visa atender às necessidades de informação dos usuários externos, embora sua
elaboração não seja obrigatória pela legislação comercial e societária.

e) de uma empresa, mesmo quando demonstra igualdade entre os saldos
devedores e credores, não exclui uma possível ocorrência de erro nas
demonstrações contábeis da empresa.

06. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
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É uma conta patrimonial que é creditada quando aumenta de valor:

a) Duplicatas a Receber.
b) Receitas Financeiras.
c) Depreciação Acumulada.
d) Despesas Antecipadas.
e) Ações em Tesouraria.

07. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
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Assinale a opção que apresenta a conta do Patrimônio Líquido que é evidenciada com
saldo negativo no Balanço Patrimonial.

(A) Reservas de capital.
(B) Ações em tesouraria.
(C) Capital social subscrito.
(D) Reservas de lucros a realizar.
(E) Reservas para contingências.

08. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
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A empresa NO Ltda., com disponibilidade de caixa, efetuou o pagamento antecipado de
uma Duplicata a Pagar, no valor de R$ 10.500,00, pela compra anterior de mercadorias
a prazo, mediante desconto financeiro por antecipação de pagamento de R$ 1.500,00.

O registro contábil dessa operação, num só lançamento, considerando exclusivamente
os dados informados, foi feito pela empresa NO, da seguinte forma:

a) D. Duplicatas a Pagar 10.500,00
C. Descontos Financeiros Obtidos 1.500,00
C. Caixa 9.000,00

b) D. Mercadorias 10.500,00
C. Caixa 9.000,00
C. Desconto Incondicional Obtido 1.500,00

9.000,00

09. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
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c) D. Duplicatas a Pagar 9.000,00
C. Caixa 9.000,00

d) D. Duplicatas a Pagar 9.000,00
D. Desconto Incondicional Concedido 1.500,00
C. Caixa 10.500,00

e) D. Mercadorias 9.000,00
C. Duplicatas a Pagar



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Ao adquirir mercadoria para revenda no valor de R$ 36.000,00, com pagamento em
3 (três) parcelas iguais, sendo entrada, mais 30 e 60 dias a contar da data da
compra, a empresa deverá proceder ao seguinte lançamento contábil:

a) debitar R$ 36.000,00 na conta estoque, creditar R$ 12.000,00 na conta caixa e
creditar R$ 24.000,00 na conta fornecedores.
b) debitar R$ 36.000,00 na conta estoque e creditar R$ 36.000,00 na conta

fornecedores.
c) creditar R$ 36.000,00 na conta estoque, debitar R$ 12.000,00 na conta caixa e
debitar R$ 24.000,00 na conta fornecedores.

10. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
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d) creditar R$ 36.000,00 na conta estoque e debitar R$ 36.000,00 na conta
fornecedores.

e) debitar R$ 36.000,00 na conta estoque, creditar R$ 12.000,00 na conta caixa e
creditar R$ 24.000,00 na conta financiamento.



Contabilidade
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Uma empresa comercial de grande porte realizou o seguinte lançamento em seu livro
diário:

Caixa
a Diversos
a Duplicatas a receber
a Juros ativos
Analisando atentamente o lançamento acima, sem os elementos data, histórico e valor,
afirma-se que ele indica o
a) pagamento de duplicata com juros de mora
b) desconto de duplicata acrescida dos juros da operação
c) recebimento de duplicata na data do vencimento
d) recebimento de duplicata com desconto de juros
e) recebimento de duplicata depois da data do vencimento

11. (Revisão de véspera PC AM)
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Em determinada empresa, foi realizada uma operação em que ocorreu um aumento do
Patrimônio Líquido ocasionado por uma diminuição do Passivo superior à diminuição do
Ativo. O fato contábil pertinente pode ser representado pela

a) venda de um bem com lucro.
b) colocação de debêntures abaixo do par.
c) quitação de uma dívida com desconto.
d) renovação de dívidas com incidência de juros.
e) prescrição de dívida, sem qualquer contra-apresentação.

12. (Revisão de véspera PC AM)
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Uma máquina adquirida em abril de 2010 por R$ 3.000,00, instalada para funcionar em
julho do mesmo ano, com expectativa de vida útil estimada em 10 anos, tem depreciação
contabilizada, considerando-se um valor residual de 20%.

No balanço referente ao exercício social de 2011, deverá ser computado como encargo
de depreciação, em relação a essa máquina, o valor de

a) R$ 450,00.
b) R$ 360,00.
c) R$ 300,00.
d) R$ 240,00.
e) R$ 180,00.

13. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
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A empresa Delta Comercial Ltda, adquiriu mercadorias a prazo para revenda no valor de
150.000,00, com IPI à alíquota de 5% e ICMS 15%. Marque a alternativa que corresponde ao
registro contábil das compras.

a) D- Estoques de mercadorias para revenda .............. 135.000,00
D- ICMS a Recuperar ............................................... 22.500,00
C- Fornecedores ......................................................................... 157.500,00
b) D- Estoques de mercadorias para revenda
C- Fornecedores ......................................................................... 135.000,00
c) D- Estoques de mercadorias para revenda .......... 150.000,000

14. (Revisão de véspera PC AM)
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D- IPI a Recuperar ............................................... 7.500,00
C- Fornecedores ......................................................................... 157.500,00
d) D- Estoques de mercadorias para revenda .............. 157.500,00

C- ICMS a Recuperar ................................................................... 7.500,00
C- Fornecedores ......................................................................... 150.000,00
e) D- Estoques de mercadorias para revenda .............. 127.500,00

D- ICMS a Recuperar ............................................... 22.500,00
C- Fornecedores ......................................................................... 150.000,00



Contabilidade
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A C-Energia S.A., contribuinte do ICMS, comprou à vista mercadorias para revenda no
valor de $3.850, com IPI incluído de 10% e ICMS, que também está incluído no preço
total, correspondendo a 18% do valor líquido do IPI.

Assinale a alternativa que apresenta os valores do IPI e do ICMS, respectivamente.

a) $ 350 e $ 630.
b) $ 385 e $ 623,70.
c) $ 623,70 e $ 385.
d) $ 630 e $ 350.
e) $ 1.008,70 e $ 1.008,70.

15. (Revisão de véspera PC AM)
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A Lei nº 6.404/1976 e suas alterações posteriores determinam, entre outras, as normas
para a classificação das contas no balanço patrimonial. Uma empresa apresentou os
seguintes saldos de contas ao final do período:

16. (Revisão de véspera PC AM)
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De acordo com as contas apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o total do Ativo e
o total do Patrimônio Líquido, respectivamente.

a) Ativo: R$ 355.000 e Patrimônio Líquido: R$ 161.000,00.

b) Ativo: R$ 355.000 e Patrimônio Líquido: R$ 355.000,00.

c) Ativo: R$ 350.000 e Patrimônio Líquido: R$ 208.000,00.

d) Ativo: R$ 355.000 e Patrimônio Líquido: R$ 208.000,00.

e) Ativo: R$ 325.000 e Patrimônio Líquido: R$ 208.000,00.



Contabilidade
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A Cia. ABC é contribuinte dos impostos estaduais e municipais. A sociedade empresária
apresentou os saldos a seguir, em 31/12/2017.

17. (Revisão de véspera PC AM)
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Prof. Silvio Sande

Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o resultado bruto da Cia. ABC,
em 31/12/2017.

a) R$ 37.000.

b) R$ 45.000.

c) R$ 49.000.

d) R$ 85.000.

e) R$ 109.000.



De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas
Entidades do Setor Público, o objetivo principal da maioria das entidades do setor
público é o de
A gerar retorno financeiro.
B ser auto sustentável.
C gerar empregos.
D prestar serviços à sociedade.
E contribuir para o desenvolvimento do país.

18. (Revisão de véspera PC AM)



De acordo com a Resolução CFC NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito
Geral pelas Entidades do Setor Público, assinale a opção que indica os usuários
primários do relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público.

a) As entidades de auditoria pública.
b) As agências reguladoras e supervisoras.
c) Os órgãos centrais de orçamento e controle.
d) As entidades emprestadoras de recursos e de fomento.
e) Os cidadãos que recebem os serviços de entidades do setor público.

19. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

Segundo a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do
Setor Público, as demonstrações contábeis retratam os efeitos financeiros e não
financeiros das transações e outros eventos, ao agrupá-los em classes amplas que
compartilham características econômicas comuns. Essas classes amplas são
denominadas elementos das demonstrações contábeis. Sobre os elementos das
demonstrações contábeis, é CORRETO afirmar:
A Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento
futuro. A forma física não é uma condição necessária para um recurso.
B Despesa corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade
oriundas de distribuições aos proprietários.
C Distribuição aos proprietários corresponde à entrada de recursos para a entidade a
título de contribuição de partes externas, que estabelece ou aumenta a participação
delas no patrimônio líquido da entidade.

20. (Revisão de véspera PC AM)



Contabilidade
Prof. Silvio Sande

D Despesa corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não
oriundos de contribuições dos proprietários.
E Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva
resultar na saída de recursos da entidade. A obrigação que pode ser liquidada ou extinta
sem a saída de recursos da entidade não é um passivo.



A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) Estrutura Conceituai, apresenta as
características qualitativas da informação incluída nos Relatórios Contábeis de
Propósito Gera das Entidades do -Setor Público RCPG). Contudo, apresenta também,
as restrições acerca destas informações. Considerando o disposto na NBC TSP
Estrutura Conceitual quais são as restrições as lnformações contidas nos RCPGs:

a) Relevância e Materialidade.
b) Materialidade e Custo Benefício.
c) Custo Beneficio e Fidedignidade.
d) Compreensibilidade e Oportunidade.
e) Materialidade e Tempestividade

21. (Revisão de véspera PC AM)



A NBC TSP – Estrutura Conceitual não propõe uma única base de mensuração (ou a
combinação de bases de mensuração) para todas as transações, eventos e condições.
Ao invés disso, apresenta bases de mensuração para ativos e passivos que fornecem
informações sobre o custo de serviços prestados, a capacidade operacional e a
capacidade financeira da entidade, além da extensão na qual fornecem informação que
satisfaça as características qualitativas. Dentre as bases de mensuração propostas pela
NBC TSP – Estrutura Conceitual para Ativos, estão:

A Custo de reposição ou substituição e custo de liberação.
B Custo de liberação e preço líquido de venda.
C Custo de cumprimento da obrigação e custo de liberação.
D Custo de reposição ou substituição e preço líquido de venda.
E Custo de cumprimento da obrigação e preço líquido de venda.

22. (Revisão de véspera PC AM)
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BOA PROVA!!!!

Prof. Silvio Sande



NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA – CARGO: 
ESCRIVÃO

Prof. Ricardo Campanario



EDITAL – Prova 03/04/22

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções de Arquivologia. Princípio da proveniência. Teoria das três idades de
arquivo. Gestão de documentos. Protocolo. Instrumentos de gestão de
documentos. Plano de classificação. Tabelas de temporalidade. Arquivos
permanentes: arranjo e descrição. Preservação, conservação e restauração de
documentos arquivísticos.

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

O princípio da proveniência (ou princípio de respeito aos fundos), é considerado o “Princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo
produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras”, de acordo com o
DBTA. Possui duas vertentes:

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

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

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

Lembre-se!

Respeito aos Fundos – ordem externa, garante integridade.
Respeito à Ordem Original – ordem interna, conserva arranjo.

Princípio da Proveniência
Fundos: Ordem Interna x Ordem Externa



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
01. (FGV/COMPESA/Assistente de Saneamento e Gestão) Mário, em seu primeiro dia

de estágio em um escritório da COMPESA, decidiu organizar o setor de arquivos,
separando os documentos com base na temática comum. Em relação à atitude do
estagiário, é correto afirmar que ele violou o princípio da:

a) pertinência.
b) reversibilidade.
c) proveniência.
d) veracidade.
e) unicidade.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
01. (FGV/COMPESA/Assistente de Saneamento e Gestão) Mário, em seu primeiro dia

de estágio em um escritório da COMPESA, decidiu organizar o setor de arquivos,
separando os documentos com base na temática comum. Em relação à atitude do
estagiário, é correto afirmar que ele violou o princípio da:

a) pertinência.
b) reversibilidade.
c) proveniência.
d) veracidade.
e) unicidade.
GABARITO - C

Para o DBTA é um princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma
entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades
produtoras. Também chamado princípio do respeito aos fundos.

Já para Heloisa Bellotto “o princípio da Proveniência fixa a identidade do documento
relativamente ao seu produtor. Por esse princípio, os arquivos devem ser organizados
obedecendo à competência e as atividades da instituição ou pessoa legitimamente responsável
por sua produção, acumulação ou guarda de documentos. Arquivos originários de uma instituição
ou de uma pessoa devem manter a individualidade, dentro de seu contexto orgânico de produção
não devendo ser mesclados, no arquivo, a outros de origem distinta”.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
02. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) No processamento técnico do arquivo de uma

instituição em que se busca aplicar o princípio da proveniência, mesmo
considerando que os documentos foram recolhidos diretamente do produtor pela
instituição arquivística pública, é indispensável que se leve em consideração:

a) o valor probatório.
b) a existência jurídica.
c) o volume do acervo.
d) a estrutura produtora.
e) a natureza do suporte.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
02. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) No processamento técnico do arquivo de uma

instituição em que se busca aplicar o princípio da proveniência, mesmo
considerando que os documentos foram recolhidos diretamente do produtor pela
instituição arquivística pública, é indispensável que se leve em consideração:

a) o valor probatório.
b) a existência jurídica.
c) o volume do acervo.
d) a estrutura produtora.
e) a natureza do suporte.
GABARITO - D

Segundo Heloísa Bellotto o Princípio da Proveniência fixa a identidade do documento
relativamente a seu produtor. Por esse princípio, [...] os arquivos originários de uma
pessoa devem manter a individualidade, dentro de seu contexto orgânico de produção,
não devendo ser mesclados, no arquivo, a outros de origem distinta. ”



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
03. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) No contexto do arquivo permanente a

organização interna de um fundo de arquivo é feita pelo arquivista e deve ser
orientada pela aplicação do princípio arquivístico denominado:

a) unicidade.
b) ordem original.
c) imprescritibilidade.
d) autenticidade.
e) imparcialidade.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
03. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) No contexto do arquivo permanente a

organização interna de um fundo de arquivo é feita pelo arquivista e deve ser
orientada pela aplicação do princípio arquivístico denominado:

a) unicidade.
b) ordem original.
c) imprescritibilidade.
d) autenticidade.
e) imparcialidade.
GABARITO - B

Para o DBTA, o princípio do Respeito a Ordem Original é o
princípio segundo o qual o arquivo deveria conservar o
arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o
produziu, ou seja, ele deve ser alocado em seu lugar original,
respeitando o fundo de onde provém, além de respeitar o fluxo
natural orgânico em que o documento foi produzido. Também
conhecido por princípio da Ordem Primitiva ou da “Santidade” da
Ordem Original.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Teoria das Três Idades de 
Arquivo
Arquivos Corrente, Intermediário e Permanente



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
04. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) Dentro do conceito de gestão de documentos, sobre os
tipos de arquivo, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Arquivo corrente é o conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, por seu valor
primário, é objeto de consulta frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e ao qual
compete sua administração.
( ) Arquivo intermediário é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes com
uso muito frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e que aguarda eliminação.
( ) Arquivo permanente é o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em
função de seu valor secundário.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a ordem apresentada.
a) F – V – F.
b) F – V – V.
c) V – F – V.
d) V – V – F.
e) F – F – V.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
04. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) Dentro do conceito de gestão de documentos, sobre os
tipos de arquivo, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Arquivo corrente é o conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, por seu valor
primário, é objeto de consulta frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e ao qual
compete sua administração.
( ) Arquivo intermediário é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes com
uso muito frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e que aguarda eliminação.
( ) Arquivo permanente é o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em
função de seu valor secundário.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a ordem apresentada.
a) F – V – F.
b) F – V – V.
c) V – F – V.
d) V – V – F.
e) F – F – V.
GABARITO - C



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
05. (FGV/SEPOG RO/Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental) Em
relação à gestão de documentos, analise as afirmativas a seguir.
I. Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou os que, mesmo sem
movimentação, constituam consultas frequentes.
II. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso
corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
III. Consideram-se documentos permanentes os conjuntos de documentos de valor
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.
Está correto o que se afirma em:
a) II, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
05. (FGV/SEPOG RO/Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental) Em
relação à gestão de documentos, analise as afirmativas a seguir.
I. Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou os que, mesmo sem
movimentação, constituam consultas frequentes.
II. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso
corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
III. Consideram-se documentos permanentes os conjuntos de documentos de valor
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.
Está correto o que se afirma em:
a) II, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
GABARITO - E



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Gestão de Documentos
5 operações + 1ª e 2ª idade + destinação

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



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Gestão de Documentos
Fases da Gestão de Documentos



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
06. (FGV/INEA/Analista Ambiental) Gestão de documentos de arquivo é “o
conjunto de procedimentos técnicos referentes à sua produção, tramitação, uso,
avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando à sua
eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. Com relação às fases da
gestão de documentos, assinale a alternativa correta.
a) Produção, utilização e destinação.
b) Produção, preservação e destinação.
c) Produção, indexação e classificação.
d) Produção, destinação e indexação.
e) Produção, classificação e preservação.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
06. (FGV/INEA/Analista Ambiental) Gestão de documentos de arquivo é “o
conjunto de procedimentos técnicos referentes à sua produção, tramitação, uso,
avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando à sua
eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. Com relação às fases da
gestão de documentos, assinale a alternativa correta.
a) Produção, utilização e destinação.
b) Produção, preservação e destinação.
c) Produção, indexação e classificação.
d) Produção, destinação e indexação.
e) Produção, classificação e preservação.
GABARITO - A



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Protocolo
7 atividades típicas

PROTOCOLO
Atividades Típicas 

(Portaria IM 1.677/2015) 

Recebimento Classificaçã
o Registro Distribuição Controle de 

Tramitação Expedição Autuação



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
07. (FGV/ALERO/Assistente Legislativo) Assinale a opção que indica, dentre as
atividades realizadas em um órgão público, as que são exercidas pelo Setor de
Protocolo.
a) Recebimento, autuação e eliminação.
b) Recebimento, registro e arquivamento.
c) Recebimento, registro e autuação.
d) Registro, classificação, digitalização.
e) Registro, autuação, arquivamento.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
07. (FGV/ALERO/Assistente Legislativo) Assinale a opção que indica, dentre as
atividades realizadas em um órgão público, as que são exercidas pelo Setor de
Protocolo.
a) Recebimento, autuação e eliminação.
b) Recebimento, registro e arquivamento.
c) Recebimento, registro e autuação.
d) Registro, classificação, digitalização.
e) Registro, autuação, arquivamento.
GABARITO - C



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
08. (FGV/DPE MT/Assistente) Sobre as atividades de protocolo, analise as
afirmativas a seguir.
I. É um conjunto de operações visando ao controle dos documentos que tramitam
no órgão.
II. Assegura a imediata localização e a recuperação dos documentos.
III. Classifica, registra e avalia os documentos.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
08. (FGV/DPE MT/Assistente) Sobre as atividades de protocolo, analise as
afirmativas a seguir.
I. É um conjunto de operações visando ao controle dos documentos que tramitam
no órgão.
II. Assegura a imediata localização e a recuperação dos documentos.
III. Classifica, registra e avalia os documentos.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.
GABARITO - C



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
09. (FGV/MPE AL/Técnico do Ministério Público) Assinale a opção que indica a atitude correta
a ser tomada pelo protocolo, caso receba um documento considerado sigiloso.
a) Descartar o item e informar a autoridade superior.
b) Descartar o item, após o registro oficial.
c) Encaminhar diretamente ao destinatário.
d) Encaminhar ao destinatário, após a abertura e o registro do documento.
e) Produzir uma cópia do documento e encaminhar ao destinatário.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
09. (FGV/MPE AL/Técnico do Ministério Público) Assinale a opção que indica a atitude correta
a ser tomada pelo protocolo, caso receba um documento considerado sigiloso.
a) Descartar o item e informar a autoridade superior.
b) Descartar o item, após o registro oficial.
c) Encaminhar diretamente ao destinatário.
d) Encaminhar ao destinatário, após a abertura e o registro do documento.
e) Produzir uma cópia do documento e encaminhar ao destinatário.
GABARITO - C Documentos sigilosos devem ser encaminhados diretamente ao respectivo destinatário. Profa.

Marilena Leite Paes lista da forma abaixo as primeiras ações do protocolo ao receber um documento:
 Receber a correspondência
 Separar a correspondência oficial da particular
 Distribuir a correspondência particular
 Separar a correspondência oficial de caráter ostensivo da de caráter sigiloso
 Encaminhar a correspondência sigilosa aos respectivos destinatários
 Abrir a correspondência ostensiva [...]
 Tomar conhecimento da correspondência pela leitura, verificando a existência de antecedentes
 Requisitar ao arquivo os antecedentes [...]
 Interpretar e classificar a correspondência [...]
 Apor carimbo de protocolo
 Anotar abaixo do número e da data a primeira distribuição e o código de assunto, se for o caso
 Elaborar o resumo do assunto a ser lançado na ficha de protocolo
 Encaminhar os papéis ao setor de registro e movimentação



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Instrumentos de Gestão de Documentos
Plano de Classificação + Tabela de Temporalidade



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Instrumentos de Gestão de Documentos
Plano de Classificação



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
10. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) No trabalho de gestão de documentos, a
classificação é um recurso fundamental. Sobre a classificação arquivística, analise
as afirmativas a seguir.
I. Organiza os documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de
classificação, código de classificação ou quadro de arranjo.
II. Analisa e identifica o conteúdo de documentos e seleciona a categoria de assunto
sob a qual possam ser recuperados, podendo-se atribuir códigos.
III. Atribui aos documentos seus valores primários e secundários.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
10. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) No trabalho de gestão de documentos, a
classificação é um recurso fundamental. Sobre a classificação arquivística, analise
as afirmativas a seguir.
I. Organiza os documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de
classificação, código de classificação ou quadro de arranjo.
II. Analisa e identifica o conteúdo de documentos e seleciona a categoria de assunto
sob a qual possam ser recuperados, podendo-se atribuir códigos.
III. Atribui aos documentos seus valores primários e secundários.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.
GABARITO - D



Instrumentos de Gestão de Documentos
Tabela de Temporalidade

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
11. (FGV/MPE AL/Técnico) Uma possível destinação de um documento público é
sua eliminação, que só poderá ocorrer caso:
a) tenha autorização judicial da autoridade competente.
b) esteja previsto no prazo da tabela de temporalidade.
c) mantenha-se ocioso por período superior a 1 ano.
d) seja considerado um documento intermediário.
e) receba por lei o status de confidencial.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
11. (FGV/MPE AL/Técnico) Uma possível destinação de um documento público é
sua eliminação, que só poderá ocorrer caso:
a) tenha autorização judicial da autoridade competente.
b) esteja previsto no prazo da tabela de temporalidade.
c) mantenha-se ocioso por período superior a 1 ano.
d) seja considerado um documento intermediário.
e) receba por lei o status de confidencial.
GABARITO - B



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
12. (FGV/CM Caruaru-PE/Técnico Legislativo) O processo de avaliação segue
procedimentos que visam a alcançar resultados mais amplos, como a elaboração de
uma Tabela de Temporalidade de Documentos. A respeito da Tabela de
Temporalidade de Documentos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) A Tabela de Temporalidade deve ser aprovada pelo Arquivo Nacional.
( ) A Tabela de Temporalidade é o registro esquemático do ciclo de vida documental
do órgão.
( ) A Tabela de Temporalidade determina o prazo de guarda dos documentos em
cada idade e deve ser elaborada após a análise da documentação.
As afirmativas são, respectivamente,
a) V, V e V.
b) V, V e F.
c) V, F e V.
d) F, V e V.
e) F, F e F.



Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
12. (FGV/CM Caruaru-PE/Técnico Legislativo) O processo de avaliação segue
procedimentos que visam a alcançar resultados mais amplos, como a elaboração de
uma Tabela de Temporalidade de Documentos. A respeito da Tabela de
Temporalidade de Documentos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) A Tabela de Temporalidade deve ser aprovada pelo Arquivo Nacional.
( ) A Tabela de Temporalidade é o registro esquemático do ciclo de vida documental
do órgão.
( ) A Tabela de Temporalidade determina o prazo de guarda dos documentos em
cada idade e deve ser elaborada após a análise da documentação.
As afirmativas são, respectivamente,
a) V, V e V.
b) V, V e F.
c) V, F e V.
d) F, V e V.
e) F, F e F.
GABARITO - D

Decreto 10.148/2019 - DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
Art. 9º Serão instituídas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos, no âmbito dos órgãos e
das entidades da administração pública federal, órgãos técnicos com o objetivo de orientar e realizar o
processo de análise, avaliação e seleção dos documentos produzidos e acumulados no seu âmbito de
atuação para garantir a sua destinação final, nos termos da legislação vigente e das normas do Siga,
com as seguintes competências:
I - elaborar os códigos de classificação de documentos e as tabelas de temporalidade e destinação de
documentos, que são instrumentos técnicos de gestão relativos às atividades-fim de seus órgãos e
entidades e submetê-los à aprovação do Arquivo Nacional;
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Arquivos Permanentes
Arranjo & Descrição
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Questão Comentada
13. (FGV/DPE MT/Assistente) A descrição de documentos de arquivo tem como objetivo tornar o acervo
acessível e, como produtos, os instrumentos de pesquisa. Relacione os tipos de instrumentos às respectivas

definições.
1. Guia
2. Inventário
3. Catálogo
4. Repertório
( ) Elaborado segundo um critério, incluindo todos os documentos pertencentes a um ou mais fundos, descritos
de forma sumária ou pormenorizada.
( ) Informa sobre a totalidade dos fundos existentes no arquivo.
( ) Descreve pormenorizadamente documentos previamente selecionados pertencentes a um ou mais fundos,
segundo um critério.
( ) Descreve a composição do fundo ou parte dele, pela enumeração de suas unidades de arquivamento.
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.
a) 3 – 1 – 4 – 2
b) 4 – 1 – 2 – 3
c) 3 – 1 – 2 – 4
d) 4 – 3 – 2 – 1
e) 4 – 3 – 1 – 2



 Há instrumentos de pesquisa genéricos e globalizantes, como os guias. Há os parciais, que são detalhados e
específicos, tratando de parcelas do acervo, como os inventários, catálogos, catálogos seletivos e índices. E,
por fim, temos também a publicação de documentos na íntegra, a chamada "edição de fontes".

 Temos ainda os instrumentos de uso exclusivamente interno. Embora não sejam tão cobrados como os que já vimos,
precisamos conhecê-los, até para saber diferenciá-los quando a banca tenta estabelecer confusão entre eles.

 Os instrumentos de uso interno orientam e subsidiam o trabalho do arquivista quanto ao arranjo e à descrição dos
documentos. Temos entre esses instrumentos as listagens que acompanham os recolhimentos de documentos, organograma
dos órgãos, quadros gerais de fundos, grupos e séries, tabelas de temporalidade, fichários de controle, entre outros.
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Instrumentos de Pesquisa

Genéricos e 
globalizantes Ex: Guias

Parciais (detalhados e 
específicos, tratando de 

parcelas do acervo)
Ex: Inventários, Catálogos, catálogos 

seletivos, e índices

Publicação de 
documentos na íntegra EX: Edição de fontes
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Questão Comentada
13. (FGV/DPE MT/Assistente) A descrição de documentos de arquivo tem como objetivo tornar o acervo
acessível e, como produtos, os instrumentos de pesquisa. Relacione os tipos de instrumentos às respectivas

definições.
1. Guia
2. Inventário
3. Catálogo
4. Repertório
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Questão Comentada
13. (FGV/DPE MT/Assistente) A descrição de documentos de arquivo tem como objetivo tornar o acervo
acessível e, como produtos, os instrumentos de pesquisa. Relacione os tipos de instrumentos às respectivas

definições.
1. Guia
2. Inventário
3. Catálogo
4. Repertório
( ) Elaborado segundo um critério, incluindo todos os documentos pertencentes a um ou mais fundos, descritos
de forma sumária ou pormenorizada.
( ) Informa sobre a totalidade dos fundos existentes no arquivo.
( ) Descreve pormenorizadamente documentos previamente selecionados pertencentes a um ou mais fundos,
segundo um critério.
( ) Descreve a composição do fundo ou parte dele, pela enumeração de suas unidades de arquivamento.
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.
a) 3 – 1 – 4 – 2
b) 4 – 1 – 2 – 3
c) 3 – 1 – 2 – 4
d) 4 – 3 – 2 – 1
e) 4 – 3 – 1 – 2
GABARITO - A
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Preservaçã
o

• Ação preventiva.
• Dano ainda não ocorreu. Deve ser evitado.

Conservaç
ão

• Ação de intervenção.
• Dano em curso. Deve ser contido.

Restauraçã
o

• Ação de reparação.
• Dano concluído. Deve ser revertido.

Preservação, Conservação e 
Restauração 
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Questão Comentada
14. (FGV/SENADO/Analista Legislativo) A conservação preventiva se diferencia da

conservação/restauração principalmente por dois aspectos:
a) por ser um tratamento item a item, que leva em conta a especificidade de cada
documento e por ser uma ação preventiva.
b) por ser um tratamento de massa, que leva em conta o conjunto de documentos e
porque visa a retardar o início da deterioração dos documentos.
c) por ser um conjunto de ações que impede a deterioração dos documentos e por ser de
baixo custo financeiro.
d) por ser um tratamento que elimina a infestação de cupins e brocas.
e) por ser um tratamento que recupera as condições originais dos documentos.
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Questão Comentada
14. (FGV/SENADO/Analista Legislativo) A conservação preventiva se diferencia da

conservação/restauração principalmente por dois aspectos:
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Questão Comentada
15. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) A intervenção mediante procedimentos que

possam devolver o estado original ou o estado mais próximo do original do
documento, com o mínimo de prejuízo à integridade estética e histórica,
conservando sua personalidade, denomina-se:

a) conservação preventiva.
b) preservação.
c) conservação.
d) restauração.
e) remodelação.
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Questão Comentada
15. (FGV/ALERO/Analista Legislativo) A intervenção mediante procedimentos que

possam devolver o estado original ou o estado mais próximo do original do
documento, com o mínimo de prejuízo à integridade estética e histórica,
conservando sua personalidade, denomina-se:

a) conservação preventiva.
b) preservação.
c) conservação.
d) restauração.
e) remodelação.
GABARITO - D



 Os fatores de deterioração podem ser divididos nos grandes grupos abaixo, que
estudaremos em detalhes:
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FATORES DE DETERIORAÇÃO

Fatores Ambientais Agentes Biológicos Intervenções 
Inadequadas 

Problemas com 
Manuseio e Vandalismo

Fatores de Deterioração
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Questão Comentada
16. (FGV/CM Salvador-BA/Analista Legislativo) Vários agentes causam danos aos

documentos. Entre os agentes externos temos a luminosidade e a poluição
atmosférica, que são exemplos, respectivamente, de agentes:

a) químicos e físicos;
b) biológicos e químicos;
c) biológicos e físicos;
d) físicos e biológicos;
e) físicos e químicos.
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Questão Comentada
16. (FGV/CM Salvador-BA/Analista Legislativo) Vários agentes causam danos aos

documentos. Entre os agentes externos temos a luminosidade e a poluição
atmosférica, que são exemplos, respectivamente, de agentes:

a) químicos e físicos;
b) biológicos e químicos;
c) biológicos e físicos;
d) físicos e biológicos;
e) físicos e químicos.
GABARITO - E
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1. (2012 - FGV - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MARANHÃO - MÉDICO LEGISTA
(SEGEP MA) Em relação aos ferimentos por projétil de arma de
fogo, analise as afirmativas a seguir.

I. A tatuagem é um sinal indiscutível de orifício de entrada em tiros a
curta distância

II. O sinal de Benassi consiste na presença de um halo fuliginoso
permanente na lamina externa da calvária em tiros dados no crânio,
quando a arma está sobre a pele.

III. As armas que apresentam compensadores de recuo deixam de
apresentar os ferimentos em “boca de mina” nos tiros encostadosProf. Alexandre Herculano
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Assinale:

A) Se somente a afirmativa I estiver correta.

B) Se somente a afirmativa II estiver correta.

C) Se somente a afirmativa III estiver correta.

D) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

E) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
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2. (2012 - FGV - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MARANHÃO - MÉDICO LEGISTA
(SEGEP MA) Para a constatação da certeza da morte lança-se mão
da observação de uma série de fenômenos. Entre os fenômenos
abióticos observados está o sinal de Sommer e Larcher. Este sinal
é observado

A) na esclerótica.

B) na pálpebra.

C) nas unhas.

Prof. Alexandre Herculano
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D) na íris.

E) na pele.
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3. (2012 - FGV - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MARANHÃO - PERITO CRIMINAL
(SEGEP MA) A decomposição dos tecidos cadavéricos se dá,
inicialmente, devido

A) à ação de bactérias existentes nas partes mais internas do
organismo.

B) à ação de larvas depositadas por insetos atraídos por odores
provenientes do cadáver.

C) à ação de decomposição feita por fungos e bactérias depositados
por insetos.

Prof. Alexandre Herculano
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D) às secreções feitas pelos golgiossomos das células de glândulas
endócrinas.

E) à ruptura da membrana de lisossomos e liberação de enzimas
digestivas.

Prof. Alexandre Herculano
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4. (2012 - FGV - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MARANHÃO - DELEGADO DE
POLÍCIA (SEGEP MA) As feridas em sedenho resultam da

A) ação penetrante de um instrumento cortante na região anterior do
pescoço.

B) transfixação de vísceras ocas por instrumentos perfurantes.

C) ação mutilante dos instrumentos corto-contundentes nas
extremidades dos membros.

Prof. Alexandre Herculano
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D) ação subcutânea dos instrumentos pérfuro-contundentes nos tiros
oblíquos.

E) escoriação da pele nos tiros tangencias.

Prof. Alexandre Herculano
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5. (2012 - FGV - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E
PREVIDÊNCIA DO MARANHÃO MA - ODONTOLEGISTA (SEGEP
MA) A morte aparente pode ser definida como um estado
transitório em que as funções vitais “aparentemente” estão
abolidas, em consequência de uma doença ou entidade mórbida
que simula a morte.

A tríade de Thoinot, que define clinicamente o estado de morte
aparente, é composta por

A) imobilidade, ausência real da respiração e ausência de circulação.

B) rigidez articular, ausência aparente da respiração e ausência
aparente de circulação.Prof. Alexandre Herculano
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C) imobilidade, ausência aparente da respiração e ausência de
circulação.

D) rigidez cadavérica, ausência aparente da respiração e ausência de
circulação.

E) rigidez articular, ausência real da respiração e ausência de
circulação.

Prof. Alexandre Herculano
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6. (2012 - FGV - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E
PREVIDÊNCIA DO MARANHÃO MA- ODONTOLEGISTA (SEGEP
MA) As lesões por meios químicos, popularmente denominadas
“queimaduras por cáusticos”, em geral resultam na formação de
escaras cuja coloração e características permitem identificar a
substância química causadora.

Assinale a alternativa na qual as características da lesão não
correspondem corretamente ao agente causador.

A) Escaras amarelas – agente causador: ácido nítrico.

B) Escaras cinzas a roxas – agente causador: ácido clorídrico.
Prof. Alexandre Herculano
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C) Escaras esbranquiçadas - agente causador: ácido fênico.

D) Escaras marrons a pretas – agente causador: ácido crômico.

E) Escaras roxas – agente causador: ácido acético.

Prof. Alexandre Herculano
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7. (2012 - FGV - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MARANHÃO - MÉDICO LEGISTA
(SEGEP MA) O livor hipostático é um elemento de análise da
cronotanatognose. A respeito dessa característica assinale a
afirmativa incorreta.

A) A localização pode ser um elemento de diferenciação com
equimose.

B) A presença de malhas de fibrina sugere tratar-se de livor hipostático
de longa duração.

C) Os livores hipostáticos podem mudar de posição nas primeiras 12
horas post mortem.Prof. Alexandre Herculano
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D) A desnutrição pode modificar a ocorrência do livor hipostático.

E) A ausência de transformação hemoglobínica sugere tratar-se de livor
hipostático.

Prof. Alexandre Herculano
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8. (2012 - FGV - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E
PREVIDÊNCIA DO MARANHÃO MA - MÉDICO LEGISTA (SEGEP
MA) A polícia de Paris prendeu um indivíduo porque ele foi
flagrado no museu do Louvre se masturbando diante da estátua da
Vênus de Milo. Ao ser questionado, o mesmo afirmou que sempre
que tinha oportunidade vinha visitar esta obra pela qual era
apaixonado e não se continha.

A esta forma de transtorno sexual dá-se o nome de

A) exibicionismo.

B) mixoscopia.
Prof. Alexandre Herculano
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C) fetichismo.

D) pigmalianismo.

E) frotteurismo.
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9. (2012 - FGV - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MARANHÃO - MÉDICO LEGISTA
(SEGEP MA) Em relação aos documentos médico-legais, assinale
a afirmativa incorreta.

A) Atestado médico é uma declaração pura e simples, por escrito, de
um fato médico e suas possíveis consequências.

B) O médico somente tem competência para atestar dentro de sua
especialidade.

C) O atestado médico é uma peça meramente informativa e não um
elemento final para decidir vantagens e obrigações.

Prof. Alexandre Herculano
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D) O relatório médico legal é descrição minuciosa de uma perícia
médica a fim de responder à solicitação de uma autoridade.

E) A notificação é uma comunicação compulsória de um fato
profissional por necessidade social ou sanitária, como acidente de
trabalho.
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10. (2012 - FGV - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E
PREVIDÊNCIA DO MARANHÃO MA - MÉDICO LEGISTA (SEGEP
MA) Para a constatação da certeza da morte lança-se mão da
observação de uma série de fenômenos. Entre os fenômenos
abióticos observados está o sinal de Sommer e Larcher.

Este sinal é observado

A) na esclerótica.

B) na pálpebra.

C) nas unhas.
Prof. Alexandre Herculano
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D) na íris.

E) na pele.
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OBRIGADO!
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