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REVISÃO DE VÉSPERA  DETRAN AM
1) Na passagem acima, o narrador relaciona o tempo e o espaço, indicando que,

na favela, acordava-se cedo, sobretudo, em função:

a) do costume individual cultivado por poucos moradores da favela.
b) de necessidades distintas de grupos diversos de moradores.
c) do olhar idealizado que os moradores lançavam sobre o trabalho.
d) da presença de um número muito grande de crianças na favela.
e) dos homens serem acordados por suas mulheres bem cedo.
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2) Na passagem “Outros, em busca do primeiro gole de cachaça”, o emprego da
vírgula é justificado em função:

a) da presença de uma enumeração.
b) de isolar um aposto explicativo.
c) da elipse de um termo.
d) de acompanhar um vocativo.
e) da presença de um termo no plural.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  DETRAN AM
3) No texto, os vocábulos “Uns” e “Outros” relacionam-se entre si por meio de uma
estrutura de paralelismo. Pode-se afirmar que, sintaticamente, exercem a função
de:

a) objeto direto.
b) sujeito simples.
c) adjunto adnominal.
d) objeto indireto.
e) predicativo do sujeito.
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4) Em “todas as famílias que restavam na favela”, a oração destacada caracteriza o
substantivo “família” cumprindo um papel:

a) restritivo.
b) elogioso.
c) ofensivo.
d) aumentativo.
e) irônico.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  DETRAN AM
5) Na última frase do texto, destaca-se a presença de verbos no gerúndio. Esse
emprego indica ações que:

a) se apresentam como possibilidades futuras.
b) ocorreram, pontualmente, uma só vez no passado.
c) foram interrompidas antes de serem concluídas.
d) denotam o sentido imperativo comum aos pedidos.
e) expressam continuidade em um período de tempo
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6) No contexto em que se encontram, os vocábulos destacados em “para a
lavagem das roupas, para o apanho da água, para o preparo das pobres marmitas”
devem ser classificados, morfologicamente, como:

a) verbos.
b) adjetivos.
c) pronomes.
d) substantivos.
e) advérbios.

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  DETRAN AM
7) No texto literário, a expressividade no emprego da linguagem é uma importante
ferramenta na construção de sentido. Na passagem “As crianças maiores
acordavam cedo também, trazendo nos olhos e no estômago a desesperada
expectativa”, considerando-se o contexto, realça-se:

a) a responsabilidade das crianças.
b) a caracterização da fome.
c) a passagem do tempo.
d) o desejo de transformação.
e) a doença que atingia o corpo.
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8) O sentido do texto constrói-se por meio de sua organização interna. Desse
modo, de acordo com o poema, o esforço do enunciador por “não sonhar” deve-se
ao fato de:

a) sentir muito ciúme de sua atual namorada.
b) desejar ocupar o sonho de sua ex-namorada.
c) não acreditar em sonhos de amores antigos.
d) querer que sua atual namorada sonhe com ele.
e) não querer sonhar com sua ex-namorada.
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9) O “ciclo vicioso”, indicado no título, é estruturado, nos três primeiros versos, por
meio do encadeamento de orações principais e:

a) coordenadas sindéticas.
b) subordinadas adverbiais.
c) subordinadas substantivas.
d) subordinadas adjetivas.
e) coordenadas assindéticas.

Português 
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REVISÃO DE VÉSPERA  DETRAN AM
10) No poema, o emprego do verbo “sonha”, flexionado no presente do indicativo,
expressa uma ação:

a) de caráter repetitivo, habitual.
b) que se refere a um fato futuro.
c) ocorrida apenas no momento da fala.
d) com sentido de possibilidade.
e) de sentido imperativo, mas atenuada.
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11) Considere o emprego do acento grave em “A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC)” e “Em entrevista à CNN” e as relações sintáticas estabelecidas
entre os termos. Pode-se notar uma ocorrência em contexto sintático semelhante
em:

a) Lutamos pelo direito à literatura.
b) Reuniam-se à noite para a festa.
c) À medida que se viam, gritavam.
d) Entregou à filha suas memórias.
e) Assistiram à televisão com atenção.
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12) A passagem “tudo é gravado, ninguém mais será anônimo”, não teria alteração
efetiva de sentido caso fosse reescrita da seguinte forma:

a) tudo é gravado quando ninguém mais será anônimo.
b) tudo é gravado, porém ninguém mais será anônimo.
c) tudo é gravado e ninguém mais será anônimo.
d) tudo é gravado já que ninguém mais será anônimo.
e) tudo é gravado mesmo que ninguém mais será anônimo.

Português 
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13) A citação presente no segundo parágrafo do texto revela a percepção do
professor Ricardo Cavalinni, principalmente, acerca:

a) do trabalho do Senado.
b) da legalidade de gravações.
c) da técnica de capturar dados.
d) do conceito de privacidade.
e) das experiências pessoais.
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14) Em todas as passagens abaixo, retiradas do texto, destacam-se termos ou
expressões de caráter adverbial, EXCETO em:

a) “aprovada pelo Senado nesta semana” .
b) “é extremamente relevante para os dias de hoje” .
c) “o conceito de privacidade mudou muito” .
d) “No mundo conectado, tudo é gravado” .
e) “com quem fala, onde está,”

Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  DETRAN AM
15) Nas orações “tudo é gravado, ninguém mais será anônimo”, o sentido de
generalização é construído por meio:

a) de pronomes indefinidos em função de sujeito.
b) de predicativos formados por adjetivos no masculino.
c) da indeterminação sintática dos sujeitos.
d) da invariabilidade dos complementos verbais.
e) do emprego de verbos impessoais.
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1. Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os
logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão
seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas,
de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias
terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes
aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de
estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

2. Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:

I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à
segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;

II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios
técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de
trânsito;

III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre
os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a
integração do Sistema.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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3. Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e
entidades:

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e
órgão máximo normativo e consultivo;

II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito
do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e
coordenadores;

III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

V - a Polícia Rodoviária Federal;

VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e

VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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4. Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede no Distrito
Federal, tem a seguinte composição:

“CADE SERJIM”

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

5. Art. 25-A. Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, a que se referem o inciso IV do caput do art. 51 e o inciso XIII
do caput do art. 52 da Constituição Federal , respectivamente, mediante
convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via,
poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente,
nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional
ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços
ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das
respectivas Casas Legislativas.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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Parágrafo único. Para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes
mencionados no caput deste artigo deverão receber treinamento específico
para o exercício das atividades, conforme regulamentação do Contran.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

6. Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização,
classificam-se em:

- Rurais

- Urbanas

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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7. Art. 67-A. O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas profissionais:

I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;

II - de transporte rodoviário de cargas.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

8. Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho,
dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e
implementarão programas destinados à prevenção de acidentes.

Parágrafo único. O percentual de dez por cento do total dos valores
arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre -
DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, serão
repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito
para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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9. Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros
sinais;

II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais;

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

10. Art. 96. Os veículos classificam-se em:

TEC.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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11. Art. 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com
lotação de passageiros, com peso bruto total, ou com peso bruto total
combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem
ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora.

§ 1º Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de
pneus extralargos.

§ 2º O Contran regulamentará o uso de pneus extralargos para os demais
veículos.

§ 3º É permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiros de até
15 m (quinze metros) de comprimento na configuração de chassi 8x2.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

12. Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de
controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante
inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo
CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases
poluentes e ruído.

§ 5º Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos
reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e
ruído.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

39

40



§ 6º Estarão isentos da inspeção de que trata o caput, durante 3 (três) anos a
partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria
particular, com capacidade para até 7 (sete) passageiros, desde que
mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em
acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

§ 7º Para os demais veículos novos, o período de que trata o § 6º será de 2
(dois) anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e
não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande
monta.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

13. Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres
gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes,
conforme dispuser o CONTRAN.

§ 1º A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a
identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de
fabricação, que não poderá ser alterado.

§ 2º As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização
da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por
estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de
propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o
ano de fabricação.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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§ 3º Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade
executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da
identificação de seu veículo.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

14. Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou
semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu
proprietário, na forma da lei.

Art. 122. Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo o órgão
executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAM e exigirá do
proprietário os seguintes documentos:

I - nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento
equivalente expedido por autoridade competente;

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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II - documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se
tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de
repartições consulares de carreira, de representações de organismos
internacionais e de seus integrantes.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de
Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.
Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

15. Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou
semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo
órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver
registrado o veículo.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico.

§ 2º No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o
exercício, o licenciamento de origem.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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16. Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo
órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
exigindo-se, para tanto:

I - registro como veículo de passageiros;

II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e
de segurança;

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de
carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser
invertidas;

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades
da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na
extremidade superior da parte traseira;

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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VI - cintos de segurança em número igual à lotação;

VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo
CONTRAN.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

17. Art. 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte
remunerado de mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias
com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I – registro como veículo da categoria de aluguel;

II – instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do
veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de
tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de
Trânsito – Contran;

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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III – instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de
regulamentação do Contran;

IV – inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança.

§ 1o A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas
deve estar de acordo com a regulamentação do Contran.

§ 2o É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos
e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de
cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de side-
car, nos termos de regulamentação do Contran.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

18. Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será
apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou
entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou
residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão,
devendo o condutor preencher os seguintes requisitos:

I - ser penalmente imputável;

II - saber ler e escrever;

III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão
cadastradas no RENACH.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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19. Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de
transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto
perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser maior de vinte e um anos;

II - estar habilitado:

a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na
categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na
categoria E;

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze)
meses;

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de
prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do
CONTRAN.

Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso IV
independe da observância do disposto no inciso III.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

53

54



20. Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames
realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os
exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser
realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente,
com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do
trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme
regulamentação do Contran:

I - de aptidão física e mental;

III - escrito, sobre legislação de trânsito;

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

IV - de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;

V - de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria
para a qual estiver habilitando-se.

§ 1º Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos
examinadores serão registrados no RENACH.

§ 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de
residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a
seguinte periodicidade:

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

55

56



I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta)
anos;

II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a
50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos;

III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70
(setenta) anos.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

21. Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar
resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da
Carteira Nacional de Habilitação.

§ 1o O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de
substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade
de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos
termos das normas do Contran.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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§ 2º Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os
condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 (setenta) anos serão
submetidos a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a
partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação,
independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso I do
caput do art. 147 deste Código.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

22. Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às
infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem.
Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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23. Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos
seguintes casos:

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o
infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de
pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas
na pontuação;

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na
pontuação;

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na
pontuação;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações
preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Prof. Alexandre Herculano
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24. Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer
veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações
previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o
disposto no art. 160.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

25. Art. 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC),
administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a
finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito
sujeita à pontuação prevista no art. 259 deste Código, nos últimos 12 (doze)
meses, conforme regulamentação do Contran.

§ 1º O RNPC deverá ser atualizado mensalmente.

§ 2º A abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial
cadastrado.

§ 3º Após a abertura do cadastro, a anotação de informação no RNPC
independe de autorização e de comunicação ao cadastrado.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM
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26. Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das
competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá
adotar as seguintes medidas administrativas:

I - retenção do veículo;

II - remoção do veículo;

III - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

IV - recolhimento da Permissão para Dirigir;

V - recolhimento do Certificado de Registro;

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

VI - recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual;

VIII - transbordo do excesso de carga;

IX - realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;

X - recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de
domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o
pagamento de multas e encargos devidos.

XI - realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de
prática de primeiros socorros e de direção veicular.

Prof. Alexandre Herculano
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27. Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida
neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de
infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado
insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da
autuação.

Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

28. Processo Administrativo

Prof. Alexandre Herculano
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29. Crimes de Trânsito

Prof. Alexandre Herculano
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30. Disposições Finais.
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Prof. Alexandre Herculano

Legislação de Trânsito – DETRAN-AM

OBRIGADO!

Prof. Alexandre Herculano
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Prof. Renato da Costa
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QUESTÕES IBFC

INFORMÁTICA

Prof. Renato da Costa

IBFC - 2022 - MGS
Quanto à Ferramenta de Busca do Google, analise as afirmativas abaixo, dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo:
( ) é possível filtrar somente arquivos específicos em uma pesquisa.
( ) é possível apresentar somente imagens de um conteúdo específico.
( ) não é possível obter a previsão do tempo de uma determinada localização.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V
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IBFC - 2022 - MGS
Quanto à Ferramenta de Busca do Google, analise as afirmativas abaixo, dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo:
( ) é possível filtrar somente arquivos específicos em uma pesquisa.
( ) é possível apresentar somente imagens de um conteúdo específico.
( ) não é possível obter a previsão do tempo de uma determinada localização.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V

IBFC - 2022 - MGS
Tanto no Sistema Operacional da Microsoft como em aplicativos do Pacote
Microsoft Office existem recursos para a edição de texto. Assinale a única
alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto a softwares específicos
para a edição de texto:
A) WordPad
B) Bloco de Notas
C) MS-Word
D) InfoPath
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IBFC - 2022 - MGS
Tanto no Sistema Operacional da Microsoft como em aplicativos do Pacote
Microsoft Office existem recursos para a edição de texto. Assinale a única
alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto a softwares específicos
para a edição de texto:
A) WordPad
B) Bloco de Notas
C) MS-Word
D) InfoPath

IBFC - 2022 - MGS
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Em muitos aplicativos de Correios Eletrônicos aparece a abreviatura em Língua
Portuguesa: “CCo”. Ao utilizar desse recurso permite _____________.
A) que todos que recebam o e-mail, consigam ver o endereço de quem mais o

recebeu
B) encaminhar um e-mail para mais de uma pessoa, sem que ela saiba que a

outra esteja recebendo a mesma mensagem
C) acompanhar o e-mail, sabendo se o destinatário efetivamente recebeu a

mensagem encaminhada
D) que seja utilizado para apagar o e-mail encaminhado, depois que o emissário

enviou por erro
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IBFC - 2022 - MGS
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Em muitos aplicativos de Correios Eletrônicos aparece a abreviatura em Língua
Portuguesa: “CCo”. Ao utilizar desse recurso permite _____________.
A) que todos que recebam o e-mail, consigam ver o endereço de quem mais o

recebeu
B) encaminhar um e-mail para mais de uma pessoa, sem que ela saiba que a

outra esteja recebendo a mesma mensagem
C) acompanhar o e-mail, sabendo se o destinatário efetivamente recebeu a

mensagem encaminhada
D) que seja utilizado para apagar o e-mail encaminhado, depois que o emissário

enviou por erro

IBFC - 2022 - MGS
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Existem várias situações onde é necessário atualizar uma página em um
navegador da Internet. O atalho do teclado que permite atualizar a página é
o____.
A) F10
B) F1
C) F12
D) F5
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IBFC - 2022 - MGS
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Existem várias situações onde é necessário atualizar uma página em um
navegador da Internet. O atalho do teclado que permite atualizar a página é
o____.
A) F10
B) F1
C) F12
D) F5

IBFC - 2021 – SEED – RR
Quanto ao Word 2019, software de edição de textos da Microsoft, relacione as
principais Teclas de Atalho com as suas respectivas funcionalidades:
(1) Ctrl + A
(2) Ctrl + T
(3) F1

(A) selecionar tudo.
(B) acessar a Ajuda.
(C) abrir um documento.

A) 1A - 2C - 3B
B) 1C - 2B - 3A
C) 1B - 2A - 3C
D) 1C - 2A - 3B
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IBFC - 2021 – SEED – RR
Quanto ao Word 2019, software de edição de textos da Microsoft, relacione as
principais Teclas de Atalho com as suas respectivas funcionalidades:
(1) Ctrl + A
(2) Ctrl + T
(3) F1

(A) selecionar tudo.
(B) acessar a Ajuda.
(C) abrir um documento.

A) 1A - 2C - 3B
B) 1C - 2B - 3A
C) 1B - 2A - 3C
D) 1C - 2A - 3B

IBFC – 2021 – SEED – RR
No ambiente do sistema operacional Windows, os arquivos não podem ser
dados nomes com alguns caracteres especiais. Assinale, das alternativas abaixo,
aquela que identifica corretamente um caractere especial permitido:
A) <
B) /
C) $
D) ?
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IBFC – 2021 – SEED – RR
No ambiente do sistema operacional Windows, os arquivos não podem ser
dados nomes com alguns caracteres especiais. Assinale, das alternativas abaixo,
aquela que identifica corretamente um caractere especial permitido:
A) <
B) /
C) $
D) ?

IBFC – 2021 – SEED – RR
Quanto a um dos principais esquemas de Segurança da Informação, ou seja, o
backup, selecione a alternativa que apresenta os itens que permitem
tecnicamente realizar uma simples cópia de segurança:
(1) HD externo.
(2) armazenamento na nuvem.
(3) pen drive.
A) da relação apresentada só permitem o 1 e 2
B) da relação apresentada só permitem o 1 e 3
C) da relação apresentada só permitem o 2 e 3
D) da relação apresentada todos são permitidos
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IBFC – 2021 – SEED – RR
Quanto a um dos principais esquemas de Segurança da Informação, ou seja, o
backup, selecione a alternativa que apresenta os itens que permitem
tecnicamente realizar uma simples cópia de segurança:
(1) HD externo.
(2) armazenamento na nuvem.
(3) pen drive.
A) da relação apresentada só permitem o 1 e 2
B) da relação apresentada só permitem o 1 e 3
C) da relação apresentada só permitem o 2 e 3
D) da relação apresentada todos são permitidos

IBFC – 2021 – SEED – RR
Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o
resultado da fórmula: =B2/C2*B1+A1-C1+A2.

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
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IBFC – 2021 – SEED – RR
Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o
resultado da fórmula: =B2/C2*B1+A1-C1+A2.

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

IBFC – 2021 – MGS
Por e-mail foram encaminhados 3 (três) arquivos com as seguintes extensões:
PNG, GIF e ZIP. Referente a essas respectivas extensões, analise as afirmativas
abaixo.
I. O primeiro arquivo é de imagem.
II. O último arquivo é um arquivo compactado.
III. A segunda extensão é um arquivo de vídeo.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
B) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
C) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
D) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras
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IBFC – 2021 – MGS
Por e-mail foram encaminhados 3 (três) arquivos com as seguintes extensões:
PNG, GIF e ZIP. Referente a essas respectivas extensões, analise as afirmativas
abaixo.
I. O primeiro arquivo é de imagem.
II. O último arquivo é um arquivo compactado.
III. A segunda extensão é um arquivo de vídeo.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
B) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
C) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
D) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

IBFC – 2021 – MGS
Para dar continuidade ao trabalho em um documento de 50 páginas do Word da
Microsoft necessita-se inserir, na página 22, mantendo a formatação, uma nova
página. Para tanto, assinale a alternativa correta a respeito do que se deve
escolher no menu.
A) ‘Layout da Página’ e escolher a opção ‘Inserir Página’
B) ‘Inserir’ e escolher a opção ‘Quebra de Página’
C) ‘Exibição’ e escolher a opção ‘Inserir Página’
D) ‘Formatação’ e escolher a opção ‘Quebra de Página’
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IBFC – 2021 – MGS
Para dar continuidade ao trabalho em um documento de 50 páginas do Word da
Microsoft necessita-se inserir, na página 22, mantendo a formatação, uma nova
página. Para tanto, assinale a alternativa correta a respeito do que se deve
escolher no menu.
A) ‘Layout da Página’ e escolher a opção ‘Inserir Página’
B) ‘Inserir’ e escolher a opção ‘Quebra de Página’
C) ‘Exibição’ e escolher a opção ‘Inserir Página’
D) ‘Formatação’ e escolher a opção ‘Quebra de Página’

IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões do Word da Microsoft, analise as afirmativas abaixo e
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) É impossível de se visualizar dois arquivos, para comparar, ao mesmo tempo .
( ) A opção de criar uma estrutura de tópicos é inexistente no Word.
( ) Permite que seja utilizado modelos próprios para aplicar modificações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para
baixo:
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V
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IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões do Word da Microsoft, analise as afirmativas abaixo e
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) É impossível de se visualizar dois arquivos, para comparar, ao mesmo tempo .
( ) A opção de criar uma estrutura de tópicos é inexistente no Word.
( ) Permite que seja utilizado modelos próprios para aplicar modificações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para
baixo:
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V

IBFC – 2021 – MGS
Existem várias maneiras de se imprimir um arquivo no Word da Microsoft.
Assinale a alternativa incorreta em relação a esseas possibilidades.
A) Selecionar que sejam somente impressas as páginas pares
B) Escolher a quantidade de cópias a serem impressas
C) Imprimir de fundo, em todas as folhas, o número grande da página
D) Selecionar especificamente quais páginas serão impressas
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IBFC – 2021 – MGS
Existem várias maneiras de se imprimir um arquivo no Word da Microsoft.
Assinale a alternativa incorreta em relação a essas possibilidades.
A) Selecionar que sejam somente impressas as páginas pares
B) Escolher a quantidade de cópias a serem impressas
C) Imprimir de fundo, em todas as folhas, o número grande da página
D) Selecionar especificamente quais páginas serão impressas

IBFC – 2021 – MGS
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta
corretamente as possíveis opções para alinhar um parágrafo no Word da
Microsoft.
I. Esquerda
II. Justificada
III. Direita
IV. Centralizada
A) Apenas as afirmativas I, II e III são existentes no Word
B) Apenas as afirmativas II, III e IV são existentes no Word
C) Apenas as afirmativas I, III e IV são existentes no Word
D) Todas as afirmativas são existentes no Word

99

100



IBFC – 2021 – MGS
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta
corretamente as possíveis opções para alinhar um parágrafo no Word da
Microsoft.
I. Esquerda
II. Justificada
III. Direita
IV. Centralizada
A) Apenas as afirmativas I, II e III são existentes no Word
B) Apenas as afirmativas II, III e IV são existentes no Word
C) Apenas as afirmativas I, III e IV são existentes no Word
D) Todas as afirmativas são existentes no Word

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Na planilha relacionada anteriormente, na célula E4, apresenta-se a
seguinte fórmula: =MÁXIMO(B2:C4)-MÍNIMO(C2:D4)

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado que
aparecerá na célula E4.
A) 88 B) 179 C) 118 D) 168
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Na planilha relacionada anteriormente, na célula E4, apresenta-se a
seguinte fórmula: =MÁXIMO(B2:C4)-MÍNIMO(C2:D4)

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado que
aparecerá na célula E4.
A) 88 B) 179 C) 118 D) 168

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Necessitamos fazer um cálculo especial somando os dados de JAN da
CARLA, mais os dados de FEV de ANA e da BERNARDETE os dados de MAR. E ao
final de tudo isso tirarmos uma média. Assinale a alternativa que apresenta a
fórmula que executa esse cálculo na ordem matematicamente correta.
A) =(B2+C3+D4)/3
B) =(B4+C2+D3)/3
C) =B4+(C2+D3/3)
D) =B2+(C3+D4)/3
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Necessitamos fazer um cálculo especial somando os dados de JAN da
CARLA, mais os dados de FEV de ANA e da BERNARDETE os dados de MAR. E ao
final de tudo isso tirarmos uma média. Assinale a alternativa que apresenta a
fórmula que executa esse cálculo na ordem matematicamente correta.
A) =(B2+C3+D4)/3
B) =(B4+C2+D3)/3
C) =B4+(C2+D3/3)
D) =B2+(C3+D4)/3

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Se na célula E3
precisarmos somar somente os valores acima de 199, digitaremos, para obter o
resultado correto, a seguinte fórmula _______.
A) =SOMASE(“>199”;(B2:D4))
B) =SOMA(B2:D4);SE(“>199”)
C) =SOMASE(B2:D4;”>199”)
D) =SE(“>199”;SOMA(B2:D4))
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Se na célula E3
precisarmos somar somente os valores acima de 199, digitaremos, para obter o
resultado correto, a seguinte fórmula _______.
A) =SOMASE(“>199”;(B2:D4))
B) =SOMA(B2:D4);SE(“>199”)
C) =SOMASE(B2:D4;”>199”)
D) =SE(“>199”;SOMA(B2:D4))

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve-se utilizar para se
obter somente a soma trimestral de todos os valores especificamente da ANA e
CARLA.
A) =SOMA(B2:D2;B4:D4)
B) =SOMA(B2:D2-B4:D4)
C) =SOMA(B2:D2+B4:D4)
D) =SOMA(B2:D2*B4:D4)
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativa aos editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve-se utilizar para se
obter somente a soma trimestral de todos os valores especificamente da ANA e
CARLA.
A) =SOMA(B2:D2;B4:D4)
B) =SOMA(B2:D2-B4:D4)
C) =SOMA(B2:D2+B4:D4)
D) =SOMA(B2:D2*B4:D4)

IBFC – 2021 – MGS
Precisa-se anexar um arquivo em uma mensagem de e-mail, no Outlook, da
Microsoft. Sobre o que foi apontado, assinale a alternativa tecnicamente
correta.
A) Por questão de segurança, o Outlook não permite que seja anexado arquivos

em um e-mail
B) Não existe limite de tamanho de arquivo para serencaminhado como anexo

em um e-mail
C) Pode-se inserir qualquer tipo de arquivo em uma mensagem de e-mail no

Outlook
D) É possível inserir uma imagem no corpo de uma mensagem de e-mail no

Outlook
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IBFC – 2021 – MGS
Precisa-se anexar um arquivo em uma mensagem de e-mail, no Outlook, da
Microsoft. Sobre o que foi apontado, assinale a alternativa tecnicamente
correta.
A) Por questão de segurança, o Outlook não permite que seja anexado arquivos

em um e-mail
B) Não existe limite de tamanho de arquivo para serencaminhado como anexo

em um e-mail
C) Pode-se inserir qualquer tipo de arquivo em uma mensagem de e-mail no

Outlook
D) É possível inserir uma imagem no corpo de uma mensagem de e-mail no

Outlook

IBFC – 2021 – MGS
Foi recebido um e-mail com os seguintes arquivos abaixo:
( ) Um arquivo de imagem;
( ) Um arquivo de texto;
( ) Um arquivo compactado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para
baixo) das extensões de arquivos, respectivamente.
A) JPG - ZIP – TXT
B) TXT - ZIP – JPG
C) JPG - TXT – ZIP
D) ZIP - JPG - TXT
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IBFC – 2021 – MGS
Foi recebido um e-mail com os seguintes arquivos abaixo:
( ) Um arquivo de imagem;
( ) Um arquivo de texto;
( ) Um arquivo compactado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para
baixo) das extensões de arquivos, respectivamente.
A) JPG - ZIP – TXT
B) TXT - ZIP – JPG
C) JPG - TXT – ZIP
D) ZIP - JPG - TXT

IBFC – 2021 – MGS
Um recurso muito interessante do Word da Microsoft (em Português) para
melhorar a formatação de um documento é denominado “Quebra de Página”.
Assinale a alternativa que apresenta em que menu encontra-se o recurso
apontado.
A) Exibição
B) Inserir
C) Formatação
D) Revisão
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IBFC – 2021 – MGS
Um recurso muito interessante do Word da Microsoft (em Português) para
melhorar a formatação de um documento é denominado “Quebra de Página”.
Assinale a alternativa que apresenta em que menu encontra-se o recurso
apontado.
A) Exibição
B) Inserir
C) Formatação
D) Revisão

IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões, em Português, do Word da Microsoft, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Com CTRL+X consigo copiar o conteúdo que está na área de transferência.
( ) Com CTRL+C apaga-se o conteúdo selecionado para a área de transferência.
( ) Com CTRL+V consigo colar o conteúdo que está na área de transferência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para
baixo.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V
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IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões, em Português, do Word da Microsoft, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Com CTRL+X consigo copiar o conteúdo que está na área de transferência.
( ) Com CTRL+C apaga-se o conteúdo selecionado para a área de transferência.
( ) Com CTRL+V consigo colar o conteúdo que está na área de transferência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para
baixo.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V

IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões do Word da Microsoft, analise as afirmativas abaixo e
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Na opção “Modo de Leitura” aparecem todos os menus, botões e abas.
( ) Pode-se converter documentos em formato PDF.
( ) É possível inserir cabeçalhos e rodapés em um documento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para
baixo.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V
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IBFC – 2021 – MGS
Quanto às últimas versões do Word da Microsoft, analise as afirmativas abaixo e
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Na opção “Modo de Leitura” aparecem todos os menus, botões e abas.
( ) Pode-se converter documentos em formato PDF.
( ) É possível inserir cabeçalhos e rodapés em um documento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para
baixo.
A) V - F – F
B) V - V – F
C) F - V – V
D) F - F - V

IBFC – 2021 – MGS
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Por padrão, uma
empresa solicita que todos os textos realizados no Word da Microsoft sejam
alinhados nas duas bordas (esquerda e direita). Para tanto, deve-se utilizar do
recurso denominado tecnicamente de _______:
A) Justificado
B) Centralizado
C) Alinhado
D) ajustado
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IBFC – 2021 – MGS
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Por padrão, uma
empresa solicita que todos os textos realizados no Word da Microsoft sejam
alinhados nas duas bordas (esquerda e direita). Para tanto, deve-se utilizar do
recurso denominado tecnicamente de _______:
A) Justificado
B) Centralizado
C) Alinhado
D) ajustado

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Com base na planilha do Excel apresentada anteriormente, assinale a
alternativa que apresenta corretamente a fórmula que deverá apresentar o total
geral de todas filiais (FILIAL1 + FILIAL2) na célula D4.
A) =SOMA(A2:D3)
B) =SOMA(B1:C3)
C) =SOMA(A1:D3)
D) =SOMA(B2:C3)
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Com base na planilha do Excel apresentada anteriormente, assinale a
alternativa que apresenta corretamente a fórmula que deverá apresentar o total
geral de todas filiais (FILIAL1 + FILIAL2) na célula D4.
A) =SOMA(A2:D3)
B) =SOMA(B1:C3)
C) =SOMA(A1:D3)
D) =SOMA(B2:C3)

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Para saber a média de itens no estoques (ESTOQUE1 + ESTOQUE2) da FILIAL2,
assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve-se colocar na célula D3.
A) =MED(B3:C3)
B) =MÉDIA(B3:C3)
C) =MÉDIA(B2:C2)
D) =MED(B2:C2)
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Para saber a média de itens no estoques (ESTOQUE1 + ESTOQUE2) da FILIAL2,
assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve-se colocar na célula D3.
A) =MED(B3:C3)
B) =MÉDIA(B3:C3)
C) =MÉDIA(B2:C2)
D) =MED(B2:C2)

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Existe a necessidade de somar todos os itens da FILIAL1, multiplicar por 2,
subtrair o ESTOQUE2 da FILIAL2, e dividir por 3. Assinale a alternativa que
apresenta a fórmula que executa esse cálculo na ordem matematicamente
correta.
A) =(B2+(C2*2)-C3/3)
B) =B2+((C2*2-C3)/3)
C) =((B2+C2)*2-C3)/3
D) =((B2+C2*2)-C3/3)
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Existe a necessidade de somar todos os itens da FILIAL1, multiplicar por 2,
subtrair o ESTOQUE2 da FILIAL2, e dividir por 3. Assinale a alternativa que
apresenta a fórmula que executa esse cálculo na ordem matematicamente
correta.
A) =(B2+(C2*2)-C3/3)
B) =B2+((C2*2-C3)/3)
C) =((B2+C2)*2-C3)/3
D) =((B2+C2*2)-C3/3)

IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente a
fórmula que apresenta o TOTAL GERAL da FILIAL1 na célula D2.
A) =B2+C2
B) =SOMA(B1+C1)
C) =SOMA(A3+D3)
D) =C2+D2
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IBFC – 2021 – MGS
Para a questão, relativo à editores de planilha, considere a tabela abaixo do
Excel (em Português):

Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente a
fórmula que apresenta o TOTAL GERAL da FILIAL1 na célula D2.
A) =B2+C2
B) =SOMA(B1+C1)
C) =SOMA(A3+D3)
D) =C2+D2

IBFC – 2021 – MGS
Neste exato momento foi excluído um e-mail, por exemplo, do Gmail. Sobre o
que foi apontado, analise as afirmativas e selecione a única alternativa que
esteja tecnicamente correta.
A) O e-mail é excluído instantaneamente e jamais poderá ser recuperado
B) O e-mail permanece na lixeira do Gmail por até 30 dias e poderá ser

recuperado
C) O e-mail será excluído definitivamente nas próximas 24 horas, e não poderá

ser recuperado
D) O e-mail será arquivado na pasta de spam e poderá ser recuperado a

qualquer instante
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IBFC – 2021 – MGS
Neste exato momento foi excluído um e-mail, por exemplo, do Gmail. Sobre o
que foi apontado, analise as afirmativas e selecione a única alternativa que
esteja tecnicamente correta.
A) O e-mail é excluído instantaneamente e jamais poderá ser recuperado
B) O e-mail permanece na lixeira do Gmail por até 30 dias e poderá ser

recuperado
C) O e-mail será excluído definitivamente nas próximas 24 horas, e não poderá

ser recuperado
D) O e-mail será arquivado na pasta de spam e poderá ser recuperado a

qualquer instante

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, configuração padrão,
assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas permite bloquear
o computador ou mudar de conta:
A) Tecla logotipo do Windows + L
B) Tecla logotipo do Windows + B
C) Tecla logotipo do Windows + P
D) Tecla logotipo do Windows + X
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, configuração padrão,
assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas permite bloquear
o computador ou mudar de conta:
A) Tecla logotipo do Windows + L
B) Tecla logotipo do Windows + B
C) Tecla logotipo do Windows + P
D) Tecla logotipo do Windows + X

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, configuração padrão,
assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas exibe a
propriedade do item selecionado:
A) Alt + F8
B) Alt + Enter
C) Alt + Esc
D) Alt + Tab
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, configuração padrão,
assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas exibe a
propriedade do item selecionado:
A) Alt + F8
B) Alt + Enter
C) Alt + Esc
D) Alt + Tab

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Paulo está revisando o relatório de não conformidades de seu departamento
utilizando o Microsoft Word 365, idioma Português, configuração padrão e
precisa formatar todas as palavras TRÂNSITO em negrito. Assinale a alternativa
correta sobre qual atalho de teclado permitirá Paulo formatar a palavra em
negrito:
A) Ctrl + N
B) Ctrl + I
C) Ctrl + S
D) Fn + B
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Paulo está revisando o relatório de não conformidades de seu departamento
utilizando o Microsoft Word 365, idioma Português, configuração padrão e
precisa formatar todas as palavras TRÂNSITO em negrito. Assinale a alternativa
correta sobre qual atalho de teclado permitirá Paulo formatar a palavra em
negrito:
A) Ctrl + N
B) Ctrl + I
C) Ctrl + S
D) Fn + B

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Carolina está finalizando o relatório mensal de ocorrências, e precisa inserir um
sumário automático no Microsoft Word 365, idioma Português, configuração
padrão. Assinale a alternativa correta sobre qual menu encontra-se disponível
está funcionalidade:
A) Exibir
B) Revisão
C) Referências
D) Design
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Carolina está finalizando o relatório mensal de ocorrências, e precisa inserir um
sumário automático no Microsoft Word 365, idioma Português, configuração
padrão. Assinale a alternativa correta sobre qual menu encontra-se disponível
está funcionalidade:
A) Exibir
B) Revisão
C) Referências
D) Design

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Considere a tabela a seguir:
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN

Assinale a alternativa correta sobre qual fórmula do Microsoft Excel 365,
idioma Português, configuração padrão, contempla a média de gastos mensais
com despesas de fretes com base em 12 (doze) meses:
A) =(B2+B3+B4+B5+B6+B7+D2+D3+D4+D5+D6+D7)/6
B) =MÉDIA(B2:B7;D2:D7)
C) =SOMA(A2:A7;C2:C7)/12
D) =CONT.NÚM(A2:A7;C2:C7)/12

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN

Assinale a alternativa correta sobre qual fórmula do Microsoft Excel 365,
idioma Português, configuração padrão, contempla a média de gastos mensais
com despesas de fretes com base em 12 (doze) meses:
A) =(B2+B3+B4+B5+B6+B7+D2+D3+D4+D5+D6+D7)/6
B) =MÉDIA(B2:B7;D2:D7)
C) =SOMA(A2:A7;C2:C7)/12
D) =CONT.NÚM(A2:A7;C2:C7)/12
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre Microsoft Excel 365, idioma Português, configuração padrão, assinale a
alternativa correta para qual função verifica se uma condição foi satisfeita, e
retorna um valor se for VERDADEIRA e retorna um outro valor se for FALSA:
A) SENÃODISP
B) SEERRO
C) VERDADEIRO
D) SE

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre Microsoft Excel 365, idioma Português, configuração padrão, assinale a
alternativa correta para qual função verifica se uma condição foi satisfeita, e
retorna um valor se for VERDADEIRA e retorna um outro valor se for FALSA:
A) SENÃODISP
B) SEERRO
C) VERDADEIRO
D) SE
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre Hardware, relacione as colunas a seguir:
Coluna 1 Coluna 2
I. Hardware interno A. Processador
II. Hardware externo B. Pen drive

C. Impressora
D. Memória RAM

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas 1 e 2:
A) I-B, I-D, II-A, II-C
B) I-C, II-A, II-B, II-D
C) I-A, I-D, II-B, II-C
D) I-A, I-B, II-C, II-D

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Sobre Hardware, relacione as colunas a seguir:
Coluna 1 Coluna 2
I. Hardware interno A. Processador
II. Hardware externo B. Pen drive

C. Impressora
D. Memória RAM

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas 1 e 2:
A) I-B, I-D, II-A, II-C
B) I-C, II-A, II-B, II-D
C) I-A, I-D, II-B, II-C
D) I-A, I-B, II-C, II-D
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Organizar o espaço em disco, eliminar fragmentos de arquivos e alocar os
arquivos mais usados na região de acesso mais rápido do disco, são
características de uma das ferramentas do Windows. Assinale a alternativa
correta sobre qual ferramenta do Windows 10, idioma Português, configuração
padrão possui tais recursos.
A) Windows Defender
B) Desfragmentador de disco
C) Windows Allocation
D) Prompt do DOS

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Organizar o espaço em disco, eliminar fragmentos de arquivos e alocar os
arquivos mais usados na região de acesso mais rápido do disco, são
características de uma das ferramentas do Windows. Assinale a alternativa
correta sobre qual ferramenta do Windows 10, idioma Português, configuração
padrão possui tais recursos.
A) Windows Defender
B) Desfragmentador de disco
C) Windows Allocation
D) Prompt do DOS
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Leia atentamente a frase abaixo:

“Os dispositivos desta topologia são conectados em série formando um
circuito fechado. Os dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até
atingir o seu destino”.

Assinale a alternativa correta para qual topologia possui tais características:
A) Anel
B) Barramento
C) Cisco
D) Eclipse

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Leia atentamente a frase abaixo:

“Os dispositivos desta topologia são conectados em série formando um
circuito fechado. Os dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até
atingir o seu destino”.

Assinale a alternativa correta para qual topologia possui tais características:
A) Anel
B) Barramento
C) Cisco
D) Eclipse
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IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Leia atentamente a frase a seguir:

As extensões de arquivos são _____ que designam seu _____ e
principalmente a função que desempenham no computador. Umas das
extensões utilizadas para arquivos de imagens é a _____ que consiste em pixels
dentro de uma grade retangular.

Assinale a alternativa correta que preencha correta e respectivamente as
lacunas.
A) sufixos / formato / BMP
B) números / princípio / JPEG
C) caracteres especiais / formato / JPEG
D) símbolos / formato / DLL

IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN
Leia atentamente a frase a seguir:

As extensões de arquivos são _____ que designam seu _____ e
principalmente a função que desempenham no computador. Umas das
extensões utilizadas para arquivos de imagens é a _____ que consiste em pixels
dentro de uma grade retangular.

Assinale a alternativa correta que preencha correta e respectivamente as
lacunas.
A) sufixos / formato / BMP
B) números / princípio / JPEG
C) caracteres especiais / formato / JPEG
D) símbolos / formato / DLL
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IBFC – 2021 – IBGE
Relacione as duas colunas quanto às principais características funcionais dessas
tecnologias:
(1) INTERNET
(2) EXTRANET
(3) INTRANET

(A) rede com acesso remoto para parceiros de uma organização.
(B) rede interna, fechada e exclusiva de uma organização.
(C) rede mundial de computadores.

A) 1A - 2B - 3C
B) 1B - 2C - 3A
C) 1B - 2A - 3C
D) 1C - 2A - 3B
E) 1C - 2B - 3A

IBFC – 2021 – IBGE
Relacione as duas colunas quanto às principais características funcionais dessas
tecnologias:
(1) INTERNET
(2) EXTRANET
(3) INTRANET

(A) rede com acesso remoto para parceiros de uma organização.
(B) rede interna, fechada e exclusiva de uma organização.
(C) rede mundial de computadores.

A) 1A - 2B - 3C
B) 1B - 2C - 3A
C) 1B - 2A - 3C
D) 1C - 2A - 3B
E) 1C - 2B - 3A
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IBFC – 2021 – IBGE
Verificando parte da planilha Excel dada abaixo, pretende-se determinar o valor
total da soma, na célula B7, dos números indicados. Desse modo, a fórmula
correta a ser utilizada para obtenção da soma é:

A) =SOMA(B2-B6)
B) =TOTAL(B2-B6)
C) =TOTAL(B2;B6)
D) =SOMA(B2:B6)
E) =SOMA(B2;B6)

IBFC – 2021 – IBGE
Verificando parte da planilha Excel dada abaixo, pretende-se determinar o valor
total da soma, na célula B7, dos números indicados. Desse modo, a fórmula
correta a ser utilizada para obtenção da soma é:

A) =SOMA(B2-B6)
B) =TOTAL(B2-B6)
C) =TOTAL(B2;B6)
D) =SOMA(B2:B6)
E) =SOMA(B2;B6)
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IBFC – 2020 – EBSERH
A integração cada vez maior da tecnologia nos objetos e consequentemente na
nossa vida e negócios está em evolução e é uma tendência que tem o objetivo
de conectar objetos do mundo real a pessoas. Analise a definição acima e
escolha a alternativa correta:
A) Internet das máquinas
B) Internet das pessoas
C) Internet das coisas
D) Internet com a internet das pessoas
E) mecanismos de detecção inteligente

IBFC – 2020 – EBSERH
A integração cada vez maior da tecnologia nos objetos e consequentemente na
nossa vida e negócios está em evolução e é uma tendência que tem o objetivo
de conectar objetos do mundo real a pessoas. Analise a definição acima e
escolha a alternativa correta:
A) Internet das máquinas
B) Internet das pessoas
C) Internet das coisas
D) Internet com a internet das pessoas
E) mecanismos de detecção inteligente
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IBFC – 2020 – EBSERH
Os componentes básicos do computador abrangem os dispositivos de entrada, o
processador, os dispositivos auxiliares de armazenamento e os dispositivos de
saída.

Assinale a alternativa incorreta quanto ao nome dado a um dispositivo de
entrada de dados do computador.
A) Teclado
B) Mouse
C) Monitor
D) Leitor de código de barras
E) Escâner

IBFC – 2020 – EBSERH
Os componentes básicos do computador abrangem os dispositivos de entrada, o
processador, os dispositivos auxiliares de armazenamento e os dispositivos de
saída.

Assinale a alternativa incorreta quanto ao nome dado a um dispositivo de
entrada de dados do computador.
A) Teclado
B) Mouse
C) Monitor
D) Leitor de código de barras
E) Escâner
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IBFC – 2020 – EBSERH
Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente a definição
básica e conceitual de um firewall.
A) é um poderoso recurso para proteger uma rede de antivírus
B) recurso que permite criptografar tanto uma rede PAN como LAN
C) é um dispositivo de hardware que converte sinais analógicos em digitais
D) é a primeira linha de defesa tanto em uma rede pessoal como corporativa
E) transforma uma rede geral do tipo WAN em uma rede tipicamente PAN

IBFC – 2020 – EBSERH
Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente a definição
básica e conceitual de um firewall.
A) é um poderoso recurso para proteger uma rede de antivírus
B) recurso que permite criptografar tanto uma rede PAN como LAN
C) é um dispositivo de hardware que converte sinais analógicos em digitais
D) é a primeira linha de defesa tanto em uma rede pessoal como corporativa
E) transforma uma rede geral do tipo WAN em uma rede tipicamente PAN
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IBFC – 2020 – EBSERH
Em relação aos Editores de Texto do Pacote Microsoft Office, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
I. Um dos editores de texto compatível com o Sistema Operacional Windows é o

Word.
II. No editor de texto do Pacote Microsoft Office não é possível incluir uma

tabela.
III. É possível colocar as palavras em Negrito, Itálico e/ou Sublinhado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A) V, F, F
B) V, F, V
C) F, V, V
D) V, V, F
E) F, F, V

IBFC – 2020 – EBSERH
Em relação aos Editores de Texto do Pacote Microsoft Office, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
I. Um dos editores de texto compatível com o Sistema Operacional Windows é o

Word.
II. No editor de texto do Pacote Microsoft Office não é possível incluir uma

tabela.
III. É possível colocar as palavras em Negrito, Itálico e/ou Sublinhado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A) V, F, F
B) V, F, V
C) F, V, V
D) V, V, F
E) F, F, V
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IBFC – 2020 – EBSERH
Assinale a alternativa incorreta quanto a um hardware.
A) Microprocessador
B) disco rígido
C) memória RAM
D) placa de rede
E) javascript
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IBFC – 2020 – EBSERH
O endereço eletrônico de um site ou página que permite a sua localização na
internet é também conhecido tecnicamente pela sigla (em inglês).
A) SWITCH
B) FTP
C) SMTP
D) URL
E) HUB
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IBFC – 2020 – EBSERH
Com base na planilha do Excel abaixo (do Pacote Microsoft Office), assinale a
alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2.

A) =SOMA(C1:B2)^A1
B) =SOMA(B1:B2)^B1
C) =SOMA(A1:B2)^C1
D) =SOMA(A1:A2)^C1
E) =SOMA(C1:B2)^B1
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IBFC - 2020 - Prefeitura de Vinhedo - SP
Ao se pesquisar e navegar pela Internet depara-se com a seguinte mensagem:
Error 404 Not Found. Assinale a alternativa que explica essa mensagem.
A) estourou a capacidade de memória do servidor local de Internet
B) a página que acessou não foi encontrada naquele site em específico
C) a capacidade de processamento do servidor local de Internet estourou
D) a rede local deve estar travada e possivelmente com um cabo solto
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IBFC - 2020 - Prefeitura de Vinhedo - SP
No Editor de Apresentação, do Pacote Microsoft Office (em português), existem
vários modos de exibição. Assinale a alternativa incorreta sobre um desses
modos:
A) Anotações
B) Classificação de Slides
C) Montagem de Slides
D) Estrutura de Tópicos
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https://youtu.be/JBPTqQE63JI

OBRIGADO

@prof.renatodacosta
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Prof. Luiz Fernando

HISTÓRIA

EDITAL – IBFC
1. História do Amazonas: Colonização da região do
Amazonas. Disputas territoriais e conflitos no
Amazonas. Principais atividades econômicas nos
diferentes períodos da história. Formação territorial.
Manifestações populares e culturais.

Prof. Luiz Fernando
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@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

Leia o texto:
A crença já existente de países fabulosamente ricos perdidos nas florestas
equatoriais: o El Dorado, o Lago Paititi, a Gran Omágua, o País das Esmeraldas.
Nos anos seguintes diversas expedições percorreram a vertente oriental
dos Andes à procura inútil dessa miragem; a mais famosa, no século XVI,
não pelo resultado, mas pelos dramas humanos que envolveu foi:
a) Francisco de Orellana
b) Alonso Mercadilho
c) Maurício de Heriarte
d) Úrsua e Aguirrre
e) Vicent Pinzón

@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

A infiltração pelo vale acima do Rio Amazonas inicia-se francamente na segunda metade do
século XVII. Sua vanguarda serão as ordens religiosas, em particular jesuítas e carmelitas. [...]
Reunidas [as] missões [jesuíticas] de origem espanhola às portuguesas que subiram pelo
Amazonas, o conjunto apresenta-se como um bloco imenso e coeso de territórios plantados
em cheio na América.

(Caio Prado Junior. História econômica do Brasil, 1969.)
O quadro histórico da colonização da Amazônia apresentado pelo excerto foi radicalmente
modificado em meados do século XVIII, com a
(A) imposição do poder do Estado metropolitano sobre os aldeamentos religiosos.
(B) permissão de escravização da mão de obra indígena pelos colonos portugueses.
(C) extinção das fronteiras entre colônias na América do Sul durante a União Ibérica.
(D) consolidação da influência jesuítica sobre os donatários de capitanias hereditárias.
(E) universalização da cristianização dos indígenas nas capitanias do norte do país.

UEA
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@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: SSP-AM Prova: FGV -
2022 - SSP-AM - Técnico de Nível Superior

Leia um trecho da entrevista com o escritor manauense Marcio Souza a respeito da fundação
de Belém e Manaus:
“As duas maiores cidades da Amazônia surgiram como fortes portugueses. Entre 1600 e 1630
os colonizadores da pequena nação europeia consolidaram seu total domínio da boca do rio
Amazonas. Em 1616, ergueram o Forte do Presépio de Santa Maria de Belém, um posto que
desrespeitava propositalmente o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América do Sul em
metade espanhola e metade portuguesa. Em 1669, Portugal decidiu fortificar a boca do Rio
Negro. Surgiu o Forte de São José da Barra do Rio Negro, que mais tarde se tornaria a cidade
de Manaus.”
(https://www.nexojornal.com.br/entrevista)

Em relação ao tema, assinale a afirmativa correta.
A O Tratado de Tordesilhas assegurava a posse espanhola da Amazônia, tornando-se objeto
de conquista lusa no século XVII, com a instalação do Forte do Presépio na baía do Guajará.

@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

B A construção do Forte do Presépio e do núcleo de povoamento Feliz Lusitânia são um
marco do esforço luso para conter as incursões holandesas, as terrestres vindas do Suriname
e as marítimas vindas do Maranhão.
C A construção dos fortes foi realizada com a ajuda dos tamoios, tradicionais aliados dos
portugueses na luta contra ingleses, holandeses e franceses na Amazônia.
D Desde a expedição de Pedro Teixeira, a foz do Amazonas passou a ter um valor estratégico,
levando a Coroa Portuguesa a planejar a construção do Forte do Presépio.
E As fortalezas do Presépio e de São João da Barra do Rio Negro foram construídas para
conter o avanço dos franceses, que assolavam a Costa atlântica do Amapá e penetravam na
região amazônica rumo à França Equinocial
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@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

GUERRAS E CONFLITOS NO AMAZONAS

@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

Longe do centro principal da vida da Colônia, o Norte do Brasil viveu existência muito diversa do
Nordeste. A colonização ocorreu aí lentamente, a integração econômica com o mercado europeu
foi precária até fins do século XVIII, e predominou o trabalho compulsório indígena. Até 1612,
quando os franceses estabeleceram-se no Maranhão, fundando São Luís, os portugueses não
tinham demonstrado maior interesse por se instalar na região.
Boris Fausto. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2008, p. 90 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os processos de exploração,
conquista, ocupação e colonização da Amazônia, assinale a opção correta.

a) Embora em menor escala que na agroindústria açucareira nordestina, a escravidão africana
rivalizou em importância com a indígena no Norte do Brasil colonial.
b) A fundação de Belém consistiu em uma reação de Portugal à presença holandesa no litoral
brasileiro e assegurou o domínio português sobre a região amazônica.
c) No século XVII, Pedro Teixeira empreendeu uma longa viagem de exploração pelo rio Amazonas,
a qual culminou com sua chegada ao Peru.
d) O dinamismo da economia da região Norte no período colonial pode ser constatado pela
grande circulação de moeda nessa região.
e) A decisão portuguesa de dominar a Amazônia foi motivada pelo temor de que a Espanha 
dominasse, de fato, as áreas que lhe pertenciam, de acordo com o Tratado de Tordesilhas.

Ano: 2012 Banca: CESPE / CEBRASPE
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@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

Em 1750, o brasileiro Alexandre de Gusmão, representante de Portugal,
notabilizou-se nas conversações que resultaram na assinatura do Tratado de
Madri. Entre outros méritos, Gusmão percebeu que, assim como os
espanhóis jamais abdicariam da posse do estuário do Prata, os portugueses
consideravam estratégico o estuário do Amazonas. O princípio do uti
possidetis, defendido por Gusmão como critério geral para a negociação,
significava, na prática, o seguinte:
Alternativas
A cada parte terá o que tiver sido previamente acordado.
B não pode haver posse se não houver propriedade.
C entre a cruz e a espada, a razão não pode prevalecer.
D o uso da força deslegitima o direito de posse.
E cada parte há de ficar com o que atualmente possui.

Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE

@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

Banca: ACESSO

A escravidão indígena prosseguiu mesmo com leis que datam 1570, 1588,
1596, 1605 e 1611. Qual o rei português que eficazmente a proibiu a
escravidão indígena?
A) Dom José I através do Marquês de Pombal.
B) Dom José III através do Marquês de Pombal.
C) Dom João I através do Marquês de Pombal.
D) Dom Sebastião através do Marquês de Pombal.
E) Dom José II através do Marquês de Pombal.
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@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

CONJUNTURA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DA AMAZÔNIA

@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

UFAM

A cidade moderna em que acabamos de chegar é chamada pelos brasileiros A
Barra do Rio Negro. Situa-se a leste da fortaleza a cerca de mil passos geométricos
do sítio de Manaos. Ela está constituída numa superfície tão irregular que chega a
ter morrinhos mais altos do que os telhados das casas, o que seria pitoresco se
não fosse absurdo.

(Paul Marcoy. Viagem Pelo Rio Amazonas. Manaus: Edua/Secretaria de Estado da
Cultura, 2001)

A descrição acima, feita por um viajante francês em meados do século XIX, flagra o
acanhamento do núcleo urbano daquela que anos depois seria a sede da
Província do Amazonas.
Das alternativas abaixo, associadas à história de Manaus, assinale aquela que está
incorreta.
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@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

UFAM

a) A mudança de denominação de Lugar da Barra para Cidade de Manaós ocorre
em 1856 por iniciativa de Tenreiro Aranha.
b) Sua origem remonta à construção da Fortaleza de São José do Rio Negro, em
1669, e aos aldeamentos fundados em sua adjacência.
c) Por intervenção de Lobo D’almada, em 1792, é transferida de Barcelos para o
Lugar da Barra a sede da Capitania de São José do Rio Negro.
d) Em 1832 é alterado o seu predicamento, passando de lugar para vila.
e) Em 1848 é estabelecido o predicamento de cidade, com a denominação de N. S.
da Conceição da Barra do Rio Negro.

@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

Assinale a alternativa que apresenta, em ordem cronológica, as principais
etapas da economia do estado do Amazonas.
(A) extrativismo das “drogas do sertão”, economia da borracha e
industrialização;
(B) extrativismo vegetal, agricultura empresarial e economia da borracha;
(C) agricultura comercial do cacau, pecuária extensiva e industrialização;
(D) extrativismo das “drogas do sertão”, agricultura empresarial e indústria
extrativa mineral.
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@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

Desde a segunda metade do século XIX, o Acre recebeu brasileiros de várias
regiões, em especial nordestinos para se dedicar à extração________, matéria-
prima__________, obtido das árvores denominadas ________.

Os termos que completam corretamente este pequeno texto são,
respectivamente:
Alternativas
A da copaíba/ do óleo de copaíba da Amazônia / copaibeiras.
B da castanha-do-Pará/ de vários produtos farmacêuticos/ castanheiras.
C do açaí/ de sucos e vinhos / palmeiras.
D do látex/ da borracha/ seringueiras.
E da cana-de-açúcar/ do açúcar/ gramíneas perenes.

Ano: 2021 Banca: IBADE

@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

São exemplos de patrimônios cultural e imaterial de Manaus:

a) Teatro Amazonas e Palácio Rio Negro
b) Ponte rio Negro e Jaraqui
c) X-caboquinho e Jaraqui
d) Palácio da Justiça e Mercado Adolpho Lisboa
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@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

A Belle Époque (bela época em francês) começou no final do século XIX
(1871) e durou até a eclosão da primeira guerra mundial em 1914. Foi
considerada uma era de ouro da beleza, inovação e paz entre os países
europeus e suas influências se espalharam pelo mundo chegando até a
Amazônia.

Na Amazônia a Belle Époque deu-se por conta do boom provocado pela:
Alternativas
a) riqueza proveniente da extração do látex.
b) anexação definitiva do Acre.
c) imigração europeia para a região.
d) chegada da ferrovia á região.

@PROFLUIZFERNANDO_HISTORIA

9. O surgimento do Clube da Madrugada em Manaus (1954) coincidiu com o desejo de
renovação estética vivida por um grupo de poetas, escritores, intelectuais e artistas
plásticos que desejava mudar a situação de isolamento cultural em função de dificuldades
econômicas e geográficas.
As iniciativas listadas a seguir caracterizam corretamente o Clube da Madrugada (1954-
1972) como um movimento artístico e literário modernista do século XX, à exceção de uma.
Assinale-a.

(A) A intervenção na imprensa, através de publicação em periódicos e da criação de uma
revista literária, para divulgar a atuação artística do grupo.
(B) A boemia, como característica do Clube, marcou sua relação tanto com a política
revolucionária quanto com a arte de vanguarda do período.
(C) A realização de exposições e feiras de artes plásticas ao ar livre, em praças e outros
espaços públicos, para aproximar o grande público da arte.
(D) A oposição a qualquer espaço institucional para a arte, sobretudo à pinacoteca do
Estado do Amazonas, vista como o baluarte da pintura neoclássica.
(E) A organização de debates e conferências para divulgar a ideologia predominante do
grupo, de caráter libertária.
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OBRIGADO!

Prof. Luiz Fernando@profluizfernando_historia

História Pra Vencer!

Prof. Leandro Signori

GEOGRAFIA DO AMAZONAS
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Informações Gerais

 Amazonas - maior estado do país em extensão territorial, com

uma área de 1.559.146,876 km².

 Situado na região Norte, formada também pelos estados do Acre,

Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

 Limites: Pará ao leste, Mato Grosso ao sudeste, Rondônia e Acre

ao sul e sudoeste, Roraima ao norte, além da Venezuela ao norte,

Colômbia ao noroeste e Peru a oeste.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Informações Gerais
 Manaus - capital do estado

 Fuso horário: -4, uma hora a menos que Brasília.

 Treze municípios no oeste do estado estão no fuso horário -5, estão duas
horas a menos que Brasília.

 Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira,
Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e
Tabatinga.

 Um dos quatro estados do país com mais de dois fusos horários em seu
território, juntamente com o Rio Grande do Norte, Pernambuco e Espírito
Santo.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Fusos Horários do Brasil

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Grande região geográfica natural do continente sul-americano, que
tem como característica uma extensa bacia hidrográfica e uma
vegetação de floresta densa e úmida.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

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

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

 Fins de planejamento, objetivos
geoeconômicos, desenvolvimento
regional

 Área de atuação da SUDAM

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Relevo do Amazonas
 Presença de depressões na sua maior parte, com uma estreita

faixa de planície ao longo do Rio Amazonas e planaltos nas
porções norte e leste.

 Relevo relativamente baixo, com cerca de 85% de sua superfície
abaixo dos cem metros de altitude.

 Dois picos culminantes (pontos mais altos) do Brasil:

 Pico da Neblina, com 2.995,30 metros de altitude

 Pico 31 de Março, com 2.974,18 metros de altitude.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Clima do Amazonas 
 Clima Equatorial.

 Temperaturas elevadas (quente), baixa amplitude térmica anual
(diferença entre a maior e a menor temperatura) e precipitação anual
elevada (chuvas).

 Existência de um pequeno período seco, sendo agosto o mês mais seco.

 Região com maior índice pluviométrico é a Noroeste, com destaque para o
município de São Gabriel da Cachoeira e suas proximidades.

 Chuvas convectivas.

 Rios Voadores – massa de ar equatorial continental.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

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

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

 Massas de ar:

 massa Equatorial atlântica (mEa)

 massa Equatorial continental (mEc)

 massa Polar atlântica (mPa) – friagem, chega seca ao sul do Amazonas.

 El Niño (aquecimento das águas do Pacífico) - há uma diminuição das
chuvas, La Niña (esfriamento das águas do Pacífico) há um aumento de
chuvas.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Floresta Amazônica
 Vegetação amplamente predominante no estado.

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

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

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

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

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Impactos Ambientais  
 Amazonas: segundo estado que mais desmatou a Amazônia em

2021.

 Avanço pelo sul e leste do estado, nas divisas com RO, AC, MT e
PA.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Importância da Floresta Amazônica
 Serviços ecossistêmicos e/ou ambientais
 Regulação climática regional – chuvas
 Rios Voadores
Mudanças climáticas – captura de gás carbônico (CO2)
 Biodiversidade
 Geração de Renda – Exploração sustentável
 Riquezas minerais

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Hidrografia
 Estado do Amazonas é banhado pela bacia hidrográfica

Amazônica.

 Maior bacia hidrográfica do mundo.

 A bacia hidrográfica abarca, além do Brasil, Peru, Colômbia,
Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e Bolívia, mais a Guiana
Francesa.

 A bacia drena 56% do território brasileiro (3,8 milhões de km2).

 Solimões/Amazonas: inteiramente navegável no Brasil.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Bacia Amazônica
 Grande navegabilidade.
 Navegação é importante nos grandes afluentes do rio Amazonas, como o

Madeira, o Xingu, o Tapajós, o Negro, o Trombetas e o Jari.
 As vias principais de ligação entre os lugares são os rios, sendo os barcos

regionais o meio de transporte mais utilizado.
 Maior potencial hidrelétrico não instalado do país. Rio Madeira -

construídas as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau (RO). Rio Xingu - em
construção a hidrelétrica de Belo Monte (PA).

 Potencial hidrelétrico do estado do Amazonas é limitado.
 Usina hidrelétrica de Balbina: desastre ambiental e gera pouca energia

elétrica.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Hidrografia
 Os rios do Amazonas se diferenciam em função da quantidade de

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

grande quantidade de sedimentos em suspensão. Exemplo: Rio Solimões.
 Rios negros – apresentam cor negra, decorrente presença de matéria

orgânica e de sua decomposição, o que lhes confere elevada acidez.
Possuem baixa carga de sedimentos em suspensão. Exemplo: Rio Negro.

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

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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População do Amazonas
 4.269.995 habitantes (IBGE, estimativa populacional/2021)

 15° estado em população do Brasil e o segundo em população da região
Norte, atrás do Pará.

 Taxa de crescimento populacional vem diminuindo desde a década de
1970-1980.

 Baixa densidade demográfica, pouca gente para um espaço tão grande.

 Pouco mais da metade da população do estado está concentrada em
Manaus (2.255.903 habitantes - IBGE, 2021) ou (1.802.525 – IBGE/Censo –
2010).

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Estrutura Etária
 Pirâmide demográfica com base larga (representando as crianças),

corpo relativamente largo (representando os adultos), e topo estreito
(representando os idosos).

 Base está diminuindo e o topo está aumentando.

 Percentual de crianças e jovens no cálculo total da população está
diminuindo e a de idosos está aumentando.

 Diminuição das taxas de fecundidade e natalidade e aumento da
expectativa de vida.

 Faixas etárias de 10 a 14 anos (11,49%) e de 5 a 9 anos (11,03%).

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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População do Amazonas
 Boa Vista do Ramos - maior

percentual de população parda
no estado e o terceiro do país,
com 92,40% autodeclarados
pardos no censo de 2010.

 Manaquiri - quinto município
brasileiro com maior população
amarela, 6,26% do total de sua
população.

Cor da Pele

Pardos 69%

Brancos 21,2%

Pretos 4,1%

Indígenas 4,8%

Amarelos 0,9%

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

População do Amazonas
 Cinco municípios mais populosos: Manaus, Parintins,
Itacoatiara, Manacapuru e Coari.

 Cinco municípios menos populosos: Japurá, Itamarati,
Silves, Itapiranga e Amaturá.
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Povos originários - indígenas
 Primeiros habitantes do Amazonas. No processo de colonização e ocupação
dos territórios indígenas pelos portugueses e espanhóis, as populações indígenas
foram sendo violentamente exterminadas, diminuindo drasticamente o seu
número.

 Etnia Yanomami ocupa a terra indígena mais populosa, com 25,7 mil
habitantes, distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima. Etnia Tikuna
(AM) é a mais numerosa, com 46 mil pessoas

 Amazonas: estado que possui a maior população indígena do Brasil. São
Gabriel da Cachoeira: maior população indígena no país.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Movimentos Migratórios

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

 Século XVII até a segunda metade do século XIX – produtos do extrativismo
vegetal coletados e/ou cultivados.

 Ciclos econômicos da Borracha
 1º Ciclo: 1879-1912

 2º Ciclo: 1942-1945

 Grande migração de nordestinos, principalmente do Ceará.
 Ao final dos ciclos não geraram a continuidade do desenvolvimento da
Amazônia.
 Segunda metade do século XX: Industrialização de Manaus

 Maiores crescimentos populacionais percentuais: 1872-1890 e 1970-1980.
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Movimentos Migratórios

 Êxodo Rural

 Urbanização brasileira e industrialização de Manaus

 Problemas sociais: favelização (aglomerados subnormais),

subhabitações, precariedade de infraestrutura urbana e moradia,

mobilidade urbana, violência e degradação ambiental.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

O Espaço Econômico
 Amazonas, segundo maior PIB da região Norte, atrás do Pará. 15° PIB

brasileiro, participando com cerca de 1,5% do PIB nacional.
 PIB (2019): R$ 108 bilhões.
 Composição do PIB: agropecuária (5,5%), indústria (28,9%) e serviços

(49,9%).
 Percentual de participação da indústria no estado é bastante

expressivo se comparado com outros estados e com a média
nacional, resultado da forte influência que o Polo Industrial de
Manaus, marcado pela presença da Zona Franca de Manaus, possui
para a economia do estado.
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Extrativismo Mineral
 Principais minas existentes no Amazonas são de estanho,

ouro e nióbio.

 Estanho, na forma de cassiterita - Manicoré e Presidente
Figueiredo, onde está a maior mina de cassiterita do
mundo.

 Nióbio em Presidente Figueiredo.

 Garimpos de ouro.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Petróleo e Gás Natural
 Província Petrolífera de Urucu (Bacia Sedimentar do Solimões).

 Amazonas é o quarto maior produtor brasileiro de petróleo e gás
natural em barris de óleo equivalente.

 Pouco mais de 3% da produção total do Brasil.

 Gás natural - terceiro maior produtor.

 Petróleo - sexto maior produtor.

 Coari - maior produtor terrestre de gás natural.

 Produção de GLP do Amazonas abastece todos os estados da região
Norte e parte do Nordeste.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Extrativismo Florestal
 1º Açaí

 2º Castanha-do-Brasil

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Agricultura
 Agricultura é realizada principalmente por pequenos proprietários,

com menor presença da agricultura em larga escala e de
monoculturas, como em outras regiões do país.

 Um dos métodos agrícolas mais utilizados é o "sistema de roça“ ou
agricultura de rodízio.

 Sistema de subsistência, que ocorre com o desmatamento de área
de floresta virgem ou de capoeira, queima da massa vegetal e
instalação do plantio.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Agricultura
 Lavouras permanentes – destaques:

 Área plantada, colhida e valor da produção: banana e açaí-fruto.

 Lavouras temporárias – destaques:

 Área plantada, colhida e valor da produção: mandioca e cana-de-
açúcar.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Pecuária
 Pecuária bovina: um dos principais fatores do desmatamento na

Amazônia.
 Além da pecuária bovina, há na Amazônia e no Amazonas a criação

de búfalos.
 Distribuição geográfica da criação de gado bovino é bastante

disseminada no estado, aparece com maior predominância na
porção leste e sul.

 Maior rebanho bovino: Lábrea
 Avicultura: Manaus é um dos maiores produtores de ovos do

Brasil.

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Aspectos Socioeconômicos

 Concentração fundiária, grilagem de terras e conflitos pela terra

 Fontes de energia: potencial hidrelétrico, hidrelétricas e meio

ambiente

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori

Transportes
 Transporte fluvial é o mais importante.

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

 Importância do transporte aéreo.

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

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

Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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Geografia do Amazonas
Prof. Leandro Signori
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GRATIDÃO!

Prof. Leandro Signori

DIREITO ADMINISTRATIVO

Prof. Fabiano Pereira
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01. (IBFC | Assistente Administrativo – FSA SP | 2019) Em relação à Administração Indireta, assinale
a alternativa incorreta.

A) A autarquia é o serviço heterônimo, criado por lei, com personalidade não jurídica, patrimônio e
receita próprios

B) Empresa Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com
patrimônio próprio e capital exclusivo da União

C) Sociedade de Economia Mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
criada por lei, para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima

D) Fundação Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa

.

Prof. Fabiano Pereira 

02. (IBFC | Técnico Judiciário – TRE PA | 2020) Assinale a alternativa que apresenta corretamente
um conceito de Desconcentração Administrativa.

A) Distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica

B) Distribuição interna de competências, ou seja, uma distribuição de competências dentro da
mesma pessoa jurídica

C) Distribuição de competências de uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública para
uma pessoa física

D) Distribuição de competências de uma pessoa física integrante da Administração Pública para uma
pessoa jurídica

Prof. Fabiano Pereira 
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03. (IBFC | Assistente Administrativo – FSA SP | 2019) Tendo conhecimento das disposições
doutrinárias e legais sobre o ato administrativo, assinale a alternativa correta.

A) A imperatividade é um atributo do ato administrativo que o assemelha ao ato de direito privado

B) Ato perfeito é aquele que está em condições de produzir efeitos jurídicos, porque já completou
todo o seu ciclo de formação

C) O ato administrativo discricionário é aquele definido em lei que não confere ao agente público
qualquer margem de escolha

D) O vício de competência é um vício sanável, mesmo que se trate de competência exclusiva

Prof. Fabiano Pereira 

04. (IBFC | Assistente Administrativo – FSA SP | 2019) Em relação aos Poderes Administrativos, dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) O Administrador Público, por meio do Poder Hierárquico, definirá quem manda e quem obedece.

( ) O Poder Hierárquico edita Atos Normativos com o intuito de ordenar genericamente os
subordinados.

( ) Os atos editados pela Administração, em função do poder regulamentar, podem alterar as leis.

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

Alternativas

A) V, V, F

B) F, V, V

C) V, F, F

D) F, V, F

Prof. Fabiano Pereira 
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05. (IBFC | Técnico de Controle Externo – TCM RJ 2016) Os bens públicos afetados são prestigiados pelo
regime jurídico público, ou seja, pelas cláusulas de inalienabilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade e pela
não-oneração. Desse modo, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua
qualificação, na forma que a lei determinar. Já os bens públicos dominicais submetem-se ao regime jurídico
privado; assim, podem ser alienados, observadas as exigências da lei.

II. Os bens públicos de quaisquer categorias são imprescritíveis. Não são passíveis, portanto, de aquisição por
usucapião. Essa proteção não alcança só os bens imóveis, mas também os móveis.

III. a impenhorabilidade não é mais suficiente para resguardar os bens públicos. Por essa razão é que o moderno
processo de execução contra as pessoas jurídicas de direito público é idêntico ao processo para a execução contra
as pessoas jurídicas de direito.

Estão corretas as afirmativas:
A) I e II, apenas
B) II e III , apenas
C) I e III , apenas
D) I, II e III

Prof. Fabiano Pereira 

06. (IBFC | Procurador – Câmara de Araraquara SP | 2019) Serviços Públicos Gerais ou “uti universi” são
aqueles que:

A) a Administração presta diretamente à comunidade, por reconhecer sua essencialidade e necessidade
para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado

B) a Administração, reconhecendo sua conveniência para os membros da coletividade, presta-os
diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por terceiros, nas condições regulamentadas e sob seu
controle, mas por conta e risco dos prestadores, mediante remuneração dos usuários

C) se relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público e para a execução dos quais a
Administração usa da sua supremacia sobre os administrados

D) a Administração presta sem ter usuários determinados, para atender à coletividade no seu todo

Prof. Fabiano Pereira 
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 Orientações gerais sobre Improbidade Administrativa

 As condutas precisam ser necessariamente DOLOSAS;

 Atenção para o enunciado da questão, avaliando primeiro se a conduta se refere a “enriquecimento
ilícito”, depois “dano ao erário” e, por fim, violação aos princípios.

Prof. Fabiano Pereira 

OBRIGADO

Prof. Fabiano Pereira
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DIREITO CONSTITUCIONAL

Prof. Fábio Ramos 

INSTAGRAM: @PROFFABIORAMOS

Prof. Fábio Ramos 

1. O Poder Constituinte classifica-se em Poder Constituinte Originário e Poder
Constituinte Derivado. Assinale a alternativa que apresenta as

»características do Poder Constituinte Originário.

»

»(A) Inicial, ilimitado, subordinado e condicionado.

»(B) Inicial, ilimitado, autônomo e incondicionado.

»(C) Inicial, limitado, subordinado e incondicionado.

»(D) Decorrente, limitado, subordinado e reformador.

»(E) Limitado, permanente, autônomo e condicionado.
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Prof. Fábio Ramos 

Prof. Fábio Ramos 

IBFC - 2020 - TRE-PA - Analista Judiciário

2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que os direitos e
deveres individuais e coletivos não se restringem ao artigo 5º da Constituição
Federal de 1988. Sobre este tema, assinale a alternativa incorreta.

A.As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, em qualquer caso, o
trânsito em julgado

B.São assegurados, nos termos da lei, o direito de fiscalização do
aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos
criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e
associativas
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Prof. Fábio Ramos 

C.Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime
comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei

D.A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

3. Para que uma pessoa possa exercer qualquer mandato eletivo, é necessário
que preencha alguns requisitos previstos na Constituição da República. Dentre
eles, encontra-se a exigência de que:
(A) tenha no mínimo dezesseis anos;
(B) esteja filiada a partido político há, no mínimo, cinco anos;
(C) tenha nível superior;
(D) seja aprovada no exame realizado antes da posse;
(E) tenha providenciado o seu alistamento eleitoral.

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

4. No último ano, a República Federativa do Brasil celebrou determinado
tratado internacional sobre direitos humanos, o qual veio a ingressar na ordem
jurídica interna após ser aprovado em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros.
O tratado internacional assim aprovado será equivalente a:

A.lei ordinária;
B.medida provisória;
C.lei complementar;
D.revisão constitucional;
E.emenda constitucional.

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

IBFC - 2020 - SAEB-BA - Soldado
5. Quem deve respeitar os direitos e garantias fundamentais? Essa questão refere-
se aos sujeitos passivos ou destinatários das obrigações de observância e proteção
ativa que decorrem dos direitos e garantias, por mais abstratos e indefinidos que
sejam. Sobre os destinatários dos direitos fundamentais, analise as afirmativas
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Os direitos fundamentais, em regra, destinam-se a proteção dos estrangeiros
residentes no país e, também, dos de passagem pelo País.
( ) Os direitos fundamentais destinam-se à proteção dos apátridas.
( ) Os direitos fundamentais destinam-se à proteção das pessoas jurídicas,
observadas suas particularidades.
( ) O destinatário principal do dever de respeitar os direitos dos indivíduos é o
Estado no sentido mais amplo do termo. Sendo, também, atualmente possível ter
como destinatário um particular a partir do reconhecimento do efeito horizontal
dos direitos fundamentais.

Prof. Fábio Ramos 

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

A.V, V, V, V
B.V, V, F, F
C.V, F, F, V
D.F, F, V, V
E.F, V, V, F
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Prof. Fábio Ramos 

6. Maria, no momento em que estava sendo atendida em uma repartição pública
do Município Alfa, constatou que determinado servidor estava agindo com abuso
de poder em detrimento da população em geral. À luz desse quadro, decidiu que
solicitaria a adoção de providências, pela autoridade administrativa competente,
contra o abuso de poder.
Maria exercerá o direito de:

A.petição, que independe do pagamento de taxas;
B.petição, que depende do pagamento de taxas;
C.ação, que independe do pagamento de taxas;
D.recurso, que independe do pagamento de taxas;
E.ação, que depende do pagamento de taxas.

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

7. João, cidadão brasileiro, tomou conhecimento de que o prefeito do
Município Alfa editou decreto transferindo recursos públicos para as contas
particulares de alguns agentes públicos. Insatisfeito com essa situação, João
procurou o seu advogado e foi informado corretamente de que esse ato lesivo
ao patrimônio público poderia ser anulado com o ajuizamento da seguinte ação
constitucional:

A.mandado de injunção;
B.habeas corpus;
C.ação popular;
D.habeas data;
E.reclamação.

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

IBFC - 2020 - TRE-PA - Técnico Judiciário - Administrativa
8. O instituto da requisição tem previsão constitucional e pode ser definido como uma das
modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Nesse sentido, leia abaixo o
excerto do artigo 5º, inciso XXV, da CF/88:
"Art. 5º. Inciso XXV - no caso de _____, a autoridade competente poderá _____ de
propriedade particular, assegurada ao proprietário _____ , _____;"
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

A.descumprimento da função social / utilizar bens / indenização proporcional / se houver
abuso
B.iminente perigo público / usar / indenização ulterior / se houver dano
C.descumprimento da função social / usar / indenização prévia / se houver abuso
D.iminente perigo público / utilizar bens / indenização prévia / calculados possíveis danos

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

9. A ordem constitucional de 1988, mantendo a tradição brasileira, seguiu o
sistema federativo. Assim, a existência de uma Constituição Federal denota
que:
(A) todos os entes federados estão submetidos aos comandos estatuídos pela
União, somente podendo legislar quando autorizados por esta;
(B) a união dos entes federados é provisória, podendo ser dissolvida sempre
que for o desejo do povo, que pode ser consultado em plebiscito;
(C) todos os entes federados contam com os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, independentes e harmônicos entre si;
(D) existe uma descentralização política entre os entes federados, que exercem
as competências ali previstas;
(E) existe uma união indissolúvel entre Estados, Municípios, Territórios e o
Distrito Federal.

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

IBFC - 2019 - FSA-SP - Advogado I
10. Sobre a organização do Estado e os aspectos da federação brasileira, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Quando a federação é fruto da descentralização política de um Estado Unitário
(movimento centrífugo), surge o federalismo por segregação (ou desagregação),
originando Estados denominados de imperfeitos ou por dissociação. II. Os entes
federativos (União, Estados e Municípios) possuem soberania, compreendida como uma
capacidade de autodeterminação incondicionada por determinantes jurídicas extrínsecas
à vontade do povo. III. Os Municípios possuem a característica do autogoverno,
consistente na capacidade conferida aos entes federativos para escolher os
representantes de seus poderes Executivo e Legislativo.
A.Apenas as afirmativas I e II estão corretas
B.Apenas a afirmativa III está correta
C.As afirmativas I, II e III estão corretas
D.Apenas as afirmativas I e III estão corretas

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

IBFC - 2020 - Prefeitura de Vinhedo - SP - Guarda Municipal
11. A União detém competência privativa para legislar sobre
determinados assuntos estabelecido na Constituição Federal. Assinale
a alternativa que apresente corretamente uma das competências
privativas da União para legislar:
A.Orçamento
B.Registros públicos
C.Juntas comerciais
D.Educação, cultura, ensino e desporto

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

IBFC - 2020 - Prefeitura de Vinhedo - SP - Guarda Municipal
12. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de
Estado. No que se refere às disposições constitucionais sobre o Poder Executivo, analise as
afirmativas abaixo:
I. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por
lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões
especiais.
II. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos
cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do
Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal.
III. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para
ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na
forma da lei.
Assinale a alternativa correta.
A.As afirmativas I, II e III estão corretas
B.Apenas as afirmativas I e II estão corretas
C.Apenas as afirmativas II e III estão corretas
D.Apenas as afirmativas I e III estão corretas

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

IBFC - 2019 - Emdec - Advogado Jr
13. A respeito das disposições da Constituição Federal de 1988, sobre o Poder Legislativo,
analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
( ) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
( ) Cada Território elegerá três deputados, sendo um suplente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
A.V, V, V
B.V, V, F
C.F, F, V
D.F, V, F

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

IBFC - 2019 - Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho - PE - Procurador Municipal
14. A Constituição Federal determina que “são Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Sobre o Poder Judiciário,
assinale a alternativa correta.
A.É órgão do Poder Judiciário o Tribunal de Contas da União
B.É órgão do Poder Judiciário a Ordem dos Advogados do Brasil
C.É órgão do Poder Judiciário o Conselho Nacional de Justiça
D.É órgão do Poder Judiciário o Conselho Superior de Magistratura

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

IBFC - INEP - Pesquisador-Tecnologista em Informações
15. Relativamente às garantias da magistratura e às vedações impostas aos juízes, pode-se
afirmar que:

A.A inamovibilidade garante ao juiz, de modo absoluto, a impossibilidade de remoção sem
seu consentimento.
B.aos juízes é vedado exercer outro cargo ou função, inclusive o magistério, salvo, neste
último caso, se estiver em disponibilidade.
C.a irredutibilidade de subsídio torna os juízes imunes à tributação por meio do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
D.aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político- partidária, bem como receber, a
qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo.
E.a vitaliciedade é equivalente à estabilidade, posto que juízes e servidores públicos
somente podem perder o cargo não só por decisão judicial como também por processo
administrativo e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.

Prof. Fábio Ramos 
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Prof. Fábio Ramos 

Prof. Fábio Ramos 
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OBRIGADO

Prof. Fábio Ramos

INSTAGRAM: @PROFFABIORAMOS

ORÇAMENTO PÚBLICO

Prof. Gabriela Zavadinack
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3. Noções de Administração Pública: Controle exercido pela Administração Pública. Controle
judicial. Controle legislativo. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do
Estado no direito brasileiro. Responsabilidade por ato comissivo do Estado.
Responsabilidade por omissão do Estado. Requisitos para a demonstração da
responsabilidade do Estado. Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do
Estado. Regime jurídico-administrativo. Conceito. Princípios expressos e implícitos da
Administração Pública. Orçamento Público. Receitas e Despesas. Públicas.

ABRAHAM, MARCUS. CURSO DE DIREITO FINANCEIRO BRASILEIRO. ED. FORENSE. 5A ED., 2018.
LEITE, HARRISON. MANUAL DE DIREITO FINANCEIRO. EDITORA JUSPODIVM; 8ª EDIÇÃO. 2018.

1) IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN - Analista de Controle Interno –
Contador

Com relação ao Orçamento Público Federal, assinale a alternativa incorreta.

A) A lei orçamentária anual compreende orçamento fiscal, o orçamento de investimento das
empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito
a voto e o orçamento da seguridade social
B) O orçamento da seguridade social, abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, apenas
da administração direta.
C) O orçamento fiscal refere-se aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público
D) A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a
especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento.
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Art. 165.
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo Poder Público.

2) IBFC - 2020 - EBSERH - Analista Administrativo – Economia

O processo orçamentário é concretizado a partir da relação de três instrumentos
orçamentário previstos na Constituição Federal. Assinale a alternativa correta que
compreende o processo orçamentário.

A) Plano Plurianual (PPA), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei Orçamentária Anual
(LOA)
B) Plano Plurianual (PPA), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei nº 4.320/64
C) Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA)
D) Plano Plurianual (PPA), Lei nº 4.320/64 e a Lei Orçamentária Anual (LOA)
E) Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária
Anual (LOA)
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3) IBFC - 2020 - TRE-PA - Analista Judiciário – Administrativa

Acerca das disposições constitucionais sobre o orçamento público e as leis orçamentárias, analise as
afirmativas abaixo:

I. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento empresarial e o orçamento extrafiscal,
referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
II. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia.
III. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.
Assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I, II e III estão corretas
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

Art. 165

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado
do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de
créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por
antecipação de receita, nos termos da lei.

285

286



4) IBFC - 2019 - FSA-SP - Assistente Administrativo de Contratos e Convênios

Em relação a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), leia as alternativas abaixo e assinale a
que não apresenta uma diretriz orçamentária.

A) Determina as metas e prioridades para o ano seguinte.
B) Estabelece a previsão de receitas (arrecadação) e despesas (gastos) do governo para o
ano seguinte.
C) Orienta a elaboração do Orçamento.
D) Dispõe sobre alteração na legislação tributária.

165. § 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá:

- as metas e prioridades da administração pública federal,
- estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância

com trajetória sustentável da dívida pública,
- orientará a elaboração da lei orçamentária anual,
- disporá sobre as alterações na legislação tributária e
- estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

Emenda Constitucional nº 109, de 2021
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5) IBFC - 2019 - Emdec - Analista Contábil Jr

De acordo com o artigo 165 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta
em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A) Orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na
legislação tributária
B) Compreende os orçamentos de investimento e seguridade social
C) Estabelece de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração
federal para as despesas de capital e para as relativas aos programas de duração
continuada
D) Dentre suas disposições, não poderá, estabelecer a política de aplicação das agências
financeiras de fomento

6) IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN - Auditor Fiscal do
Tesouro Municipal

Com relação à classificação das despesas públicas segundo as disposições da Lei n°
4.320/1964, assinale a alternativa que apresenta um gasto que representa corretamente
uma despesa corrente.

A) Amortização da dívida pública
B) Subvenções econômicas
C) Equipamentos e instalações
D) Material permanente
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DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio
Transferências Correntes

Classificam-se como Despesas de Custeio:

- as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados,
- inclusive as destinadas a atender a obras de conservação
- e adaptação de bens imóveis.

Subvenções Sociais
Subvenções Econômicas

Inativos
Pensionistas

Salário Família e Abono Familiar
Juros da Dívida Pública

Contribuições de Previdência 
Social

Diversas Transferências 
Correntes

Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções
destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado.

SUBVENÇÕES SOCIAIS, as que se
destinem a instituições públicas ou
privadas de caráter assistencial ou
cultural, sem finalidade lucrativa;

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, as
que se destinem a empresas
públicas ou privadas de caráter
industrial, comercial, agrícola ou
pastoril.
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DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital

INVESTIMENTOS
- o planejamento e a execução de obras,

inclusive as destinadas à aquisição de imóveis
considerados necessários à realização destas
últimas,

- programas especiais de trabalho,
- aquisição de instalações, equipamentos e

material permanente
- e constituição ou aumento do capital de

empresas que não sejam de caráter comercial
ou financeiro.

INVERSÕES FINANCEIRAS

- aquisição de imóveis, ou de bens de
capital já em utilização;
- aquisição de títulos representativos do
capital de empresas ou entidades de
qualquer espécie, já constituídas, quando
a operação não importe aumento do
capital;
- constituição ou aumento do capital de
entidades ou empresas que visem a
objetivos comerciais ou financeiros,
inclusive operações bancárias ou de
seguros.
- Constituição de Fundos Rotativos;
- Concessão de Empréstimos

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de
direito público ou privado devam realizar,

- independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços,
- constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo

derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior,
- bem como as dotações para amortização da dívida pública.

Amortização da Dívida Pública
Auxílios para Obras Públicas

Auxílios para Equipamentos e 
Instalações

Auxílios para Inversões Financeiras
Outras Contribuições
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7) IBFC - 2019 - FSA-SP

A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece, em seu Capítulo IV,
normas para a Despesa Pública. Analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta.

A) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa deve ser acompanhada de uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes
B) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa, deve ser acompanhada de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
C) A estimativa do impacto orçamentário-financeiro devido ao aumento das despesas, por conta
da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, deve ser acompanhada das
premissas e metodologia de cálculo utilizadas para a citada estimativa
D) As normas para o aumento de despesas devido à criação, expansão ou aperfeiçoamento de
ação governamental se aplicam a todas as despesas, exceto para empenho e licitação de serviços,
fornecimento de bens ou execução de obras.

Da Geração da Despesa

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de:

1) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor
e nos dois subsequentes;

2) declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem ADEQUAÇÃO orçamentária
e financeira com a lei orçamentária anual e COMPATIBILIDADE com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias.

295

296



§ 4o As normas constituem condição prévia para:

• EMPENHO E LICITAÇÃO de serviços, fornecimento de BENS e execução de
OBRAS;

• DESAPROPRIAÇÃO de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182
da Constituição.

§3o DESPESA IRRELEVANTE não entra neste artigo (LDO).

8) IBFC - 2019 - Prefeitura de Cruzeiro do Sul - AC - Gestor Público

Em relação a Lei Complementar nº 101/00, a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração e em cada ente de federação, não poderá exceder os
percentuais da receita corrente líquida. Sobre o valor limite de pessoal para o Estado
de “Toc-Toc”, apresentando uma receita corrente líquida no valor de R$ 837.035,00,
assinale a alternativa correta.

A) R$ 334.814,00
B) R$ 418.517,50
C) R$ 502.221,00
D) R$ 342.347,32
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9) IBFC - 2019 - CGE - RN - Analista Contábil

A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Em seu Artigo 19 faz referência ao Art.
169, caput da Constituição Federal, que determina que a despesa total com pessoal (ativo e inativo)
em cada período de apuração e em cada ente da Federação não poderá exceder alguns
percentuais da receita corrente líquida. Assinale a alternativa correta com relação a esses
percentuais:

A) União: 70%, Estados: 70% e Municípios: 60%
B) União: 50%, Estados: 70% e Municípios: 70%
C) União: 50%, Estados: 60% e Municípios: 60%
D) União: 40%, Estados: 30% e Municípios: 30%

10) IBFC - 2019 - SESACRE – Contador

De acordo com a Lei Complementar nº101/00, a despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente de federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente
líquida. Quanto ao valor limite de pessoal para o município de Beabá do Sul, apresentando uma
receita corrente líquida no valor de R$ 347.210, assinale a alternativa correta.

A) R$ 208.326,00
B) R$ 138.884,00
C) R$ 187.493,40
D) R$ 173.605,00
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11) IBFC - 2021 - Prefeitura de São Gonçalo do Amarante - RN - Analista de Controle Interno –
Contador

Receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do governo. Com relação às
Receitas Orçamentárias, assinale a alternativa correta.

A) As receitas orçamentárias podem ser classificadas apenas de acordo com sua natureza e de
acordo com sua esfera orçamentária
B) Classificação da receita por natureza visa identificar a origem do recurso segundo o fato
gerador, isto é, acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos
C) Todas as receitas orçamentárias devem estar registradas na Lei de Orçamento pelos seus totais
líquidos, isto é, devem ser consideradas suas respectivas deduções
D) De acordo com a categoria econômica, as receitas podem ser classificadas em receitas
correntes e receitas extraorçamentárias

12) IBFC - 2019 - CGE - RN - Técnico de Controle Interno

Com relação às Receitas Públicas, assinale a alternativa correta:

A) Segundo a Lei nº 4.320/64, as receitas podem ser classificadas em três categorias
econômicas: Receitas Correntes, Receitas Não Correntes e Receitas de Capital

B) Receitas tributárias, de contribuições e agropecuárias são exemplos de Receitas Correntes

C) Receitas industrial, de serviços e patrimonial são exemplos de Receitas de Capital

D) Receitas de amortização de empréstimos, aleatórias e de superávit do orçamento são
Receitas de Capital
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13) IBFC - 2019 - IDAM - Assistente Técnico

Sobre as receitas públicas, assinale a alternativa correta.

A) As receitas oriundas de transferências voluntárias são categorizadas como receitas oriundas de
operações de crédito

B) Havendo a necessidade de que um órgão público classifique determinada receita de acordo
com o acontecimento real que tenha ocasionado o ingresso nos cofres públicos, ele deverá utilizar
a classificação orçamentária por natureza da receita

C) Tributo é receita derivada instituída pelas entidades de direito público e privado

D) Na gestão orçamentária, as receitas de arrecadação própria são categorizadas como receitas de
transferências correntes ou de capital

Lei 4.320/64

Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico,
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e
das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de
atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades.
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14) IBFC - 2019 - CGE - RN - Técnico de Controle Interno

No que diz respeito às receitas orçamentárias, assinale a alternativa correta:

A) Receita Orçamentária Não Efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos
não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações
correspondentes
B) Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado
é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não
integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os
ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade
C) Receita Orçamentária Efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos
foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações
correspondentes, como é o caso das operações de crédito
D) Receitas Públicas Originárias são aquelas obtidas pelo poder público por meio da soberania
estatal. Decorrem de imposição constitucional ou legal e, por isso, são auferidas de forma
impositiva, como, por exemplo, as receitas tributárias e as contribuições especiais

RECEITA EFETIVA E NÃO EFETIVA:

Receitas Correntes: arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades
financeiras do Estado e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas
e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas.

Receitas de Capital são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades
financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a
fim de se atingirem as finalidades públicas. Porém, de forma diversa das receitas correntes, as
receitas de capital em geral não provocam efeito sobre o patrimônio líquido.

DESPESA EFETIVA E NÃO EFETIVA:

Em geral, a despesa orçamentária efetiva é despesa corrente. Exceção: despesa com a aquisição de
materiais para estoque e a despesa com adiantamentos, que representam fatos permutativos.

A despesa não efetiva normalmente se enquadra como despesa de capital. Exceção: transferências
de capital, que causam variação patrimonial diminutiva e, por isso, classificam-se como despesa
efetiva.
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Receitas extraorçamentárias: apresentam caráter temporário e não integram a LOA.
O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas
restituições não se sujeitam à autorização legislativa.

Receitas orçamentárias: pertencem ao Estado, integram o patrimônio do Poder
Público, aumentam-lhe o saldo financeiro e, via de regra, por força princípio da
universalidade, estão previstas na LOA. Instrumento por meio do qual se viabiliza a
execução das políticas públicas.

GABARITO

1) B 6) B 11) B

2) E 7) D 12) B

3) C 8) C 13) B

4) B 9) C 14) B

5) A 10) A
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OBRIGADA!

Prof. Gabriela Zavadinack
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