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OBRIGADO!

Prof. Thállius Moraes
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Prof.ª Nelma Fontana

Prof.ª Nelma Fontana

1. (2022/CESPE/CEBRASPE/MPE-TO) Quanto à sua origem, as constituições
podem ser
A) escritas ou não escritas.
B) históricas ou dogmáticas.
C) rígidas ou flexíveis.
D) promulgadas ou outorgadas.
E) ortodoxas ou ecléticas.
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Prof.ª Nelma Fontana

2. (2022/CESPE/CEBRASPE/PGE-RO) Quando determinado estado da Federação
elabora sua própria Constituição ou altera seus dispositivos, ele exerce o
A) poder constituinte originário.
B) poder constituinte de revisão.
C) poder constituinte derivado reformador.
D) processo de mutação constitucional.
E) poder constituinte derivado decorrente.

Prof.ª Nelma Fontana

3. (2022/CESPE/CEBRASPE/DPE-PI) Considerando a doutrina tradicional a
respeito do poder constituinte derivado, assinale a opção correta.
A) São características do poder constituinte derivado a inicialidade, a
incondicionalidade e a limitação.
B) A Constituição Federal não possui limitações materiais explícitas ao poder
constituinte derivado.
C) O poder constituinte derivado é inerente às constituições rígidas.
D) No âmbito judicial, não se admite o controle de constitucionalidade formal do
poder constituinte derivado.
E) A Constituição Federal possui limites temporais ao poder constituinte
derivado, mas não prevê limites circunstanciais.
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Prof.ª Nelma Fontana

4. (2022/CESPE/CEBRASPE/DPE-RS) As mutações constitucionais são
consideradas expressão do poder constituinte difuso e, por ausência de
mecanismos de controle, não estão submetidas às limitações materiais do texto
constitucional.

Prof.ª Nelma Fontana

5. (2022/CESPE/CEBRASPE/DPE-RS) As limitações ao poder de reforma
constitucional incluem as temporais, como as que vedam emendas durante a
vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio; as
formais, as quais estabelecem obstáculos procedimentais; e as materiais, que
definem núcleos essenciais inacessíveis ao poder constituinte derivado.
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Prof.ª Nelma Fontana

6. (2022/CESPE/CEBRASPE/DPE-DF) É possível atestar a eficácia de uma norma
constitucional, ainda que não se tenha observado a sua efetiva aplicação em
casos concretos.

Prof.ª Nelma Fontana

7. (2022/CESPE/CEBRASPE/DPE-TO) A emenda à Constituição é compreendida
pelo processo legislativo e integra o conjunto de espécies normativas presentes
no ordenamento jurídico. Entretanto, a própria Constituição Federal de 1988
limita as temáticas que podem ser objeto de emenda constitucional. Nesse
sentido, pode ser tema de proposta de emenda constitucional
A) a impossibilidade de indenização pelo Estado a quem permaneceu preso além
do tempo fixado na sentença.
B) a centralização de todo o conjunto de atribuições estatais na União.
C) o estabelecimento do voto facultativo para todos os eleitores.
D) a fixação de valores de pagamento de taxas para obtenção de certidões em
órgãos públicos, para fins de defesa de direitos.
E) a criação de tribunal de exceção com o objetivo de apreciar demandas
referentes a determinada circunstância.
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Prof.ª Nelma Fontana

8. (2022/CESPE/CEBRASPE/PC-RJ) O direito constitucional reclama a existência de
princípios específicos, que compõem a denominada metodologia constitucional,
para que a Constituição Federal de 1988 seja interpretada. Um dos referidos
princípios prevê que, sempre que possível, deve o intérprete buscar a
interpretação menos óbvia do enunciado normativo, fixando-a como norma, de
modo a salvar a sua constitucionalidade. Trata-se do princípio de
A) concordância prática.
B) proporcionalidade.
C) interpretação conforme a Constituição.
D) ponderação de interesses.
E) supremacia constitucional.

OBRIGADA

Prof.ª Nelma Fontana
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LÍNGUA PORTUGUESA

Prof. Felipe Luccas

@professorfelipeluccas Professor felipe luccas

t.me/professorfelipeluccas @professorfelip6
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CEBRASPE 2022

@professorfelipeluccas

Prof. Felipe Luccas

CEBRASPE / 2022
Nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Os
bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns cada
vez mais, frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da sua casa
ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas, para não causarem danos à infraestrutura.

Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, a expressão “por serem”, ao final do primeiro
parágrafo, poderia ser substituída por por que eram.

Questão incorreta

45

46



24

CEBRASPE / 2022
O texto mais célebre de A República é sem dúvida a Alegoria da Caverna, em que Platão, utilizando-se de
linguagem alegórica, discute o processo pelo qual o ser humano pode passar da visão habitual que tem
das coisas, “a visão das sombras”, unidirecional, condicionada pelos hábitos e preconceitos que adquire ao
longo de sua vida, até a visão do Sol, que representa a possibilidade de alcançar o conhecimento da
realidade em seu sentido mais elevado e compreendê-la em sua totalidade.

Seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho “pelo qual” fosse substituído por porque.

Questão incorreta

CEBRASPE / 2022
Nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Os
bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns cada
vez mais, frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da sua casa
ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas, para não causarem danos à infraestrutura.

No primeiro período do texto, a conjunção “mas” introduz uma ressalva à afirmação de que “Nossas
cidades estão perdendo suas árvores rapidamente”.

Questão correta
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CEBRASPE / 2022
Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso o trecho “Mas, a partir do momento
em que nos habituamos a representar a natureza como um todo, ela se torna, por assim dizer, um grande
relógio” (sétimo período) fosse reescrito da seguinte forma: Porém, desde que passamos a compreender a
natureza como uma totalidade em si, ela se transformou em uma espécie de grande maquinário.

Questão correta 

CEBRASPE / 2022
Contudo, a memória não deve ser predominante na pessoa. A memória é, com frequência, a mãe da
tradição. Ora, se é bom ter uma tradição, também é bom superar essa tradição para inventar um novo
modo de vida. Quem considera que o presente não tem valor e que somente o passado deve nos interessar
é, em certo sentido, uma pessoa a quem faltam duas dimensões e com a qual não se pode contar. Quem
acha que é preciso viver o agora com todo o ímpeto e que não devemos nos preocupar com o amanhã nem
com o ontem pode ser perigoso, pois crê que cada minuto é separado dos minutos vindouros ou dos que o
precederam e que não existe nada além dele mesmo no planeta. Quem se desvia do passado e do presente,
quem sonha com um futuro longínquo, desejável e desejado, também se vê privado do terreno contrário
cotidiano sobre o qual é preciso agir para realizar o futuro desejado. Como se pode ver, uma pessoa deve
sempre ter em conta o presente, o passado e o futuro.

Assinale a opção em que a palavra destacada do segundo parágrafo do texto CG1A1-I está empregada
como advérbio que expressa circunstância de tempo.

A “presente” (quarto período). B “Ora” (terceiro período). C “agora” (quinto período).

D “sempre” (último período). E “amanhã” (quinto período).

Gabarito letra E 
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CEBRASPE / 2022
Quem se desvia do passado e do presente, quem sonha com um futuro longínquo, desejável e desejado,
também se vê privado do terreno contrário cotidiano sobre o qual é preciso agir para realizar o futuro
desejado. Como se pode ver, uma pessoa deve sempre ter em conta o presente, o passado e o futuro.

Assinale a opção em que a proposta de reescrita do último período do texto CG1A1-I é
gramaticalmente correta e coerente.

A A despeito disso, uma pessoa deve sempre tomar consciência do presente, do passado e do
futuro.

B Pode-se concluir, portanto, que uma pessoa deve sempre atentar para o presente, o passado e o
futuro.

C Por essa razão que uma pessoa deva sempre ponderar o presente, o passado e o futuro.

D Contudo isso, percebe-se que uma pessoa deve sempre preocupar-se com o presente, o passado e
o futuro.

E Conforme se requer, toda pessoa têm de refletir sobre o presente, o passado e o futuro.
Gabarito letra B 

CEBRASPE / 2022
Nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Os
bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns cada
vez mais, frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da sua casa
ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas, para não causarem danos à infraestrutura.

Estaria mantida a correção gramatical do trecho “Os sacerdotes indianos se recusavam a escrever as
histórias sagradas por medo de perder o controle sobre elas. Professores carismáticos (como Sócrates) se
recusaram a escrever”, caso a posição do pronome “se”, em suas duas ocorrências, fosse alterada de
proclítica — como está no texto — para enclítica.

Questão correta
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CEBRASPE / 2022
Nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Os
bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns cada
vez mais, frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da sua casa
ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas, para não causarem danos à infraestrutura.

Se o trecho “A PETROBRAS responde por cerca de 80% dos combustíveis ofertados no Brasil” fosse
reescrito como A PETROBRAS está à frente de aproximadamente 80% dos combustíveis que produz-se
no Brasil, seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto.

Questão correta

CEBRASPE / 2022
Mas, a partir do momento em que nos habituamos a representar a natureza como um todo, ela se torna,
por assim dizer, um grande relógio, do qual podemos desmontar o mecanismo e cujas peças e engrenagem
podemos aperfeiçoar.

No sétimo período do texto, o pronome “cujas” remete a “mecanismo”.

Questão incorreta
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CEBRASPE / 2022
Quem considera que o presente não tem valor e que somente o passado deve nos interessar é, em certo
sentido, uma pessoa a quem faltam duas dimensões e com a qual não se pode contar.

Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto CG1A1-I, a expressão “com a qual”, no
final do quarto período do segundo parágrafo, poderia ser substituída por

A junto da qual.

B para com quem.

C pela qual.

D junto a quem.

E com quem.

Gabarito letra E 

CEBRASPE / 2022
Com o nascimento do estado democrático de direito, torna-se inseparável dele a ideia de controle, visto
que, para que haja estado de direito, é indispensável que haja instituições e mecanismos hábeis para
garantir a submissão à lei. Desde então, consolidou-se, majoritariamente, a existência de dois sistemas de
controle no mundo: o primeiro, de origem anglo-saxã, denominado sistema de controladorias ou sistema
de auditoriasgerais; e o segundo, de origem romano-germânica, denominado sistema de tribunais de
contas.

A finalidade tradicional desses modelos de controle, que se convencionou chamar de entidade de
fiscalização superior (EFS), é assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios
que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, cuja finalidade principal é defender os interesses da
coletividade. No Brasil, a arquitetura constitucional dedicou aos tribunais de contas essa tarefa.

A expressão “desses modelos de controle” (primeiro período do último parágrafo) retoma o termo
“tribunais de contas” (último período do penúltimo parágrafo).

Questão incorreta. 
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CEBRASPE / 2022
Com o nascimento do estado democrático de direito, torna-se inseparável dele a ideia de controle, visto
que, para que haja estado de direito, é indispensável que haja instituições e mecanismos hábeis para
garantir a submissão à lei. Desde então, consolidou-se, majoritariamente, a existência de dois sistemas de
controle no mundo: o primeiro, de origem anglo-saxã, denominado sistema de controladorias ou sistema
de auditoriasgerais; e o segundo, de origem romano-germânica, denominado sistema de tribunais de
contas.

A finalidade tradicional desses modelos de controle, que se convencionou chamar de entidade de
fiscalização superior (EFS), é assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios
que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, cuja finalidade principal é defender os interesses da
coletividade. No Brasil, a arquitetura constitucional dedicou aos tribunais de contas essa tarefa.

A expressão “essa tarefa”, no final do último parágrafo, refere-se à ideia expressa no trecho
“assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios que lhe são
impostos pelo ordenamento jurídico”, no primeiro período daquele mesmo parágrafo.

Questão correta. 

CEBRASPE / 2022
No trecho “vemos claramente que há montanhas, vales, planícies, florestas, árvores, flores e mato” (sexto
período), a inserção de uma vírgula entre “vemos” e “claramente” manteria a correção gramatical do
texto.

Questão incorreta
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CEBRASPE / 2022
No Egito, a arrecadação de tributos já era controlada por escribas; na Índia, o Código de Manu trazia
normas de administração financeira; o Senado Romano, com o auxílio dos questores, fiscalizava a
utilização dos recursos do Tesouro; e, na Grécia, os legisperitos surgiram como embriões dos atuais
tribunais de contas.

No segundo parágrafo, os termos “No Egito”, “na Índia”, “o Senado Romano” e “na Grécia” são seguidos
de vírgula porque expressam circunstância de lugar no início da oração em que aparecem.

Questão incorreta 

CEBRASPE / 2022
Transportar o petróleo do mar até as refinarias é também uma tarefa complexa, para a qual são utilizados
dutos e navios. Em terra, ele é tratado em refinarias, que separam desse óleo as frações de gasolina,
diesel e gás de cozinha, entre outros derivados.

No terceiro parágrafo, o trecho “que separam desse óleo as frações de gasolina, diesel e gás de cozinha,
entre outros derivados” consiste em uma oração adjetiva restritiva, na medida em que delimita o tipo
específico de refinarias a que se refere o texto.

Questão incorreta
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CEBRASPE / 2022
Muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa de que a “Internet é terra de ninguém”. Tal afirmativa
não é de hoje, mas ainda alimenta uma sensação de impunidade ou de falsa responsabilidade do que é
postado ou compartilhado na Internet e pelas redes sociais. A expressão fakes news, em particular,
representa um estrangeirismo que mascara diversos crimes cometidos contra a honra, como injúria,
calúnia e difamação. Sob um olhar semântico, dizer “compartilhei fake news de alguém” não carrega
qualquer sentimento de culpa, ou se carrega, ela é mínima. Agora, dizer “cometi um crime contra honra” já
traz outras implicações, não só de ordem jurídica, mas também de grande responsabilidade pessoal.

Infere-se do emprego do trecho “um estrangeirismo que mascara diversos crimes” (terceiro período) que
há outros estrangeirismos que não mascaram crimes ou a eles se associam.

Questão correta

CEBRASPE / 2022
Com o nascimento do estado democrático de direito, torna-se inseparável dele a ideia de controle, visto
que, para que haja estado de direito, é indispensável que haja instituições e mecanismos hábeis para
garantir a submissão à lei. Desde então, consolidou-se, majoritariamente, a existência de dois sistemas de
controle no mundo: o primeiro, de origem anglo-saxã, denominado sistema de controladorias ou sistema
de auditoriasgerais; e o segundo, de origem romano-germânica, denominado sistema de tribunais de
contas.

A finalidade tradicional desses modelos de controle, que se convencionou chamar de entidade de
fiscalização superior (EFS), é assegurar que a administração pública atue em consonância com os
princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, cuja finalidade principal é defender os
interesses da coletividade. No Brasil, a arquitetura constitucional dedicou aos tribunais de contas essa
tarefa.

O emprego das vírgulas para isolar a oração “que se convencionou chamar de entidade de
fiscalização superior (EFS)” (último parágrafo) confere a tal oração valor explicativo.

Questão correta. 
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CEBRASPE / 2022
Para retomar uma fórmula muito conhecida de Descartes, o homem se fez então “mestre e senhor da
natureza”. Resultou daí um extraordinário desenvolvimento das ciências e das técnicas, mas também a
exploração desenfreada de uma natureza composta, a partir de então, de objetos sem ligação com os
humanos: plantas, animais, terras, águas e rochas convertidos em meros recursos que podemos usar e dos
quais podemos tirar proveito. Naquela altura, a natureza havia perdido sua alma e nada mais nos impedia
de vê-la unicamente como fonte de riqueza.

No penúltimo período do texto, os termos “um extraordinário desenvolvimento das ciências e das
técnicas” e “a exploração desenfreada (...) os humanos” exercem a função de complemento da forma
verbal “Resultou”.

Questão incorreta 

CEBRASPE / 2022
As espécies de crescimento rápido são as que mais assustam os técnicos responsáveis pela arborização
exageradamente tementes à infraestrutura. Todavia, as outras demoram uma eternidade para crescer, a
vida passa ligeiramente e todos querem ver a tão sonhada arborização avançada.

No terceiro parágrafo, o termo “As espécies de crescimento rápido”, além de sujeito da oração introduzida
pela forma verbal “são” (primeiro período), também funciona como sujeito das orações “Não podem ficar
muito altas”, “Se derrubarem frutos grandes” e “Podem amassar a lataria de um carro!”.

Questão incorreta
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CEBRASPE / 2022
Com o nascimento do estado democrático de direito, torna-se inseparável dele a ideia de controle, visto
que, para que haja estado de direito, é indispensável que haja instituições e mecanismos hábeis para
garantir a submissão à lei.

No primeiro período do terceiro parágrafo, a forma verbal “haja”, em suas duas ocorrências, expressa
existência, logo seria gramaticalmente correto substituí-la por exista, em ambas as ocorrências, sem
alteração dos sentidos originais do texto.

Questão Incorreta

CEBRASPE / 2022
As castanholas, também conhecidas como sete-copas, são uma espécie extremamente abundante no Rio
de Janeiro, mas demonizadas em outras regiões menos urbanizadas

No primeiro período do segundo parágrafo, sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, a
palavra “demonizadas” poderia ser substituída pela respectiva forma no singular — demonizada —, caso
em que ela passaria a concordar com o termo “uma espécie”.

Questão correta
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CEBRASPE / 2022
A correção gramatical do texto seria mantida caso o adjetivo “primitivas”, no trecho “ferramentas de
pedra primitivas”, fosse flexionado no singular, embora o sentido original do trecho e as relações sintáticas
nele estabelecidas fossem alterados: no original, o adjetivo qualifica o termo “ferramentas”; com o
emprego do singular, o adjetivo qualificaria o termo “pedra”.

Questão correta

CEBRASPE / 2022
Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto, o trecho “As tecnologias da
comunicação foram utilizadas para coordenar a ajuda” poderia ser reescrito da seguinte forma: Usaram-se
as tecnologias da comunicação afim de coordenar a ajuda.

Questão incorreta
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CEBRASPE / 2022
No trecho “As invenções relacionadas à escrita tinham muitas vezes efeitos colaterais inesperados”, o
emprego do sinal indicativo de crase justifica-se pela fusão de preposição e artigo feminino em uma
locução adverbial de modo.

Questão incorreta 

@professorfelipeluccas Professor felipe luccas

t.me/professorfelipeluccas @professorfelip6
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OBRIGADO

Prof. Felipe Luccas

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Prof. Ricardo Torques
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TEMAS ESSENCIAIS
 Princípios Processuais;

 Condições da Ação;

 Legitimidade Ordinária e Extraordinária;

 Remessa Necessária;

 Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública;

 Dispositivos do CPC referentes à Advocacia Pública no 
Processo Civil.

PRINCÍPIOS PROCESSUAIS

Prof. Ricardo Torques
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PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA
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CONDIÇÕES DA AÇÃO

Prof. Ricardo Torques
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LEGITIMIDADE ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

Prof. Ricardo Torques
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REMESSA NECESSÁRIA

Prof. Ricardo Torques
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA

Prof. Ricardo Torques
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ADVOCACIA E FAZENDA PÚBLICA NO
PROCESSO CIVIL

Prof. Ricardo Torques

PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À 
DIGNIDADE DA JUSTIÇA
Art. 77, §6°: § 6º Aos advogados públicos ou privados e
aos membros da Defensoria Pública e do Ministério
Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo
eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo
respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o
juiz oficiará.
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REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e
passivamente:
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
§ 4º Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar
compromisso recíproco para prática de ato processual
por seus procuradores em favor de outro ente federado,
mediante convênio firmado pelas respectivas
procuradorias.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
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HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000
(dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000
(vinte mil) salários-mínimos;

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000
(cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
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HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a
Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo
vencedor ou o valor da causa for superior ao valor
previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de
honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a
exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA
ADVOGADOS PÚBLICOS
Art. 85, § 19. Os advogados públicos perceberão
honorários de sucumbência, nos termos da lei.

91

92



47

DESPESAS DE ATOS PRATICADOS A
REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a
requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público
ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo
vencido.
§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo
Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão
ser realizadas por entidade pública ou, havendo
previsão orçamentária, ter os valores adiantados por
aquele que requerer a prova.

DESPESAS DE ATOS PRATICADOS A
REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA

§ 2º Não havendo previsão orçamentária no exercício
financeiro para adiantamento dos honorários periciais,
eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo
vencido, caso o processo se encerre antes do
adiantamento a ser feito pelo ente público.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FISCAL DA ORDEM
JURÍDICA
Art. 178, Parágrafo único. A participação da Fazenda
Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção
do Ministério Público.

ADVOCACIA PÚBLICA
Art. 182. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei,
defender e promover os interesses públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
meio da representação judicial, em todos os âmbitos
federativos, das pessoas jurídicas de direito público que
integram a administração direta e indireta.
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ADVOCACIA PÚBLICA
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público gozarão de prazo em dobro para todas
as suas manifestações processuais, cuja contagem terá
início a partir da intimação pessoal.
§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico.
§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro
quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo
próprio para o ente público.

ADVOCACIA PÚBLICA
Art. 184. O membro da Advocacia Pública será civil e
regressivamente responsável quando agir com dolo ou
fraude no exercício de suas funções.
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INTIMAÇÃO PESSOAL
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a

Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério
Público será contado da citação, da intimação ou da
notificação.

VERIFICAÇÃO DOS PRAZOS E
PENALIDADES
Art. 234. Os advogados públicos ou privados, o
defensor público e o membro do Ministério Público
devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.
§ 1º É lícito a qualquer interessado exigir os autos do
advogado que exceder prazo legal.
§ 2º Se, intimado, o advogado não devolver os autos no
prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de
cartório e incorrerá em multa correspondente à metade
do salário-mínimo.
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VERIFICAÇÃO DOS PRAZOS E
PENALIDADES

§ 3º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção
local da Ordem dos Advogados do Brasil para
procedimento disciplinar e imposição de multa.
§ 4º Se a situação envolver membro do Ministério
Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública,
a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público
responsável pelo ato.

VERIFICAÇÃO DOS PRAZOS E
PENALIDADES

§ 5º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão
competente responsável pela instauração de
procedimento disciplinar contra o membro que atuou
no feito.
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CITAÇÃO NO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
PELA REPRESENTAÇÃO PROCESSUA
Art. 269, § 3º A citação da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas
autarquias e fundações de direito público será realizada
perante o órgão de Advocacia Pública responsável por
sua representação judicial.

RETIRADA DOS AUTOS DE CARTÓRIO
PELA PGE GERA INTIMAÇÃO
Art. 272, § 6º A retirada dos autos do cartório ou da
secretaria em carga pelo advogado, por pessoa
credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de
advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria
Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação
de qualquer decisão contida no processo retirado,
ainda que pendente de publicação.
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TRANSAÇÃO REFERENDADA PELA
ADVOCACIA PÚBLICA É TEE
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
IV - o instrumento de transação referendado pelo
Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela
Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou
por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, correspondente aos créditos inscritos na
forma da lei;

INTIMAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-
se da data em que os advogados, a sociedade de
advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública
ou o Ministério Público são intimados da decisão.
§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão
intimados em audiência quando nesta for proferida a
decisão.
§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao
prazo de interposição de recurso pelo réu contra
decisão proferida anteriormente à citação.
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INTIMAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição
será protocolada em cartório ou conforme as normas de
organização judiciária, ressalvado o disposto em regra
especial.
§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso
remetido pelo correio, será considerada como data de
interposição a data de postagem.

INTIMAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo
para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15
(quinze) dias.
§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado
local no ato de interposição do recurso.
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OBRIGADO

Prof. Ricardo Torques

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
PÚBLICA

Prof. Elisabete Moreira

109

110



56

01. (CESPE) a respeito das práticas na administração pública brasileira,
julgue o item a seguir

A primeira reforma da administração pública brasileira ocorreu em 1930, e
seu principal objetivo era instituir o liberalismo nas ações do Estado.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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02. (CESPE) Com relação aos modelos de gestão pública patrimonialista,
burocrático e gerencial, julgue o item a seguir

Considere-se que o governo do estado de Santa Catarina pretenda realizar
encontros presenciais para ouvir as opiniões e demandas populares
referentes ao tema preservação das florestas. Nessa situação, no contexto
dos processos participativos de gestão pública, a iniciativa adequada é a
constituição de um conselho de política pública

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

03. (CESPE) Com relação aos modelos de gestão pública patrimonialista,
burocrático e gerencial, julgue o item a seguir

O patrimonialismo encontra-se profundamente engendrado na lógica
inaugurada pelo Estado moderno e encontra apoio em muitas formações
sociais até os dias atuais.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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04. (CESPE) Com relação aos modelos de gestão pública patrimonialista,
burocrático e gerencial, julgue o item a seguir

Os mecanismos que permitem que a sociedade e os cidadãos usuários de
serviços públicos tenham seus interesses resguardados perante conflitos de
agência correspondem a accountability.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

05. (CESPE) Com relação aos modelos de gestão pública patrimonialista,
burocrático e gerencial, julgue o item a seguir

São exemplos de ações associadas ao controle social da Administração
Pública a ação popular e a reclamação em órgão de defesa do consumidor.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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06. (CESPE) Com relação aos modelos de gestão pública patrimonialista,
burocrático e gerencial, julgue o item a seguir

De acordo com a doutrina, a primeira Constituição brasileira a prever a
existência dos direitos sociais foi a Constituição de 1988.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

07. (CESPE) Considerando os planos, programas e conferências produzidos e
promovidos pelo governo federal no processo de formulação e
implementação de políticas públicas no Brasil, julgue o item seguinte.

No Brasil, as políticas são públicas porque têm interesses e fins públicos,
podendo ou não ser subsidiadas ou implementadas pelo poder estatal, o
que significa dizer que grupos sociais e organizações da sociedade civil
podem se responsabilizar pela sua execução, desde que supervisionadas
pela Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG).

( ) CERTO ( ) ERRADO
Prof. Elisabete Moreira
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08. (CESPE) Sobre a burocracia de nível de rua e seu papel nas políticas
públicas, de acordo com a literatura, são atores cujos preconceitos
influenciam o tratamento dado aos cidadãos, fazendo com que nem sempre
a lei seja aplicada segundo os princípios da imparcialidade e impessoalidade.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

09. (CESPE) De acordo com a classificação canônica das políticas públicas,
são características das políticas distributivas as alianças específicas entre
lideranças não antagônicas que tratam de questões passíveis de solução
mediante a alocação de recursos públicos sempre divisíveis.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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10. (CESPE) Na avaliação das políticas públicas, um critério distintivo
essencial é função a ser cumprida pela avaliação já na década de 1960 foram
formulados os conceitos de avaliação somativa cujo foco são as evidências
necessárias para fundamentar as decisões que serão tomadas.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

11. (CESPE) A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, 
julgue o item subsequente.

Nas organizações, para que a gestão por resultados alcance a eficiência
desejada, o planejamento deve ser realizado de maneira vinculada ao
orçamento.

(  ) CERTO   (  )  ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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12. (CESPE) A organização que utilize um sistema de medição de
desempenho organizacional como o balanced scorecard deverá considerar
que as medidas financeiras estão relacionadas diretamente com os
objetivos estratégicos específicos que irão prover vantagem competitiva
sustentável.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

13. (CESPE) Acerca das técnicas utilizadas na análise de negócios, julgue os 
itens a seguir.

A técnica análise de gaps (gap analysis) é utilizada para a análise
comparativa entre o estado atual de uma organização e o estado futuro que
se pretende alcançar, a fim de identificar as diferenças a serem abordadas
entre os estados.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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14. (CESPE) Com relação aos elementos envolvidos na elaboração de
planejamento estratégico, julgue o item a seguir.

As estratégias de uma organização assinalam suas diretrizes, políticas e
objetivos

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

15. (CESPE) São ações representativas dos níveis estratégico, tático e
operacional, respectivamente motivação, treinamento e controle de
horários.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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16. (CESPE) A respeito de gerenciamento de projetos, julgue os itens a
seguir, com base no PMBOK.

A distribuição geográfica das instalações de uma organização é considerada
um fator ambiental interno da empresa, que se refere a condições que estão
fora do controle da equipe e que podem impactar o projeto.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

17. (CESPE) A respeito da gestão de projetos, julgue os itens que se seguem.

Um modelo de maturidade em gestão de projetos busca avaliar as
competências da organização na gestão de projetos, identificando os pontos
fortes, os pontos fracos e determinando de que forma podem ser
desenvolvidas ações para a evolução da organização.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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18. (CESPE) Julgue o item seguinte, relativo à gestão por processos e por
projetos e à gestão de contratos, da qualidade e do conhecimento.

Estabelecer os objetivos gerais e as especificações de um novo sistema
digital para que um tribunal atenda aos advogados são exemplos de itens
que caracterizam a programação para um projeto.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

19. (CESPE) Acerca da metodologia PMI (project management institute) para
desenvolvimento de projetos de software, julgue o item a seguir.

De acordo com o PMBOK, o caminho crítico de um projeto consiste no
caminho mais longo de atividades e que determina a menor duração de um
projeto.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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20. (CESPE) Com relação ao PMBOK (4ª edição), julgue o item que se segue.

Excluindo-se o gerente do projeto e sua equipe, incluem-se nas partes
interessadas todas as pessoas ou organizações passíveis de sofrerem
impactos positivos ou negativos em decorrência do produto gerado pela
empresa.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

21. (CESPE) A partir de meados da década de 90 do século passado, a noção
de qualidade passou a ser incorporada aos objetivos propostos pela reforma
gerencial em curso no Brasil. Com relação a esse assunto, julgue os itens que
se seguem.

Entre os objetivos primários da aplicação dos princípios da qualidade na
administração pública, incluem-se a garantia da eficiência do gasto público e
o contínuo aperfeiçoamento dos processos organizacionais.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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22. (CESPE) A partir de meados da década de 90 do século passado, a noção
de qualidade passou a ser incorporada aos objetivos propostos pela reforma
gerencial em curso no Brasil. Com relação a esse assunto, julgue os itens que
se seguem.

Os princípios estipulados por Deming acerca da qualidade nas organizações
incluem a constância de um propósito de melhoria de produtos e serviços, a
instituição da liderança e do treinamento em serviço e a eliminação de
metas quantitativas para os empregados.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

23. (CESPE) As tendências de gestão de pessoas no setor público incluem
instituir programas de capacitação continuada com o objetivo de ampliar a
formação acadêmica dos servidores.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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24. (CESPE) Julgue o item que segue, a respeito da gestão por competências
nas organizações.

Competências fundamentais ou transversais descrevem comportamentos
esperados de membros de uma organização, independentemente das áreas
específicas nas quais eles atuem.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

25. (CESPE)As organizações priorizam iniciativas de treinamento e
desenvolvimento de recursos humanos devido ao fato de o desempenho ser
resultado direto das competências que o empregado expressa em seu
trabalho.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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26. (CESPE) Acerca da gestão de pessoas em organizações, julgue o item a
seguir.

Um dos desafios da gestão de pessoas é o gerenciamento do capital
humano, o qual enfatiza o valor social que as competências e as capacidades
humanas conferem às organizações.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

27. (CESPE) A respeito das características de líderes carismáticos e
transacionais, julgue o item seguinte.

Denominam-se transacionais os líderes que apelam às necessidades 
primárias de seus seguidores.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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Prof. Elisabete Moreira

28. (CESPE) Considere a curva ABC obedece aos critérios de construção
apresentados na tabela acima

Com base nos parâmetros apresentados, e considerando que os itens do
estoque estejam enumerados de I a X, é correto afirmar que o item III
pertence à classe B da classificação ABC.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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29. (CESPE) O ponto de compra de chips de uma empresa de computadores
é determinado pelo momento em que o estoque de chips atinge a
quantidade mínima definida no estoque, devendo-se acionar, assim, o
almoxarife para solicitar o envio de uma nova remessa.

(  ) CERTO   (  )  ERRADO

Prof. Elisabete Moreira

30. (CESPE) No modelo de lote econômico, a quantidade ótima de estoques
que deve compor cada pedido de compra é aquela em que os valores dos
custos dos pedidos são iguais aos dos custos de manutenção dos estoques.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Prof. Elisabete Moreira
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OBRIGADA

Prof. Elisabete Moreira
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NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA

Prof. Ricardo Campanario

EDITAL – Prova 01/05/22 - CEBRASPE

TÉCNICO PROCESSUAL

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA:

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

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario
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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

Questão Comentada
1. (CEBRASPE/PGDF/2022) O princípio da proveniência determina que, ao serem organizados,

os documentos sejam mantidos na mesma disposição em que foram acumulados
originalmente.

a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario
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Questão Comentada
1. (CEBRASPE/PGDF/2022) O princípio da proveniência determina que, ao serem organizados,

os documentos sejam mantidos na mesma disposição em que foram acumulados
originalmente.

a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

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

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

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

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

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

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

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

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

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

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

Questão Comentada
4. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) O princípio da pertinência permanece como um
paradigma em vigor na prática arquivística contemporânea.
a) CERTO
b) ERRADO
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Arquivologia para Concursos
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a) Territorialidade (ou Proveniência Territorial): documento fica próximo de onde foi produzido.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alguns Princípios de Arquivística
Cobrados recentemente pelo CEBRASPE

Questão Comentada
4. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) O princípio da pertinência permanece como um
paradigma em vigor na prática arquivística contemporânea.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA
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Questão Comentada
5. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico/2021) O princípio arquivístico básico que fundamenta as
principais funções arquivísticas é o:
a) Proveniência
b) Territorialidade
c) Reversibilidade
d) Princípio da Ordem Original.
e) Princípio da Pertinência

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
5. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico/2021) O princípio arquivístico básico que fundamenta as
principais funções arquivísticas é o:
a) Proveniência
b) Territorialidade
c) Reversibilidade
d) Princípio da Ordem Original.
e) Princípio da Pertinência
GABARITO - A
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Questão Comentada
6. (CEBRASPE/PGDF/2022) Para que seja classificado como arquivo, um conjunto documental
deverá ser acumulado por uma pessoa física ou jurídica durante o desenvolvimento de suas
atividades.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
6. (CEBRASPE/PGDF/2022) Para que seja classificado como arquivo, um conjunto documental
deverá ser acumulado por uma pessoa física ou jurídica durante o desenvolvimento de suas
atividades.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Organismos Arquivísticos
O que diz a Legislação – hierarquia e competências

Ministério da Justiça

Arquivo Nacional

Conarq

SINAR

SIGA

OC

OC

V*

V Vinculado

Órgão Central

OC

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

Define a política 
nacional de arquivos 
públicos e privados 

Implementa a política 
nacional de arquivos públicos 
e privados 
Art. 10º (Dec 4073/2002): O 
SINAR tem como órgão central 
o CONARQ. 

Questão Comentada
7. (CEBRASPE/PGDF/2022) Conforme a legislação brasileira atual, a implementação de
programas de gestão de documentos é responsabilidade do Conselho Nacional de Arquivos.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
7. (CEBRASPE/PGDF/2022) Conforme a legislação brasileira atual, a implementação de
programas de gestão de documentos é responsabilidade do Conselho Nacional de Arquivos.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA
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Questão Comentada
8. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) O Conselho Nacional de
Arquivos tem como finalidade
a) Implementar as políticas públicas de arquivo
b) Garantir acesso aos documentos permanentes
c) Definir a política nacional dos arquivos públicos e privados
d) Elaborar o cadastro nacional de arquivos
e) Possibilitar a capacitação dos técnicos de arquivos
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Questão Comentada
8. (CEBRASPE/ Pref. Barra dos Coqueiros/Auxiliar Arquivo/2020) O Conselho Nacional de
Arquivos tem como finalidade
a) Implementar as políticas públicas de arquivo
b) Garantir acesso aos documentos permanentes
c) Definir a política nacional dos arquivos públicos e privados
d) Elaborar o cadastro nacional de arquivos
e) Possibilitar a capacitação dos técnicos de arquivos
GABARITO - C

Arquivologia para Concursos
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Lei 8.159/1991 - Art. 26 - Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão 
vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, como órgão 
central de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR).

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

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

165

166



84

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

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

Arquivologia para Concursos
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De acordo com o Decreto 4.703/2002, integram o SINAR:

Art. 12. Integram o SINAR:

I - o Arquivo Nacional;

II - os arquivos do Poder Executivo Federal;

III - os arquivos do Poder Legislativo Federal;

IV - os arquivos do Poder Judiciário Federal;

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

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

VII - os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo.

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

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

Pegadinhas clássicas
SINAR – Judiciário “Municipal”!
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Questão Comentada
10. (CEBRASPE/PGDF/2022) No Distrito Federal, diferentemente do que ocorre nos estados, os
documentos considerados de valor permanente deverão ser recolhidos ao Arquivo Nacional.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
10. (CEBRASPE/PGDF/2022) No Distrito Federal, diferentemente do que ocorre nos estados, os
documentos considerados de valor permanente deverão ser recolhidos ao Arquivo Nacional.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA

Arquivologia para Concursos
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Lei 8159/1991 - Art. 18 - Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o 
recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, 
bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e 
acompanhar e implementar a política nacional de arquivos.

169

170



86

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

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

Pegadinhas clássicas
Gestão de Documentos – aonde ocorre?

Arquivo PermanenteX

Questão Comentada
11. (CEBRASPE/PGDF/2022) Cabe à gestão de documentos efetuar o recolhimento ao
arquivo permanente.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
11. (CEBRASPE/PGDF/2022) Cabe à gestão de documentos efetuar o recolhimento ao
arquivo permanente.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA

Arquivologia para Concursos
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97

Questão Comentada
12. (CEBRASPE/PGE-PE/Assistente de Procuradoria/2019) Documento de arquivo de valor
primário pertence ao arquivo permanente.
a) CERTO
b) ERRADO
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Teoria 3 Idades - Definições

Questão Comentada
12. (CEBRASPE/PGE-PE/Assistente de Procuradoria/2019) Documento de arquivo de valor
primário pertence ao arquivo permanente.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA
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Questão Comentada
13. (CEBRASPE/PGE-PE/Assistente de Procuradoria/2019) Os documentos públicos são
identificados como correntes, intermediários ou permanentes.
a) CERTO
b) ERRADO

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

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

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

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

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

PROTOCOLO

Atividades Típicas 

(Portaria IM 1.677/2015) 

Recebimento Classificação Registro Distribuição Controle de 
Tramitação Expedição Autuação

Questão Comentada
14. (CEBRASPE/PGDF/2022) É atribuição do protocolo discriminar a correspondência de caráter
ostensivo daquela de caráter sigiloso, bem como abrir a correspondência ostensiva.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
14. (CEBRASPE/PGDF/2022) É atribuição do protocolo discriminar a correspondência de caráter
ostensivo daquela de caráter sigiloso, bem como abrir a correspondência ostensiva.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA

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

Arquivologia para Concursos
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Portaria Interministerial 1677/2015

Questão Comentada
16. (CEBRASPE/ME/Arquivologia/2020) Os métodos de classificação de documentos de arquivos
podem ser de três tipos: funcional, organizacional e por assuntos.
a) CERTO
b) ERRADO
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 Existem alguns métodos de classificação, que devem ser conhecidos. São os métodos de
classificação elencados por Schellenberg.

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

Arquivologia para Concursos
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Classificação de Documentos
Principais Tipos

MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO 
SCHELLENBERG

FUNCIONAL      

(ações do  documento)
ORGANIZACIONAL 

(estrutura do órgão)

ASSUNTO 

(assunto do 
documento) 

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

FUNCIONAL      

(ações do  documento)
ORGANIZACIONAL 

(estrutura do órgão)

ASSUNTO 

(assunto do 
documento) 
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Questão Comentada
17. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) A classificação de documentos de arquivo do tipo estrutural é
elaborada a partir de funções, atividades e tarefas.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
17. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) A classificação de documentos de arquivo do tipo estrutural é
elaborada a partir de funções, atividades e tarefas.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA
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Questão Comentada
18. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico/2021) Recomenda-se de forma majoritária que a classificação de documentos
de arquivo seja baseada fundamentalmente:
a) Na tipologia documental
b) Na estrutura orgânica da instituição
c) No assunto dos documentos
d) Na espécie documental
e) Na função organizacional

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
18. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico/2021) Recomenda-se de forma majoritária que a classificação de documentos
de arquivo seja baseada fundamentalmente:
a) Na tipologia documental
b) Na estrutura orgânica da instituição
c) No assunto dos documentos
d) Na espécie documental
e) Na função organizacional
GABARITO - E
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Questão Comentada
19. (CEBRASPE/ MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) A classificação de
documentos de arquivo é determinada
a) Pelo tema do documento
b) Pelo assunto do documento
c) Pelas funções e atividades da instituição
d) Pelo ato de recebimento ou pela expedição
e) Pela pertinência do conjunto documental
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Questão Comentada
19. (CEBRASPE/ MPC TCE-PA/Assistente Ministerial/2019) A classificação de
documentos de arquivo é determinada
a) Pelo tema do documento
b) Pelo assunto do documento
c) Pelas funções e atividades da instituição
d) Pelo ato de recebimento ou pela expedição
e) Pela pertinência do conjunto documental
GABARITO - C

Arquivologia para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

191

192



97

Questão Comentada
20. (CEBRASPE/PGDF/2022) No método ideográfico de arquivamento utilizam-se o assunto e a
data como elementos de recuperação da informação.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
20. (CEBRASPE/PGDF/2022) No método ideográfico de arquivamento utilizam-se o assunto e a
data como elementos de recuperação da informação.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA
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Questão Comentada
21. (CEBRASPE/PGDF/2012) A tabela de temporalidade determina os prazos de arquivamento corrente e
intermediário, e a utilização dela é condicionada à aprovação por autoridade competente.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
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Tabela de Temporalidade
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Questão Comentada
21. (CEBRASPE/PGDF/2012) A tabela de temporalidade determina os prazos de arquivamento corrente e
intermediário, e a utilização dela é condicionada à aprovação por autoridade competente.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Questão Comentada
22. (CEBRASPE/IFF/Arquivista/2018) Na tabela de temporalidade, a indicação do prazo de guarda no arquivo
intermediário deve ser feita
a) Pelo tempo de vigência
b) Pela relação com a emulação
c) Pela quantidade de anos
d) Pela existência de valor informativo
e) Pela indicação de reformatação
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Questão Comentada
22. (CEBRASPE/IFF/Arquivista/2018) Na tabela de temporalidade, a indicação do prazo de guarda no arquivo
intermediário deve ser feita
a) Pelo tempo de vigência
b) Pela relação com a emulação
c) Pela quantidade de anos
d) Pela existência de valor informativo
e) Pela indicação de reformatação
GABARITO - C
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Questão Comentada
23. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) Nos arquivos correntes e intermediários dos documentos de
arquivo indicados na tabela de temporalidade, os prazos de guarda são estabelecidos em anos
ou, quando não é possível definir com exatidão o tempo, por uma ação (por exemplo “até a
prestação de contas”).
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
23. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2021) Nos arquivos correntes e intermediários dos documentos de
arquivo indicados na tabela de temporalidade, os prazos de guarda são estabelecidos em anos
ou, quando não é possível definir com exatidão o tempo, por uma ação (por exemplo “até a
prestação de contas”).
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA

Arquivologia para Concursos
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Armazenamento x Acondicionamento
Definições DBTA

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

Armazenamento - Guarda de documentos em depósito.

Acondicionamento - Embalagem ou guarda de documentos visando à
sua preservação e acesso.
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Questão Comentada
24. (CEBRASPE/PGDF/2022) O acondicionamento interfere na constituição física do documento e, assim, o
protege contra danos.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
24. (CEBRASPE/PGDF/2022) O acondicionamento interfere na constituição física do documento e, assim, o
protege contra danos.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA
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Questão Comentada
25. (CEBRASPE/PGDF/2022) No armazenamento de documentos de arquivo, deve ser
promovida no ambiente ventilação natural ou artificial.
a) CERTO
b) ERRADO

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
25. (CEBRASPE/PGDF/2022) No armazenamento de documentos de arquivo, deve ser
promovida no ambiente ventilação natural ou artificial.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Questão Comentada
26. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) O acondicionamento e o armazenamento de documentos
devem favorecer a preservação dos documentos de arquivo. Nesse sentido a melhor forma de armazenar
plantas e mapas é dispo-los em:
a) Arquivo vertical de pastas suspensas
b) Pastas suspensas
c) Arquivo horizontal de gavetas
d) Estantes de aço
e) Caixas arquivo

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

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
27. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) A desinfestação é uma das operações de
conservação de arquivos. Assinale a opção que apresenta um método de desinfestação
empregado no contexto arquivístico:
a) Silking
b) Laminação
c) Alisamento
d) Banho de gelatina
e) Fumigação
GABARITO - E
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Pegadinhas clássicas 
Desinfestação x Desinfecção

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

x
 DESINFESTAÇÃO
Processo clássico de conservação documental
aplicado contra insetos.

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

Questão Comentada
28. (CEBRASPE/PGDF/2022) O isolamento e a proteção contra a exposição a agentes externos,
como a luz e elementos poluentes, garante que documentos em papel não se deteriorem.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
28. (CEBRASPE/PGDF/2022) O isolamento e a proteção contra a exposição a agentes externos,
como a luz e elementos poluentes, garante que documentos em papel não se deteriorem.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA

Arquivologia para Concursos
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Questão Comentada
29. (CEBRASPE/PGDF/2022) A umidade é um dos fatores responsáveis pela deterioração de
documentos fotográficos.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
29. (CEBRASPE/PGDF/2022) A umidade é um dos fatores responsáveis pela deterioração de
documentos fotográficos.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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OBRIGADO
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NOÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS

Prof. Ricardo Campanario

EDITAL – Prova 01/05/22 - CEBRASPE

TÉCNICO PROCESSUAL

NOÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS:

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

CATALOGAÇÃO - Listagem completa de 100% dos itens existentes.

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

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

NORMALIZAÇÃO - Definição das normas de utilização de cada item.

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

CODIFICAÇÃO - Atribuição de códigos aos itens que representem todas as características capturadas ao longo
do processo de classificação.
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Questão Comentada
01. (CEBRASPE/EBSERH/Assistente Administrativo/2018) A indicação do tipo de material, do
formato e das dimensões do produto faz parte da primeira etapa de classificação
dos materiais.
a) Certo
b) Errado
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Questão Comentada
01. (CEBRASPE/EBSERH/Assistente Administrativo/2018) A indicação do tipo de material, do
formato e das dimensões do produto faz parte da primeira etapa de classificação
dos materiais.
a) Certo
b) Errado
GABARITO - CORRETA
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Questão Comentada
02. (CEBRASPE/EBSERH/Assistente Administrativo/2018) Para se iniciar o processo de
classificação de materiais em estoque, é necessário realizar a catalogação, que consiste na
descrição detalhada de toda a especificação do produto.
a) Certo
b) Errado

221

222



112

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
02. (CEBRASPE/EBSERH/Assistente Administrativo/2018) Para se iniciar o processo de
classificação de materiais em estoque, é necessário realizar a catalogação, que consiste na
descrição detalhada de toda a especificação do produto.
a) Certo
b) Errado
GABARITO - ERRADO

Questão Comentada
03. (CEBRASPE/TRT-8ª REG/Técnico Judiciário/2016) No que se refere à importância dos produtos, assinale a opção que
apresenta a sequência correta da classificação tradicional da curva ABC.
a) A (menos importantes); B (mais importantes); C (intermediários)
b) A (mais importantes); B (intermediários); C (menos importantes)
c) A (menos importantes); B (intermediários); C (mais importantes)
d) A (mais importantes); B (menos importantes); C (intermediários)
e) A (intermediários); B (mais importantes); C (menos importantes)
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 A classificação com base no método ABC segmenta os itens que trazem muito ou pouco impacto para a organização em
relação ao seu processo produtivo. Permite que o administrador de materiais foque seus esforços em número reduzido de
itens que são os mais importantes para a organização.

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

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

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

 

Questão Comentada
03. (CEBRASPE/TRT-8ª REG/Técnico Judiciário/2016) No que se refere à importância dos produtos, assinale a opção que
apresenta a sequência correta da classificação tradicional da curva ABC.
a) A (menos importantes); B (mais importantes); C (intermediários)
b) A (mais importantes); B (intermediários); C (menos importantes)
c) A (menos importantes); B (intermediários); C (mais importantes)
d) A (mais importantes); B (menos importantes); C (intermediários)
e) A (intermediários); B (mais importantes); C (menos importantes)
GABARITO - B
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Questão Comentada
04. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) A classificação de estoques pode contribuir para o aumento da eficiência na
gestão de estoques de uma organização. Entre os diversos tipos de classificação de estoques se inclui a classificação XYZ, a qual
atribui aos itens classificados importâncias operacionais distintas. A respeito da classificação XYZ, julgue os itens a seguir.
I A classificação X deve ser dada aos itens com importância operacional média, com ou sem similar na empresa.
II A classificação Y deve ser atribuída a materiais não importantes, com a possibilidade de uso similar na empresa.
III A classificação Z deve ser atribuída a materiais com importância vital para a empresa, cuja falta acarreta a paralização de uma
ou mais fases operativas.
IV A classificação Y deve ser atribuída a materiais com importância operacional média, com ou sem similar na empresa.
Estão certos apenas os itens
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I, II e IV
e) I, III e V
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 Dessa forma temos também a classificação com base na importância operacional do material, que visa
identificar materiais imprescindíveis ao funcionamento da empresa.

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

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

 Veja abaixo as classificações adotadas quanto a esse quesito:

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

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

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

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

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

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

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

229

230



116

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

Na fórmula temos:

PP = Ponto de Pedido

C = Consumo médio esperado do material

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

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

PP = C x TR + EM

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

Se um material apresenta consumo quinzenal de 60 unidades, estoque mínimo de um mês e tempo de reposição de 45 dias e não há pedidos
pendentes de atendimento, então qual o seu ponto de pedido?
Aplicando a fórmula, temos:
Consumo médio mensal = 60 x 2 = 120 (transformando em mês)
Tempo de reposição = 45/30 = 1,5 (transformando em mês)
Estoque mínimo = 120 (estoque de 1 mês)
PP = 120 x 1,5 + 120 = 300
Assim, quando o estoque estiver com 300 unidades, um novo pedido deve ser feito.

Questão Comentada
06. (CEBRASPE/PGDF/2022) A alteração do consumo de papel sulfite (A4) em um
órgão público a partir da implantação do SEI gera impacto no ponto de pedido.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
06. (CEBRASPE/PGDF/2022) A alteração do consumo de papel sulfite (A4) em um
órgão público a partir da implantação do SEI gera impacto no ponto de pedido.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Questão Comentada
07. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) Ainda com base nos dados apresentados na
tabela 4A3-I, assinale a opção que representa a previsão de consumo, em unidades, de resmas
de papel para o mês de junho de 2021 naquele órgão público, calculada por meio do método do
último período.
a) 200
b) 300
c) 400
d) 150
e) 320
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Questão Comentada
07. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) Ainda com base nos dados apresentados na
tabela 4A3-I, assinale a opção que representa a previsão de consumo, em unidades, de resmas
de papel para o mês de junho de 2021 naquele órgão público, calculada por meio do método do
último período.
a) 200
b) 300
c) 400
d) 150
e) 320
GABARITO - B
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Questão Comentada
08. (CEBRASPE/PGDF/2022) O gráfico dente de serra mostrado a seguir representa, de forma
estimada, uma movimentação de papel sulfite (A4) compatível com o consumo desse item em
um órgão público após seis meses de implantação do SEI.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
08. (CEBRASPE/PGDF/2022) O gráfico dente de serra mostrado a seguir representa, de forma
estimada, uma movimentação de papel sulfite (A4) compatível com o consumo desse item em
um órgão público após seis meses de implantação do SEI.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADO
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Questão Comentada
09. (CEBRASPE/Pref. Mun. Barra dos Coqueiros-SE/Assistente Administrativo/2020) Julgue os itens a seguir,
relativos a administração de materiais e gestão de estoques.
I Uma das funções básicas do estoque é abastecer a produção, de forma a eliminar os riscos de interrupção do
processo produtivo.
II O princípio just in time consiste na disponibilização do material ou produto no momento em que for
necessário.
III Da mesma maneira que o setor privado, o setor público tem flexibilidade para escolher e negociar com
fornecedores conforme desejar.
Assinale a opção correta.
a) Apenas o item II está certo.
b) Apenas o item III está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Apenas os itens I e I estão certos.
e) Todos os itens estão certos.
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 O sistema Just in Time (ou JIT ou mesmo "sistema Toyota") consiste em produzir somente o que já tem
demanda assegurada. É popularmente conhecido por aquele sistema em que a demanda "puxa" a
produção (ao contrário dos sistemas que vimos até agora, inclusive o MRP), ou seja, a fábrica apenas se
mobiliza, planeja e produz aquilo que o mercado está demandando.

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

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

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Estoque “zero”: JIT e Kanban

Questão Comentada
09. (CEBRASPE/Pref. Mun. Barra dos Coqueiros-SE/Assistente Administrativo/2020) Julgue os itens a seguir,
relativos a administração de materiais e gestão de estoques.
I Uma das funções básicas do estoque é abastecer a produção, de forma a eliminar os riscos de interrupção do
processo produtivo.
II O princípio just in time consiste na disponibilização do material ou produto no momento em que for
necessário.
III Da mesma maneira que o setor privado, o setor público tem flexibilidade para escolher e negociar com
fornecedores conforme desejar.
Assinale a opção correta.
a) Apenas o item II está certo.
b) Apenas o item III está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Apenas os itens I e I estão certos.
e) Todos os itens estão certos.
GABARITO - C
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 Identificada a necessidade da armazenagem complexa, deverá ser definido o critério de
guarda desses materiais. Os principais são os seguintes:
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Princípios de Estocagem
Critérios de Armazenagem

Administração de Materiais para Concursos
Prof. Ricardo Campanario

Questão Comentada
10. (CEBRASPE/TCE-PB/Agente Documentação/2018) Um almoxarifado, cujo croqui é mostrado a
seguir, utiliza o sistema de localização fixa para posicionamento de itens de consumo e segue as
melhores práticas de armazenagem descritas na literatura especializada. De acordo com a figura
em apreço, e considerando-se que a variável giro do estoque seja a que definirá a localização do
item no espaço físico disponível, a melhor localização para porcas e parafusos, itens de giro
rápido, será o setor:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.
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Questão Comentada
10. (CEBRASPE/TCE-PB/Agente Documentação/2018) Um almoxarifado, cujo croqui é mostrado a
seguir, utiliza o sistema de localização fixa para posicionamento de itens de consumo e segue as
melhores práticas de armazenagem descritas na literatura especializada. De acordo com a figura
em apreço, e considerando-se que a variável giro do estoque seja a que definirá a localização do
item no espaço físico disponível, a melhor localização para porcas e parafusos, itens de giro
rápido, será o setor:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.
GABARITO - D

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

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

Carga constituída de embalagens de transporte, arranjadas ou acondicionadas de modo que possibilite o seu
manuseio, transporte e armazenagem por meios mecânicos, como uma unidade.
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Questão Comentada
11. (CEBRASPE/PGDF/2022) A paletização é o procedimento apropriado para unitizar
embalagens de formas cônicas e cilíndricas.
a) Certo
b) Errado
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Questão Comentada
11. (CEBRASPE/PGDF/2022) A paletização é o procedimento apropriado para unitizar
embalagens de formas cônicas e cilíndricas.
a) Certo
b) Errado
GABARITO – ERRADA.
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Questão Comentada
12. (CEBRASPE/PGE PE/Assistente de Procuradoria/2019) Com relação a critérios e técnicas de
armazenagem, julgue o item subsequente. No caso de as caixas dos produtos acabados serem
cúbicas, o dispositivo mais indicado para a formação da carga unitária é o palete.
a) Certo
b) Errado
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Questão Comentada
12. (CEBRASPE/PGE PE/Assistente de Procuradoria/2019) Com relação a critérios e técnicas de
armazenagem, julgue o item subsequente. No caso de as caixas dos produtos acabados serem
cúbicas, o dispositivo mais indicado para a formação da carga unitária é o palete.
a) Certo
b) Errado
GABARITO – ERRADA.
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Questão Comentada
13. (CEBRASPE/PGDF/2022) O empilhamento, o uso de caixas e racks e a instalação de
prateleiras são procedimentos empregados na estocagem de materiais e produtos.
a) Certo
b) Errado
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Questão Comentada
13. (CEBRASPE/PGDF/2022) O empilhamento, o uso de caixas e racks e a instalação de
prateleiras são procedimentos empregados na estocagem de materiais e produtos.
a) Certo
b) Errado
GABARITO – CORRETA
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 Indicadores de estoques são ferramentas gerenciais muito usadas e que permitem ao gestor
controlar os volumes e as performances dos estoques.

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

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

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

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

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

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

Cobertura = 4.000/800 ou 5 meses

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

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

a) O almoxarifado I adota just in time para manutenção de seus níveis de estoque.
b) O antigiro dos estoques do almoxarifado II é o dobro do antigiro dos estoques do almoxarifado I.
c) O almoxarifado IV apresenta a maior eficiência entre todos os almoxarifados mencionados.
d) O almoxarifado IV é o que apresenta maior número de itens em estoque.
GABARITO - C
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Questão Comentada
15. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) Em uma empresa, o consumo de determinado item é igual a 3 mil unidades em
1 ano, com estoque médio de 600 unidades. Nessa situação hipotética, com relação ao giro e à cobertura de estoque, a empresa
apresenta:
a) 4 giros e 80 dias de cobertura.
b) 5 giros e 73 dias de cobertura.
c) 8 giros e 60 dias de cobertura.
d) 2 giros e 40 dias de cobertura.
e) 5 giros e 2 meses de cobertura.
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Questão Comentada
15. (CEBRASPE/MP-AP/Técnico Ministerial/2021) Em uma empresa, o consumo de determinado item é igual a 3 mil unidades em
1 ano, com estoque médio de 600 unidades. Nessa situação hipotética, com relação ao giro e à cobertura de estoque, a empresa
apresenta:
a) 4 giros e 80 dias de cobertura.
b) 5 giros e 73 dias de cobertura.
c) 8 giros e 60 dias de cobertura.
d) 2 giros e 40 dias de cobertura.
e) 5 giros e 2 meses de cobertura.
GABARITO - B
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Giro de Estoque = Consumido no Período (saídas) / Estoque médio no período

Giro = 3.000 / 600 = 5 giros

Cobertura = Estoque Médio / Consumo

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

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

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

Questão Comentada
16. (CEBRASPE/PGDF/2022) Com o objetivo de aumentar a eficiência dos estoques e garantir a disponibilidade
de itens perecíveis, o gestor de estoques deverá utilizar a técnica LIFO (last in, first out), segundo a qual o
último produto a entrar deve ser o primeiro a sair.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
16. (CEBRASPE/PGDF/2022) Com o objetivo de aumentar a eficiência dos estoques e garantir a disponibilidade
de itens perecíveis, o gestor de estoques deverá utilizar a técnica LIFO (last in, first out), segundo a qual o
último produto a entrar deve ser o primeiro a sair.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA
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Questão Comentada
17. (CEBRASPE/CODEVASF/Analista Regional/2021) Para fins de avaliação de estoque, caso um órgão público
possua armazenagem de materiais perecíveis, é recomendável utilizar o método PEPS (primeiro a entrar,
primeiro a sair), observando-se a data de validade, se houver.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
17. (CEBRASPE/CODEVASF/Analista Regional/2021) Para fins de avaliação de estoque, caso um órgão público
possua armazenagem de materiais perecíveis, é recomendável utilizar o método PEPS (primeiro a entrar,
primeiro a sair), observando-se a data de validade, se houver.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Questão Comentada
18. (CEBRASPE/PGDF/2022) Ao se realizar o recebimento de materiais, deve-se avaliar se consta
a quantidade acordada dos produtos, bem como sua qualidade, além de se averiguar se os
materiais cumprem as exigências de preço e prazo estabelecidas previamente.
a) Certo
b) Errado
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Recebimento
O recebimento contém 
basicamente as fases 
abaixo, sendo que 
comumente as fases 1 e 2 
são encaradas como uma 
coisa só, a entrada do 
material. Além dela temos 
as conferências 
quantitativa, qualitativa e 
a regularização, 
compondo as tradicionais 
4 fases do recebimento
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Questão Comentada
18. (CEBRASPE/PGDF/2022) Ao se realizar o recebimento de materiais, deve-se avaliar se consta
a quantidade acordada dos produtos, bem como sua qualidade, além de se averiguar se os
materiais cumprem as exigências de preço e prazo estabelecidas previamente.
a) Certo
b) Errado
GABARITO – CORRETA.
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Questão Comentada
19. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Com relação a aspectos pertinentes ao
recebimento e à armazenagem de materiais, julgue o item a seguir. A verificação das
informações constantes na nota fiscal, também considerada como recebimento provisório, faz
parte da etapa de entrada de materiais em um setor de armazenagem.
a) Certo
b) Errado
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Questão Comentada
19. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Com relação a aspectos pertinentes ao
recebimento e à armazenagem de materiais, julgue o item a seguir. A verificação das
informações constantes na nota fiscal, também considerada como recebimento provisório, faz
parte da etapa de entrada de materiais em um setor de armazenagem.
a) Certo
b) Errado
GABARITO – CORRETA.

 Entende-se como ativo imobilizado todo ativo de natureza relativamente permanente, que é
normalmente mantido na empresa para a utilização na produção de mercadorias ou
prestação de serviços.

 Dessa forma devemos buscar sempre três características chave, que devem coexistir, para que
um ativo possa ser classificado como fixo ou imobilizado:

Natureza do Ativo Imobilizado

 Ter natureza relativamente permanente.

 Ser utilizado na operação do negócio.

 Não ser destinado a venda.
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Questão Comentada
20. (CEBRASPE/PGDF/2022) São condições para que um ativo seja classificado como fixo ou
imobilizado: ter natureza relativamente permanente, ser utilizado na operação do negócio e
destinar-se à venda.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
20. (CEBRASPE/PGDF/2022) São condições para que um ativo seja classificado como fixo ou
imobilizado: ter natureza relativamente permanente, ser utilizado na operação do negócio e
destinar-se à venda.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADO
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Questão Comentada
21. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2014) Julgue o item. O tombamento de bens
é feito nos casos de compra, cessão, doação, permuta, transferência e produção interna. Além
desses, há também a necessidade de tombamento nos casos de incorporação de bens.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
21. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2014) Julgue o item. O tombamento de bens
é feito nos casos de compra, cessão, doação, permuta, transferência e produção interna. Além
desses, há também a necessidade de tombamento nos casos de incorporação de bens.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Questão Comentada
22. (CEBRASPE/ANATEL/Técnico Administrativo/2014) Julgue o item. A baixa patrimonial é
entendida como a perda do poder exercido sobre determinado bem, em razão de seu uso
intensivo ou prolongado que o torne obsoleto ou lhe cause desgastes ou avarias que não
justifiquem o investimento de recursos para a sua recuperação.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
22. (CEBRASPE/ANATEL/Técnico Administrativo/2014) Julgue o item. A baixa patrimonial é
entendida como a perda do poder exercido sobre determinado bem, em razão de seu uso
intensivo ou prolongado que o torne obsoleto ou lhe cause desgastes ou avarias que não
justifiquem o investimento de recursos para a sua recuperação.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Questão Comentada
23. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Móveis que eventualmente sejam
furtados de um hospital deverão ser baixados do inventário de bens dessa entidade e os seus
números de patrimônio poderão ser reutilizados em novos móveis que forem adquiridos no
mesmo padrão.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
23. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Móveis que eventualmente sejam
furtados de um hospital deverão ser baixados do inventário de bens dessa entidade e os seus
números de patrimônio poderão ser reutilizados em novos móveis que forem adquiridos no
mesmo padrão.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA
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Questão Comentada
24. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Julgue o item. O controle de bens
patrimoniais deve ser realizado obrigatoriamente pelos registros de movimentação.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
24. (CEBRASPE/EBSERH/Analista Administrativo/2018) Julgue o item. O controle de bens
patrimoniais deve ser realizado obrigatoriamente pelos registros de movimentação.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - ERRADA

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

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

Questão Comentada
25. (CEBRASPE/PGDF/2022) O aprimoramento contínuo da confiabilidade nas informações
obtidas é um dos fatores a ser observados ao se optar pela operação de inventários rotativos,
em detrimento da operação de inventários anuais.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
25. (CEBRASPE/PGDF/2022) O aprimoramento contínuo da confiabilidade nas informações
obtidas é um dos fatores a ser observados ao se optar pela operação de inventários rotativos,
em detrimento da operação de inventários anuais.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Questão Comentada
26. (CEBRASPE/PGDF/2022) Organizações devem realizar contagens físicas periódicas
de seus itens de estoque e de seus produtos em processo, a fim de verificar possíveis
discrepâncias em valor e em quantidade, bem como para apurar o valor contábil total do
estoque.
a) CERTO
b) ERRADO
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Questão Comentada
26. (CEBRASPE/PGDF/2022) Organizações devem realizar contagens físicas periódicas
de seus itens de estoque e de seus produtos em processo, a fim de verificar possíveis
discrepâncias em valor e em quantidade, bem como para apurar o valor contábil total do
estoque.
a) CERTO
b) ERRADO
GABARITO - CORRETA
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Questão Comentada
27. (CEBRASPE/APEX/Apoio Administrativo/2021) Determinado inventário apresenta as
seguintes características:
∙ pequenos ajustes de estoques ao longo do ano;
∙ necessidade de equipe permanente de inventariantes;
∙ desnecessidade de interrupção das atividades produtivas da empresa;
∙ lembrança diária da cultura por controle de estoques.
Essas são características do inventário
a) geral
b) anual
c) periódico
d) cíclico
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Questão Comentada
27. (CEBRASPE/APEX/Apoio Administrativo/2021) Determinado inventário apresenta as
seguintes características:
∙ pequenos ajustes de estoques ao longo do ano;
∙ necessidade de equipe permanente de inventariantes;
∙ desnecessidade de interrupção das atividades produtivas da empresa;
∙ lembrança diária da cultura por controle de estoques.
Essas são características do inventário
a) geral
b) anual
c) periódico
d) cíclico
GABARITO - D
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OBRIGADO
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