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Prof. Fabrício Dutra 

(1) O agronegócio brasileiro é uma potência. O país é o quarto maior produtor mundial de alimentos.
Colheu uma safra de 242 milhões de toneladas no ano passado, o que ajudou a manter superávit
comercial no ano em que o país saía de uma das piores recessões de sua história. Direta e
indiretamente, o agro responde por quase um quarto do PIB do país.

Além de tudo, graças ao uso intensivo de tecnologia, obteve ganhos de produtividade e evitou maior
desmatamento - de 1991 a 2017, a produção de grãos e oleaginosas subiu 312%, mas a área plantada
cresceu apenas 61%.

(2) O agronegócio brasileiro é uma ameaça. Somos o país que mais desmata no planeta - 6.600
quilômetros quadrados na Amazônia só no ano passado, e 50% mais do que isso no cerrado. Em
2016, o país foi o sétimo maior emissor dos gases que causam o aquecimento da Terra. O setor
agropecuário foi responsável por 74% das 2,3 bilhões de toneladas de CO01 2 e outros gases que
lançamos no ar. Também é o setor que toma o Brasil recordista mundial em violência no campo - 65
assassinatos apenas em 2017, segundo a Comissão Pastoral da Terra - e alimenta a corrupção, com
mais de R$ 600 milhões pagos em propina a políticos em 2014 somente pela JBS.

Prof. Fabrício Dutra 

(3) Qual das duas visões sobre o agro está correta? Evidentemente, ambas. Como diz a propaganda na TV, o agro “é
tudo”: o bom e o ruim; o século XXI e o século XVI; a alta tecnologia e o trabalho escravo. Nos últimos anos, porém,
alguns ideólogos têm prestado um desserviço à agricultura brasileira, destilando estatísticas parciais sobre o agro
“bom” e escondendo os problemas. Esses argumentos encontram eco em autoridades do governo e são
trombeteados no Brasil e no exterior.

(4) No final do ano passado, por exemplo, comemoraram-se dados da NASA sobre a área cultivada no Brasil, que
supostamente dariam ao país “autoridade para enfrentar críticas dos campeões do desmatamento mundial”. Essa
afirmação é, em si, problemática. Vamos aos dados: segundo os ideólogos, a NASA mostrou que o Brasil teria apenas
7,6% de sua área ocupada com agricultura, contra uma média de 20% a 30% de outros países. Ainda segundo eles, o
Brasil “protege e preserva a vegetação nativa em mais de 66% de seu território”.

(5) O primeiro dado é um exemplo acabado do que os americanos chamam de “cherry-picking”, ou seleção de
observações. Como mostrou um artigo recente, esse dado se refere somente ao que a NASA chama de “croplands”,
ou cultivos agrícolas. Nenhuma palavra sobre a atividade que é a maior - e pior - ocupante de terras no Brasil, a
pecuária. O país tem cerca de 65 milhões de hectares ocupados com agricultura, mas 230 milhões em pasto. É quase
o território da Argentina, o 3o maior produtor global de soja. Incluindo as pastagens, o Brasil chega a 33% de seu
território ocupado com agropecuária. Portanto, mais ou menos na média dos grandes produtores de alimentos.
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Prof. Fabrício Dutra 

(6) O segundo dado traz outra artimanha. Vários comentaristas do agro dizem de boca cheia que o país
tem 66% de terras preservadas com vegetação nativa. Mas olham o retrato, quando o que importa mesmo
é o filme. Segundo o projeto MapBiomas, uma iniciativa multi-institucional, em 2016 o país tinha 64,1% de
vegetação nativa remanescente. Mas,

na virada do século, tinha quase 67,3%. Em 16 anos, perdemos o equivalente a um Estado de São Paulo
em vegetação nativa. O cerrado, nosso segundo maior bioma, está reduzido à metade. O Pantanal perdeu
7% em 15 anos. O pampa, 13%. Essa vegetação sumiu dizimada pela agropecuária. O espaço para ganhos
de eficiência é monumental.

(7) Mesmo esses cerca de 66%, que alguns ruralistas insistem em chamar de maior percentual de florestas
protegidas no mundo, não são assim tão extraordinários. Quem se der ao trabalho de olhar a excelente
página de estatísticas do Banco Mundial na internet vai ver que vários países do mundo têm coberturas
florestais semelhantes à do Brasil ou maiores que as nossas como proporção de seu território. Para ficar
apenas na vizinhança: 98,3% no Suriname, 84% na

Guiana e 57,8% no Peru. Na África, o Gabão tem 89% preservados, o Congo, 67,3% e a República
Democrática do Congo, 65%. Na Ásia, o Japão tem mais florestas que o Brasil (68,5%) e a Coréia do Sul,
quase o mesmo tanto (63,4%). Na Europa, a Eslovênia tem 62% e a insuspeita Suécia, cabalísticos 69%.

Prof. Fabrício Dutra 

(8) Então será que o Brasil tem mesmo “autoridade” para enfrentar as críticas dos “campeões de 
desmatamento”? E, a propósito, é possível botar na mesma balança, digamos, a Holanda (maior exportadora de 
alimentos do mundo), que perdeu quase toda a sua vegetação original desde os tempos do Império Romano, e o 
Brasil, que apenas na Amazônia desmatou em 50 anos o equivalente a mais de dez vezes o território da Holanda 
e o da Bélgica somados? [...]

(9) Qualquer discussão adulta sobre a importância e os desafios do agronegócio brasileiro precisa abandonar a 
seletividade na escolha de números e encarar com coragem o agro inteiro. Dourar a pílula pode fazer bem ao ego 
e ajudar a justificar barbaridades no Congresso que só atrapalham a banda modernizadora do setor produtivo. 
Mas, num mundo em que sustentabilidade e baixo carbono deixaram de ser pauta ambientalista e passaram a 
estratégias de negócios, malabarismos estatísticos não enganam mais ninguém.
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Prof. Fabrício Dutra 

1. IAUPE - 2019 

Em um texto, relações de intertextualidade podem ser evidenciadas de maneira explícita 
ou implícita. No Texto 1,

relações intertextuais estão explicitamente marcadas no seguinte trecho:

A) “Direta e indiretamente, o agro responde por quase um quarto do PIB do país.” (Io §)

B) “Como diz a propaganda na TV, o agro ‘é tudo’:”. (3o §)

C) “Incluindo as pastagens, o Brasil chega a 33% de seu território ocupado com 
agropecuária.” (5o §)

D) “Para ficar apenas na vizinhança: 98,3% no Suriname, 84% na Guiana e 57,8% no 
Peru.” (7o §)

E) “Dourar a pílula pode fazer bem ao ego e ajudar a justificar barbaridades no Congresso 
[...].” (9o §) 

Prof. Fabrício Dutra 
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Prof. Fabrício Dutra 

2. IAUPE 2019

Um mesmo texto pode apresentar sequências de tipologia variada. Acerca da tipologia textual
que se apresenta no

Texto 1, analise as afirmações a seguir.

1. Com a prevalência de trechos injuntivos, o autor busca conseguir a adesão de seu leitor para a
argumentação que constrói ao longo de todo o texto.

2. O texto é privilegiadamente expositivo, e por meio desse tipo o autor consegue cumprir bem
seus propósitos comunicativos.

3. Embora prevaleçam os trechos descritivos, a narração se faz presente em diversos trechos, o
que permite ao autor delimitar um tempo e um espaço narrativos.

4. Sequências descritivas cumprem a função de desenhar, para o leitor, o quadro geral do país,
sobre o qual o autor vai organizando seus argumentos.

Prof. Fabrício Dutra 

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 2 e 4.

11

12



Prof. Fabrício Dutra 

Prof. Fabrício Dutra 

3. IAUPE 2019

Releia o trecho: “Como mostrou um artigo recente, esse dado se refere 
somente ao que a NASA chama de ‘croplands’, ou cultivos agrícolas.” (5o §). 
O segmento destacado estabelece com o segmento posterior uma relação 
semântica de:

A) conformidade. 

B) causalidade. 

C) conclusão. 

D) comparação

E) condicionalidade.
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Prof. Fabrício Dutra 

Prof. Fabrício Dutra 

4. IAUPE 2019

Assinale a alternativa em que as relações de concordância (nominal e verbal) estão apresentadas em 
consonância com a norma-padrão da língua.

A) Até o presente momento, não foi dado a devida atenção aos problemas agropecuários brasileiros.

B) É difícil deixar de perceber que houveram muitas falhas na condução da política agrária brasileira.

C) Já fazem muitos anos que o desmatamento é considerado crime ambiental em nosso país.

D) Infelizmente, percentual significativo de nossas reservas florestais encontra-se seriamente 
ameaçado.

E) Cada vez mais ambientalistas brasileiros tem lutado para que as nossas florestas sejam 
preservadas.
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Prof. Fabrício Dutra 

Prof. Fabrício Dutra 

5. IAUPE 2019

Releia: “Já em „1984‟, George Orwell descreve um mundo onde o exercício do pensamento individual
se tornou inadmissível”. Considerando as normas de regência, a paráfrase correta desse trecho é:

A) Já em „1984‟, George Orwell descreve um mundo que o exercício do pensamento individual se
tornou inadmissível.

B) Já em „1984‟, George Orwell descreve um mundo aonde o exercício do pensamento individual se
tornou inadmissível.

C) Já em „1984‟, George Orwell descreve um mundo a que o exercício do pensamento individual se
tornou inadmissível.

D) Já em „1984‟, George Orwell descreve um mundo cujo exercício do pensamento individual se
tornou inadmissível.

E) Já em „1984‟, George Orwell descreve um mundo no qual o exercício do pensamento individual se
tornou inadmissível.
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Prof. Fabrício Dutra 

Prof. Fabrício Dutra 

6. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está corretamente
empregado.

A) Hoje já se sabe que à atividade da escrita cabem importantes funções.

B) É bastante comprovada a importância da escrita no nosso dia à dia.

C) Dentre às variadas funções da escrita, destaco a de nos obrigar a pensar.

D) Não é exagero dizer que a escrita é benéfica à todas as pessoas.

E) Sem à escrita, parte da nossa atividade intelectual ficaria prejudicada.
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Prof. Fabrício Dutra 

Prof. Fabrício Dutra 

7. IAUPE 2022

Observe o fragmento de texto abaixo:

“...é o trabalho remunerado que eleva as mulheres em direção à igualdade com os homens.”

Sobre ele, é CORRETO afirmar que

A) o acento grave é facultativo.

B) o acento grave é obrigatório nesse caso por se tratar de complemento que exige preposição.

C) o complemento “à igualdade” se liga ao verbo elevar, daí o acento grave ser facultativo.

D) se o termo “igualdade” estivesse no plural, antecedido da preposição “a”, estaria correto o 
segmento: em direção à igualdades.

E) se a forma verbal “eleva” fosse substituída por “enaltece”, estaria correta a seguinte construção: 
que enaltece às mulheres.
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Prof. Fabrício Dutra 

8. IAUPE 2019

No Texto 2, a palavra “idéias” está acentuada, em conformidade com a norma ortográfica 
anterior à atual.

Atualmente, a palavra “ideias” não recebe acento gráfico, assim como:

A) saude. 

B) constroi. 

C) ecumenico. 

D) tireoide. 

E) saida.
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Prof. Fabrício Dutra 

Prof. Fabrício Dutra 

9. IAUPE 2022

Assinale a alternativa em que os termos sublinhados estão classificados
CORRETAMENTE nos parênteses

correspondentes.

A) “...e desistir ao primeiro (numeral) sinal de oposição ou infortúnio.”(adjetivo)

B) “Aqueles (pronome) que cultivaram o hábito da persistência (adjetivo) parecem
protegidos...”

C) “...não (advérbio) aceitam a derrota como algo mais que temporário.(substantivo)

D) “Mas (conjunção) o que não vemos, o (pronome) que a maioria nem suspeita,...”

E) “...é o poder silencioso, que socorre os (artigo) que lutam contra (preposição) o
desânimo...”
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Prof. Fabrício Dutra 

Prof. Fabrício Dutra 

10. IAUPE 2022

. Observe o fragmento de texto abaixo:

“...não aceitam a derrota como algo mais que temporário.”

Sobre ele, está CORRETO afirmar que

A) existe uma incorreção gramatical, uma vez que o termo “temporário” deveria concordar com o
substantivo “derrota”.

B) se o termo “algo” fosse permutado por “alguma coisa”, o termo “temporário” se manteria
inalterado em sua grafia.

C) não existe qualquer desvio gramatical nesse fragmento.

D) o termo “temporário” poderia indiferentemente concordar com o termo “derrota” ou com
“algo”.

E) se o termo “derrota” fosse substituído por “insucessos”, estaria correta a construção: não
aceitam os insucessos como algo mais que temporários.
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Prof. Fabrício Dutra 

11. IAUPE 2022

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, observando os termos sublinhados.

1. Adjetivo            ( ) “Para mulheres que passam o dia todo realizando tarefas...”

2. Substantivo      ( ) “...os afazeres cotidianos matam os sonhos de toda uma vida”

3. Numeral            ( ) “...ao redor do mundo dedicam o dobro das horas...”

4. Preposição        ( ) “Quando as mulheres conseguem reduzir o tempo...”

5. Pronome           ( ) “Isto é muito significativo porque é o trabalho...”

6. Artigo                ( ) “...enquanto os homens passam menos de uma.”

7. Advérbio           ( ) “mas o tamanho da disparidade varia.”

8. Conjunção         ( ) “...que a mulher faz em casa é uma barreira...” 
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Prof. Fabrício Dutra 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

A) 4/5/3/8/1/7/2/6 

B)  4/3/5/8/7/1/2/6 

C) 5/4/3/7/8/1/2/6

D)  3/4/5/7/6/1/2/8 

E) 5/4/3/8/7/2/1/6
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Prof. Fabrício Dutra 

12. IAUPE 2022

Observe os fragmentos de texto abaixo:

I. “Em média, as mulheres ao redor do mundo dedicam o dobro das horas dos homens ao trabalho não
remunerado, mas o tamanho da disparidade varia.”

II. “Quando as mulheres conseguem reduzir o tempo de trabalho não remunerado, aumentam o tempo de
trabalho remunerado.”

Sobre esses fragmentos, assinale a alternativa CORRETA.

A) Em ambos, o período é composto por subordinação.

B) No fragmento II, o período é composto por subordinação, e a conjunção que liga as orações exprime
circunstância modal.

C) No fragmento I, o período é composto por coordenação, e a conjunção que une as orações exprime ideia de
oposição.

D) No fragmento II, o período é composto por coordenação, e a conjunção exprime ideia de proporcionalidade.

E) No fragmento I, a conjunção une as orações, exprimindo ideia de explicação.
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OBRIGADO

Prof. Fabrício Dutra
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Língua Espanhola
Prof. Adinoél Sebastião

Prof.: Brunno Lima

RACIOCÍNIO LÓGICO 
MATEMÁTICO

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

EDITAL:
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou 
eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as 
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão 
e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal; raciocínio 
matemático; raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de 
conceitos; discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a 
partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões 
determinadas.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
UPENET / IAUPE

Prof. Brunno Lima

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(IAUPE / PREFEITURA DE PETROLINA / 2019) 
Considere as seguintes afirmações: 

A) Se eu estudar, então não sou reprovado. 

B) Ou eu jogo, ou eu estudo. 

C) Eu fui reprovado. 

Nessas condições, é possível concluir logicamente que 

A) eu joguei.                                     D) eu nem joguei nem estudei. 

B) eu estudei.                                    E) eu estudei, mas não joguei. 

C) eu estudei e também joguei. 
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REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
A) eu joguei.

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(IAUPE / PREFEITURA DE PETROLINA / 2019) 

A proposição “Nenhum aluno da Universidade tem menos de 15 anos” é negada 
por: 

A) Nem todo aluno da Universidade tem menos de 15 anos. 

B) Nem todo aluno da Universidade tem mais de 15 anos. 

C) Não existe aluno da Universidade com 15 anos. 

D) Algum aluno da Universidade tem menos de 15 anos. 

E) Algum aluno da Universidade tem mais de 15 anos. 
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REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
D) Algum aluno da Universidade tem menos de 15 anos. 

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(IAUPE / PREFEITURA DE POMBOS / 2017) 
Após várias reclamações, os responsáveis pela organização de um evento 
fizeram a seguinte afirmação: “Não é verdade que todos os espectadores que 
compraram ingresso antecipadamente foram prejudicados”. Considerando que 
essa afirmação seja verdade, pode-se concluir que, necessariamente, 
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REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

A) pelo menos um espectador que comprou ingresso antecipadamente não foi
prejudicado.

B) pelo menos um espectador que não comprou ingresso antecipadamente foi
prejudicado.

C) somente espectadores que não compraram ingresso antecipadamente foram
prejudicados.

D) todos os espectadores que compraram ingresso antecipadamente não foram
prejudicados.

E) todos os espectadores que não compraram ingressos antecipadamente foram
prejudicados.

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
A) pelo menos um espectador que comprou ingresso antecipadamente não foi
prejudicado.
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REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(IAUPE / PREFEITURA DE POMBOS / 2017) 
Supondo que a afirmação: “Se todos fizerem a sua parte, então o mundo ficará
melhor.” é verdadeira, é necessariamente verdade que

A) Se o mundo não ficar melhor, então nem todos fizeram a sua parte.

B) Se nem todos fizerem a sua parte, então o mundo ficará melhor.

C) Se todos fizerem a sua parte, então o mundo não ficará melhor.

D) Se o mundo ficar melhor, então nem todos fizeram a sua parte.

E) Se o mundo não ficar melhor, então todos fizeram a sua parte.

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
A) Se o mundo não ficar melhor, então nem todos fizeram a sua parte.
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REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(IAUPE / PREFEITURA DE POMBOS / 2017) 
Assinale a alternativa que apresenta a negação da seguinte sentença: “As queimadas estão
aumentando, e o aquecimento global não está diminuindo”.

A) É falso que as queimadas estão aumentando, e o aquecimento global está diminuindo.

B) As queimadas não estão aumentando, e o aquecimento global não está diminuindo.

C) As queimadas não estão aumentando ou o aquecimento global está diminuindo.

D) As queimadas estão diminuindo ou o aquecimento global está aumentando.

E) As queimadas estão diminuindo, e o aquecimento global está diminuindo.

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
C) As queimadas não estão aumentando ou o aquecimento global está diminuindo.
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REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(IAUPE / UPE / 2018) 
Assinale a alternativa que apresenta a negação da afirmação condicional “Se for feriado,
eu vou à praia”.

A) É feriado, e eu não vou à praia.

B) Se não for feriado, eu vou à praia.

C) Não é feriado, e eu vou à praia.

D) Não é feriado, e eu não vou à praia.

E) Se for feriado, eu não vou à praia.

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
A) É feriado, e eu não vou à praia.
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REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(IAUPE / PREFEITURA DE PETROLINA / 2018) 
Na conhecida sequência de Fibonacci, um elemento da sequência é obtido pela soma dos
dois elementos imediatamente anteriores; por exemplo, se os dois primeiros elementos
dessa sequência forem 0 e 1, os primeiros elementos da sequência de Fibonacci – que é
infinita - serão, nesta ordem: 0,1,1,2,3,5,8,13,... Nessas condições, podemos afirmar que

A) jamais haverá números primos nessa sequência.

B) o quadrado de 12 será elemento dessa sequência.

C) há, pelo menos, 2 elementos da sequência maiores que 100 e menores que 200.

D) todos os números da sequência são números primos.

E) nenhum número da sequência possui raiz quadrada inteira.

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
B) o quadrado de 12 será elemento dessa sequência.
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REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(IAUPE / PREFEITURA DE PAULISTA / 2017) 
Por um defeito, uma tela ficou repetindo a seguinte sequência de letras:

S U B L I M E S U B L I M E S U B L I M E S U B L I M E ......

A quadringentésima trigésima segunda letra que ele escreveu foi

A) B.

B) I.

C) S.

D) M.

E) E.

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
B) I.
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REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(IAUPE / PREFEITURA DE POMBOS / 2017) 
Os amigos Roberto, Alexandre e Gilberto possuem profissões diferentes: um é físico, outro,
engenheiro, e o outro é professor; e cada um deles torce por times distintos da capital
pernambucana: um é alvirrubro, outro, tricolor e o outro, rubronegro. Sabe-se ainda que
Alexandre é rubronegro, Gilberto não é o engenheiro, Roberto é físico, e o professor não é
alvirrubro. Assim, pode-se concluir que

A) Alexandre não é engenheiro.

B) o engenheiro não é rubronegro.

C) Roberto não é alvirrubro.

D) Gilberto é tricolor.

E) Alexandre é professor.

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
D) Gilberto é tricolor.
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REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

(IAUPE / UPE / 2018) 
Considerando que a declaração "Todo gato é pardo" seja verdadeira, assinale a alternativa
que corresponde a uma argumentação CORRETA.

A) Azrael é pardo, portanto é gato.

B) Frajola é pardo, portanto não é gato.

C) Manda-Chuva não é pardo, portanto não é gato.

D) Garfield não é gato, portanto é pardo.

E) Tom não é gato, portanto não é pardo.

REVISÃO DE VÉSPERA – SEFAZ PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:
C) Manda-Chuva não é pardo, portanto não é gato.
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OBRIGADO

Prof. Brunno Lima

EDUCAÇÃO FISCAL

Prof. Rafael Rocha
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Prof. Rafael Rocha

https://t.me/rafaelrochaestrategia

@rafaelrochaestrategia

Prof. Rafael Rocha

Introdução, Conceito, Objetivos e 
Características da Educação Fiscal

Conceito de Educação Fiscal:

Processo de ensino e aprendizagem, que visa a estimular uma cidadania ativa, participativa 

e solidária, mediante a compreensão, tanto dos direitos fiscais – especialmente relacionados 

a uma gestão adequada dos gastos públicos pelos governantes – como de suas obrigações, 

especificamente do dever fundamental de pagar tributos.
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Introdução, Conceito, Objetivos e 
Características da Educação Fiscal

Pressupostos/Objetivos da Educação Fiscal Objetivos da Educação Fiscal (consiste na 

promoção e na institucionalização do conceito de Educação Fiscal):

- Conscientização da função socioeconômica dos tributos.

- Participação da sociedade na gestão e no controle dos recursos públicos.

- Vinculação entre educação, o trabalho e as práticas sociais.

- Exercício efetivo da cidadania e dignidade da pessoa humana.

Introdução, Conceito, Objetivos e 
Características da Educação Fiscal

- Compartilhar conhecimentos com a sociedade acerca da origem, aplicação e controle dos

recursos públicos.

- Estimular a mudança de valores, crenças e culturas individuais para formar um ser humano

coletivo.

- Propiciar a transformação social.

- Harmonizar a relação Estado-cidadão.
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Introdução, Conceito, Objetivos e 
Características da Educação Fiscal

- Exercício da cidadania fiscal:

I. Origem recursos públicos;

II. Aplicação dos recursos públicos;

III. Controle dos recursos públicos.

Dever fundamental de pagar tributos

Orçamento Público;
PPA, LDO e LOA;
Orçamento Participativo

PNEF
Valores morais que suportam o PNEF:

- cidadania;

- comprometimento;

- efetividade;

- ética;

- justiça;

- solidariedade;

- transparência.

Missão do PNEF: compartilhar conhecimentos e interagir com a sociedade sobre a

origem, aplicação e controle dos recursos públicos, favorecendo a participação social.
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PNEF
Objetivos do PNEF:

Geral:

   - Promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o efetivo exercício da cidadania; 

Específicos:

   - Disseminar informações e conceitos sobre a gestão fiscal, favorecendo a compreensão 

e a intensificação da participação social nos processos de geração, aplicação e 

fiscalização dos recursos públicos.

   - Institucionalizar o PNEF nas esferas dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, 

desenvolvendo ações permanentes de sensibilização;

   - Estimular a prática interdisciplinar nas ações de educação fiscal, capacitando de 

forma continuada agentes multiplicadores.

PNEF
Modelo de Gestão do PNEF:

• Integrada.

• Os Estados têm autonomia de elaborar e implementar seus projetos segundo suas 

condições, definindo prioridades e ritmo próprio, porém, obedecendo às Diretrizes do 

Programa Nacional.

• Nos Estados, o Programa é desenvolvido em parceria com as Secretarias da Fazenda, 

da Educação e da Receita Federal do Brasil e outras instituições, a critério do programa 

estadual de Educação Fiscal.

• A ESAF, como Coordenadora-Geral do Programa, exerce papel fundamental na 

evolução do Programa.
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PNEF

• A ESAF promove, de forma permanente, a articulação dos três níveis de governo, no

âmbito do Programa.

• No cenário internacional, a ESAF tem propiciado a divulgação e troca de experiências

do PNEF em países como Canadá, África do Sul, Moçambique, Cuba e Honduras.

• As instituições gestoras e suas respectivas competências constam da Portaria

Interministerial Fazenda e Educação nº 413, de 31 de dezembro de 2002 (que não nos

interessam).

PNEF
Diretrizes Estratégicas do PNEF:

- A ênfase no exercício da cidadania deverá voltar-se para a organização, mobilização

e o estímulo à participação social no tocante às questões tributárias e às finanças e

gastos públicos, relativos às três esferas de governo.

- Sua implementação, de âmbito nacional, deverá envolver os três níveis de governo, por

meio da elaboração e execução de planos estratégicos, programas e projetos, cujos

resultados esperados e impactos desejados deverão ser monitorados e avaliados

quantitativa e qualitativamente por sistema nacional e local, devendo fazer também

parte da política institucional de cada instituição gestora.
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PNEF

- Suas ações, com caráter de educação permanente, deverão estar desvinculadas de 

campanhas de premiação com finalidade exclusiva de aumento de arrecadação, como 

também evitar o uso de logomarcas e mensagens que caracterizem determinada gestão 

governamental, eliminando assim a possibilidade de utilização do programa com 

objetivos político-partidários.

- O financiamento das ações do PNEF ocorrerá por intermédio de recursos orçamentário 

próprios, oriundos das três esferas de governo, assim como daqueles procedentes de 

parcerias com entidades da sociedade civil ou organismos internacionais.

PNEF

- O material didático do PNEF deverá se nortear pelos princípios político, estético e ético 

das Diretrizes Curriculares Nacionais, pela legislação educacional vigente, respeitando as 

diretrizes nacionais, estaduais e municipais e pela autonomia das instituições de ensino.

- Todo o material produzido para o PNEF, inclusive o didático, será de propriedade do 

Programa e deverá seguir linhas de referenciais nacionais definidas neste documento e 

em documentos orientadores específicos, devendo haver permanente socialização 

nacional do material produzido e das experiências realizadas.
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PNEF
Fundamentos do PNEF:

- Na educação;

- Na cidadania;

- Na ética;

- Na política;

- No controle social;

- Na relação Estado-sociedade;

- Na relação Administração Tributária-Contribuinte;

- Na condução do PNEF.

PNEF
Abrangência do PNEF:

Módulo 1) Os estudantes do ensino fundamental;

Módulo 2) Os estudantes do ensino médio;

Módulo 3) Os servidores públicos;

Módulo 4) A comunidade universitária;

Módulo 5) A sociedade em geral.

75

76



Inserção do Programa na 
educação formal no Brasil

Resolução CNE 07/10:

“Art. 16. Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em 

seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem 

de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, 

regional e local, bem como na esfera individual. Temas como saúde, sexualidade e 

gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e adolescentes, de 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), preservação do 

meio ambiente, nos termos da política nacional de educação ambiental (Lei no 

9.795/99), educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, e 

diversidade cultural devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da base nacional 

comum e da parte diversificada do currículo”.

Educação Fiscal no Ensino Superior

• Direito Social/bem público X Negócio/mercadoria;

• Maior crescimento do número de Centros Universitários, Faculdades e ISEs;

• Importância da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão (só

verificada nas Universidades).
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Educação Fiscal no Ensino Superior
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de

gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre

ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na

forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.

Os tributos como fonte 
de financiamento estatal. 

Principais fontes de financiamento:

1) Emissão de moeda (receitas de senhoriagem);

2) Emissão de títulos públicos;

3) Receitas decorrentes do exercício de atividade empresarial;

4) Receitas tributárias; 
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Os tributos como fonte 
de financiamento estatal. 

- Solidariedade Federativa;

   . Facultatividade da Competência Tributária

   . Fundos de Participação (FPE e FPM)

   . Repartição das Receitas Tributárias

- Solidariedade Social;

   . Dever fundamental de pagar tributos

   . Sonegação tem baixa reprovabilidade social

   

Os tributos como fonte 
de financiamento estatal. 

Outros crimes que prejudicam a arrecadação dos tributos:

- Contrabando

- Descaminho

- Contrafação (pirataria)
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- Conceito de Tributo:

   “Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada”.

- Espécies Tributárias

   . Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos 

compulsórios

- Competências Tributárias acerca dos impostos

   

Sistema Tributário Nacional

- Funções da tributação:

   

   . Alocativa

   . De estabilização

   . Redistributiva (princípios da progressividade, da seletividade)

Sistema Tributário Nacional
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- Capacidade Contributiva;

“Art. 145. (...)

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a

capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente

para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e

nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”

Princípios basilares da Tributação

“... a despeito de o art. 145, § 1º, da Constituição Federal, que alude à capacidade

contributiva, fazer referência apenas aos impostos, não há negar que ele consubstancia uma

limitação ao poder de imposição fiscal que informa todo o sistema tributário. É certo,

contudo, que o princípio da capacidade contributiva não é aplicável, em sua inteireza, a

todos os tributos. [...] Como se sabe, existe certa dificuldade em aplicá-lo, por exemplo, às

taxas, que pressupõem uma contraprestação direta em relação ao sujeito passivo da

obrigação. Na hipótese das contribuições, todavia, o princípio em tela, como regra, encontra

guarida, como ocorre no caso das contribuições sociais previstas no art. 195, I, b e c,

devidas pelo empregador” (Excerto do voto do Min. Ricardo Lewandowski, quando do

julgamento, pelo STF, do RE 573675, mar. 2009).

Princípios basilares da Tributação
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- Do Benefício

- Da Progressividade das alíquotas

   

Princípios basilares da Tributação

- Falhas do nosso Sistema Tributário

   

   . Regressividade e má distribuição da carga tributária, visto que a maior carga 

tributária é referente à tributação indireta (o que acentua as desigualdades sociais);

   . A estrutura tributária desestimula as atividades produtivas e a geração de 

emprego, o que pode ser visto pela fragmentação legislativa e burocracia dos Fiscos; 

   . O retorno social é baixo em relação à carga tributária, ou seja, não recebemos 

uma contrapartida efetiva do Poder Público; 

   . Cidadania fiscal incipiente.

Sistema Tributário Nacional

87

88



- Princípios norteadores de um Sistema Tributário justo:

. Equidade

. Neutralidade

. Progressividade

. Simplicidade

Sistema Tributário Nacional

(Inédita) A Educação Fiscal deve ser entendida como um instrumento de disseminação de 

uma nova cultura cidadã, fundada no(s) seguinte(s) pressuposto(s):

a) Conscientização da função socioeconômica dos tributos; gestão e controle 

democráticos dos recursos públicos; vinculação entre educação, o trabalho e as práticas 

sociais; exercício efetivo da cidadania e dignidade da pessoa humana.

b) Somente conscientização da união dos estados e gestão e controle dos recursos 

municipais.

c) Somente vinculação entre trabalho e práticas sociais e exercício da dignidade da 

pessoa humana.

d) Somente na conscientização da função socioeconômica dos tributos.

e) O individual deve sobrepujar o coletivo.

EXERCÍCIOS
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(Inédita) O Estado Democrático de Direito tem princípios que lhe são peculiares, entre os 

quais, principalmente, o que pode ser entendido como valor-guia do Ordenamento 

Jurídico de um Estado dessa natureza e corresponde – em menor ou maior grau – ao 

elemento comum dos direitos fundamentais. Qual seria esse princípio?

a) A construção de uma sociedade justa.

b) Redução das desigualdades regionais.

c) Erradicação da pobreza.

d) A garantia do desenvolvimento social.

e) Dignidade da pessoa humana.

EXERCÍCIOS

(Inédita) Acerca do conceito de Educação Fiscal, analise o item a seguir.

Consiste num processo de ensino e aprendizagem da população, que visa a estimular uma

cidadania ativa, participativa e solidária, mediante a compreensão, exclusivamente, dos

direitos fiscais que propiciarão o efetivo controle dos gastos públicos.

EXERCÍCIOS
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(Inédita) Julgue o item a seguir.

É dever do cidadão pagar tributos e como consequência o Estado irá assegurar os 

recursos necessários para garantir a realização de programas e políticas direcionadas à 

obtenção do denominado bem comum, razão esta da própria existência do Estado.

 

EXERCÍCIOS

(Inédita) Considerando a necessidade de que sejam concretizados os direitos fundamentais 

de cunho prestacional, qual o principal dever do cidadão?

a) Pagar tributos.

b) Coesão social.

c) Promover justiça social. 

d) Aprofundar-se no debate sobre a justiça fiscal.

e) Se fazer presente nas negociações com o Estado, por ocasião da elaboração do 

orçamento participativo.

EXERCÍCIOS
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(Auditor Fiscal da Receita Estadual/SEFAZ-CE/2021) A educação fiscal é um trabalho de

sensibilização da sociedade para a função socioeconômica do tributo, a qual se refere ao

aspecto econômico de otimização da receita pública e ao aspecto social, no que diz

respeito ao fato de que toda a população deve efetuar o pagamento de seu imposto.

EXERCÍCIOS

(Inédita) Realizar práticas democráticas em permanente integração com todos os

segmentos sociais de modo a contribuir para que o Estado cumpra seu papel

constitucional de reduzir as desigualdades sociais e ser instrumento de fortalecimento

permanente do Estado Democrático de Direito. Este fundamento deve ser seguido por

quem estiver na condução do PNEF. Partindo desse pressuposto, é possível afirmar que:

a) O PNEF funciona de forma integrada.

b) O PNEF funciona de forma centralizada.

c) O PNEF funciona de forma unilateral.

d) O PNEF funciona de forma bilateral.

e) Nenhuma das assertivas anteriores.

EXERCÍCIOS
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(Inédita) Dos itens relacionados abaixo, qual NÃO faz parte dos objetivos específicos do 

Programa Nacional de Educação Fiscal.

a) Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo.

b) Incentivar o acompanhamento, pela sociedade, da aplicação dos recursos públicos.

c) Institucionalizar o PNEF nas esferas dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, 

desenvolvendo ações permanentes de sensibilização.

d) Promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o efetivo exercício da cidadania.

e) Nenhuma das assertivas anteriores.

EXERCÍCIOS

(Inédita) Leia as assertivas abaixo:

I - Todos  temos o dever de pagar tributos e, em contrapartida, temos o direito de 

participar do processo decisório de alocação do gasto público.

II- O Programa Nacional de Educação Fiscal - PNEF é construído pelas mãos de todos, a 

partir da nossa visão de mundo e da participação consciente no contexto das relações 

humanas, sociais, econômicas, em que cada um é sujeito da sua história e da história 

coletiva.

III- A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 07/2010, que dispõe sobre os 

componentes curriculares, consagra em seu art. 16 a educação fiscal como um dos temas 

relevantes para a formação cidadã dos educandos, devendo compor os conteúdos da 

base nacional comum e da parte diversificada do currículo.

EXERCÍCIOS
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Considerando V para Verdadeiro, F para Falso e após analisar as três afirmativas acima,

escolha a alternativa correta:

a) V-F-F.

b) V-V-V.

c) V-V-F.

d) F-V-F.

e) F-F-V.

EXERCÍCIOS

(Inédita) Texto da questão: "Compartilhar conhecimentos e interagir com a sociedade 

sobre a origem, aplicação e controle dos recursos públicos, favorecendo a participação 

social."

Essa Missão refere-se:

a) ao Programa Nacional de Educação Fiscal.

b) ao Projeto Político Pedagógico das escolas.

c) às instituições de ensino, em geral.

d) às instituições de ensino superior. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

EXERCÍCIOS
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(Inédita) Com relação às propostas do Programa Nacional de Educação Fiscal, é 

INCORRETO afirmar que:

a) Busca contribuir para fortalecer os mecanismos de transformação social por meio da 

educação.

b) Visa restringir a participação popular na gestão democrática do Estado, por meio dos 

mecanismos de controle social.

c) Procura desenvolver a consciência crítica da sociedade para o exercício do controle 

social. 

d) Visa ser reconhecido como programa de excelência pelo Estado, Sociedade e pela 

Comunidade Internacional na promoção da cidadania fiscal.

e) Tem como valores cidadania, comprometimento, efetividade, ética, justiça e 

solidariedade.

EXERCÍCIOS

(Inédita) A ideia essencial para se construir uma universidade autônoma e democrática,

passa pela:

a) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

b) Necessidade de vultoso financiamento privado, principalmente no campo das

pesquisas.

c) Oferta de educação gratuita.

d) Criação de mais centros universitários.

e) Nenhuma alternativa anterior.

EXERCÍCIOS
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(SEFAZ-CE/AFRE/2021/Cebraspe - adaptada) O Programa Nacional de Educação Fiscal 

foi instituído com o objetivo, entre outros, de levar conhecimento aos cidadãos sobre a 

origem, a aplicação e o controle dos recursos públicos, de modo a favorecer a 

implementação de mecanismos e instrumento de transparência, visando à participação 

social.

EXERCÍCIOS

(SEFAZ-CE/AFRE/2021/Cebraspe) Tendo em vista os fundamentos e diretrizes 

estratégicas da educação fiscal, julgue o item a seguir.

O Programa de Educação Fiscal tem caráter de permanência após sua implantação em 

cada unidade federativa, o que significa que está vinculado a campanhas e mandatos 

eletivos de governadores.

EXERCÍCIOS
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(Inédita) São consequências da evasão fiscal:

a) Distorção da economia, pois atenta contra lei da livre concorrência.

b) Subversão do princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei.

c) Contribuição para a degradação do sentido cívico e da moralidade pública.

d) O bom contribuinte é excessivamente onerado.

e) Todas as alternativas anteriores.

EXERCÍCIOS

(Inédita) Leia a definição abaixo.

Não se admite a exigência de tributos nos casos em que a capacidade contributiva não

existe.

É correto afirmar que essa é a definição do princípio do mínimo existencial.

EXERCÍCIOS
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(Inédita) “É inegável que a questão tributária alcançou um grau de complexidade que 

reduz a própria possibilidade de compreensão por parte de uma parcela muito 

significativa da sociedade.” Como contornar essa problemática?

a) Reforçando sistematicamente a ideia de que o cidadão tem “direito a ter direitos”.

b) Aprofundando substancialmente a discussão sobre tributos.

c) Por ser um assunto demasiado técnico, o ideal seria deixar exclusivamente nas mãos 

de políticos e técnicos (economistas).

d) Criando mecanismos de visibilidade do próprio Estado, especialmente em relação à 

“caixa-preta” da tributação. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

EXERCÍCIOS

(Inédita) “Pode-se dizer que há uma aceitação social tácita à evasão fiscal, razão pela 

qual não existe, por parte da sociedade, uma reação que tenha por objetivo punir o 

infrator. O porquê, nas palavras de Gregório Robles, é: “a infração da norma social é 

considerada grave quando afeta um valor essencial, de capital importância para o grupo; 

para tanto, a reação será severa, contundente”. De outra baila, quando “o valor afetado 

é considerado de escassa importância ou de hierarquia inferior, o sentimento de 

indignação será leve e difuso, e a reação, caso ocorra, será suave”. Isso ocorre devido:  

EXERCÍCIOS
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a) À inexistência de uma resposta estatal às demandas sociais.

b) À visível e aparentemente incontrolável corrupção.

c) Aos desvios de recursos da administração pública.

d) Todas as alternativas anteriores.

e) Nenhuma alternativa anterior.

EXERCÍCIOS

(Inédita) Qual dos impostos abaixo tem sua incidência relacionada com o patrimônio ?  

a) ICMS.  

b) IOF. 

c) ISSQN. 

d) IR.    

e) Nenhuma alternativa anterior.

EXERCÍCIOS
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(Inédita) “Cada indivíduo deve ser tributado de forma proporcional aos benefícios que 

recebe do Estado. 

Essa é a definição do princípio:

a) da capacidade contributiva.  

b) da progressividade. 

c) da seletividade. 

d) do benefício.    

e) da isonomia.

EXERCÍCIOS

(SEFAZ-CE/AFRE/2021/Cebraspe) Observa-se a aplicação do princípio da

progressividade – cuja característica é a elevação gradual dos tributos, segundo critérios

estabelecidos em lei – no caso das alíquotas diferenciadas do ICMS: 28% sobre

operações com serviços de comunicação; 25% sobre o consumo de energia elétrica;

18% sobre mercadorias ou bens de uma forma geral.

EXERCÍCIOS
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(SEFAZ-CE/AFRE/2021/Cebraspe) Os objetivos da tributação dividem-se em distributivos, 

alocativos e estabilizadores. No Estado social, os objetivos estabilizadores visam à 

redução de desigualdades sociais.

EXERCÍCIOS

(SEFAZ-CE/AFRE/2021/Cebraspe) Compete aos Estados e ao DF a arrecadação do 

imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 

por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos à sua aquisição. 

EXERCÍCIOS
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OBRIGADO

Prof. Rafael Rocha

EDUCAÇÃO FISCAL –
DIREITO TRIBUTÁRIO

Prof. Fábio Dutra
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Prof Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos

Conceito de Tributo
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Prestação Pecuniária

Prestação Compulsória

Prestação que não constitui 
sanção de ato ilícito

Prestação instituída em lei

Prestação cobrada mediante 
atividade vinculada

Conceito de Tributos
Prof. Fábio Dutra
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Referente à conceituação de Tributo, de acordo com a legislação vigente, 
assinale a alternativa CORRETA.

A) Tributo é toda prestação pecuniária facultativa, em moeda, instituída pela 
Fazenda Federal e cobrada mediante atividade administrativa.

B) Tributo é imposto que tem como fato gerador o exercício regular do poder 
de polícia prestado ao contribuinte.

C) Tributo é toda prestação pecuniária obrigatória, apenas em moeda corrente, 
cobrada ao contribuinte em razão de sua condição econômica.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra

IAUPE/PGE-PE

Referente à conceituação de Tributo, de acordo com a legislação vigente,
assinale a alternativa CORRETA.

D) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sansão de ato ilícito instituída por lei
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

E) Tributo é imposto que tem como fato gerador a valorização do imóvel do
contribuinte em razão de obra pública.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra D

IAUPE/PGE-PE

119

120



Sobre o conceito de tributo, assinale a alternativa CORRETA.

A) Os tributos podem ser cobrados em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, e não necessariamente sua cobrança será compulsória, por se tratar 
de uma ação discricionária do Estado, a atividade de fiscalização e 
cobrança/imposição fiscal.

B) As contribuições previdenciárias, conforme já pacificado pelo Supremo 
Tribunal Federal, não são tributos, possuindo natureza jurídica própria.

C) O tributo não deve se confundir com uma sanção para atos ilícitos, embora 
penalidades possam ser cobradas em função da desatenção da legislação 
tributária, pois as penalidades possuem uma previsão de fato gerador distinta 
da previsão do fato gerador dos tributos.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra

IAUPE/UPE/2019

Sobre o conceito de tributo, assinale a alternativa CORRETA.

D) A cobrança simultânea de tributos e penalidades justifica uma alegação de
bitributação por parte do contribuinte, mas não do responsável tributário.

E) O agente fiscal, ao preencher um auto de infração, relativo à prestação
devida por um tributo, deve atuar de forma discricionária, tal qual ocorre com a
inscrição do valor devido como crédito tributário, em mora, na dívida ativa.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra C

IAUPE/UPE/2019
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As espécies tributárias

O critério para definição da natureza jurídica dos tributos: fato gerador.

São irrelevantes:

Denominação e características formais;

Destino do produto da sua arrecadação.

Natureza Jurídica dos Tributos

Conceito de Tributos
Prof. Fábio Dutra

Espécies Tributárias
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Impostos

Taxas

Contribuições de Melhoria

Empréstimos Compulsórios

Contribuições Especiais

Conceito de Tributos
Prof. Fábio Dutra
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Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 
(CTN)

Impostos

Espécies Tributárias
Prof. Fábio Dutra

Tributos não vinculados

Tributos de arrecadação não vinculada

Tributos de competência privativa

Impostos

Espécies Tributárias
Prof. Fábio Dutra
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Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. (CTN)

Taxas

Espécies Tributárias
Prof. Fábio Dutra

Tributos vinculados

Competência Comum

Fatos Geradores:

Exercício regular do poder de polícia

Serviço público específico e divisível

Taxas

Espécies Tributárias
Prof. Fábio Dutra
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Serviços específicos  quando possam ser destacados em unidades 
autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas.

Serviços divisíveis  quando suscetíveis de utilização, separadamente, por 
parte de cada um dos seus usuários.

Taxas de Serviço

Espécies Tributárias
Prof. Fábio Dutra

Utilização efetiva  quando usufruídos pelo contribuinte a qualquer título;

Utilização potencial  quando, sendo de utilização compulsória, sejam 
postos à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em 
efetivo funcionamento;

Taxas de Serviço

Espécies Tributárias
Prof. Fábio Dutra
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 A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é
instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra
valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como
limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel
beneficiado. (CTN, art. 81)

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra

Contribuições de Melhoria

A Prefeitura de um determinado município, no uso de suas atribuições, 
construiu uma praça pública. Os imóveis no entorno desta foram valorizados. 
Que tributo poderá ser instituído para os beneficiários?

A) Taxa.

B) IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano.

C) Empréstimo compulsório.

D) Contribuição de melhoria.

E) Contribuição social.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra D

IAUPE/PGE-PE
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O que estabelece o CTN:

Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos 
compulsórios:

I - guerra externa, ou sua iminência;

II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos 
orçamentários disponíveis;

III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo.

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu 
resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta Lei. (CTN)

Empréstimos Compulsórios

Espécies Tributárias
Prof. Fábio Dutra

Contribuições especiais X Contribuições de melhoria

Quais são as contribuições especiais? (CF/88, arts. 149, 149-A e 195)

Contribuições sociais;

Contribuições de intervenção no domínio econômico;

Contribuições corporativas;

Contribuição de iluminação pública.

Contribuições Especiais

Espécies Tributárias
Prof. Fábio Dutra
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São consideradas espécies tributárias todas as abaixo citadas, EXCETO:

A) Impostos.

B) Taxas.

C) Preços Públicos (tarifas).

D) Contribuições de Melhoria.

E) Empréstimos Compulsórios.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra C

IAUPE/Petrolina-Auditor/2019

Competência Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Impostos:

União Estados e DF Municípios e DF
Imposto de Importação ICMS ISS
Imposto de Exportação ITCMD ITBI

Imposto de Renda IPVA IPTU
IPI - -
IOF - -
ITR - -
IGF - -

Impostos Residuais
Impostos Extraordinários
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Competência Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Taxas:
União Estados e Distrito Federal Municípios e Distrito Federal

Taxas pelo exercício regular 
do poder de polícia

Taxas pelo exercício regular 
do poder de polícia

Taxas pelo exercício regular 
do poder de polícia

Taxa pela utilização de 
serviços públicos específicos e 

divisíveis

Taxa pela utilização de 
serviços públicos específicos e 

divisíveis

Taxa pela utilização de 
serviços públicos específicos e 

divisíveis

Competência Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

União Estados e Distrito Federal Municípios e Distrito Federal
Instituição em face de obras 
públicas federais que gerem 

valorização imobiliária

Instituição em face de obras 
públicas estaduais/distritais 

que gerem valorização 
imobiliária

Instituição em face de obras 
públicas municipais/distritais 

que gerem valorização 
imobiliária

 Contribuições de Melhoria:
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Competência Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Empréstimos Compulsórios:

União Estados e Distrito Federal Municípios e Distrito Federal
Instituição em caso de guerra 
externa ou calamidade pública

- -

Instituição em razão de 
investimento público urgente e 
de relevante interesse nacional

- -

Competência Tributária

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

 Contribuições Especiais:

União Estados e Distrito Federal Municípios e Distrito Federal
Contribuições Sociais (Regra) Contribuições para Custeio do 

regime previdenciário dos 
servidores estaduais/distritais

Contribuições para Custeio do 
regime previdenciário dos 

servidores municipais/distritais
Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico (CIDE)
- Contribuição para Custeio do 

Serviço de Iluminação Pública 
(COSIP)

Contribuições de interesse das 
categorias profissionais ou 

econômicas

- -
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Qual o item que contém APENAS tributos federais?

A) Imposto de Renda e Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

B) Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre a Propriedade
Predial Territorial Urbana.

C) Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de bens e direitos,
Imposto sobre Operações Financeiras e Imposto de Renda.

D) Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e Imposto
sobre a Propriedade Rural.

E) Imposto sobre Produtos industrializados, Imposto sobre Serviços de
Qualquer natureza e Imposto de Renda.

Direito Tributário 
Prof. Fábio Dutra Gabarito: Letra A

IAUPE/PGE-PE

Repartição das Receitas Tributárias

Direito Tributário
Prof. Fábio Dutra

Tributo E/DF Municípios
IRRF 100% 100%

IOF Ouro 30% 70%

Impostos Residuais 20%

CIDE-Combust. 29% 25% dos 29%

ITR - 50% ou 100%

IPVA 50%

ICMS 25%

IR + IPI 21,5% FPE 25,5% FPM

3% para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste

IPI 10% FPEx 25% dos 10%
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OBRIGADO

Prof. Fábio Dutra

@proffabiodutra Fábio Dutra

ProfFabioDutraConcursos

DIREITO CONSTITUCIONAL

Profª.: Nelma Fontana
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1.(2021/IAUPE/UPE) Em seu famoso estudo sobre aplicabilidade das normas
constitucionais, no tocante à classificação adotada por José Afonso da Silva,
analise as afirmativas abaixo:
I. Normas de eficácia plena são aquelas, que produzem os seus efeitos de
imediato, sem a necessidade de intervenção legislativa.
II. Normas de eficácia contida são aquelas que precisam de uma intervenção do
legislador infraconstitucional para que possam produzir algum efeito.

III. Normas de eficácia limitada são aquelas que necessitam intervenção do
legislador ordinário, sob pena de não produzir nenhum efeito.
Está CORRETO o que se afirma em
A) apenas I.
B) apenas II.
C) apenas III.
D) apenas I e II.
E) I, II e III.

145

146



2.(IAUPE/JUCUPE) Dispõe o texto constitucional: “Ninguém será privado de
direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se
a cumprir prestação alternativa, fixada em lei". Trata-se de um dispositivo legal
de eficácia
A) contida.
B) plena.
C) limitada.
D) absoluta.
E) programática.

3.(2018/IAUPE/PREFEITURA DE CARUARU) Sobre a ação de impugnação de
mandato eletivo, prevista no capítulo dos direitos políticos da Constituição
Federal de 1988 – CF/88, analise a veracidade dos seguintes requisitos:
I. Para o mandato de prefeito, este será impugnado perante a justiça comum
estadual. II. O prazo de interposição é de 15 dias, contados da diplomação. III.
Será instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.
IV. Tramitará em segredo de justiça.
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Estão CORRETOS, apenas, os seguintes requisitos da ação de impugnação de
mandato eletivo
A) II, III e IV.
B) III e IV.
C) I e IV.
D) II e III.
E) I e II

4.(2018/IAUPE/PREFEITURA DE CARUARU) Sobre os direitos políticos previstos 
na Constituição Federal de 1988 – CF/88, analise a assertivas a seguir:
I. A esposa de um Governador pretende entrar na política e vai se candidatar ao 
cargo de Vereador num município integrante do mesmo Estado da Federação, 
governado por seu cônjuge. 
II. A filha de um Senador pretende se candidatar ao cargo de Deputado Federal 
no mesmo Estado da Federação onde seu pai se encontra exercendo o referido 
mandato eletivo. 
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III. Um Deputado Federal já era detentor de mandato eletivo quando seu irmão
foi eleito Prefeito de um município integrante do mesmo Estado Federativo. Esse
Deputado pretende se reeleger, mesmo com seu irmão exercendo o cargo de
chefe do executivo municipal. IV. Um cunhado do Presidente da República
pretende se candidatar a Vereador, sendo essa a sua primeira candidatura na
carreira política.

São elegíveis, sem qualquer impedimento previsto no capítulo de direitos
Políticos da CF/88,
A) I, II, III e IV.
B) I e IV, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) II e IV, apenas.
E) II e III, apenas.
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5.(2018/IAUPE/PREFEITURA DE CARUARU) Sobre os direitos de nacionalidade
previstos na Constituição Federal de 1988 – CF/88, analise os itens a seguir:
I. “Z”, grávida de sete meses, e o esposo “W” são estrangeiros e vieram ao Brasil
a turismo. Na viagem, “Z” entrou em trabalho de parto, de forma que seu filho
“Y” nasceu em território brasileiro.
II. “K” é da equipe diplomática da Embaixada da República Democrática do
Congo, localizada em Brasília, e seu filho “S” nasceu no Brasil.

III. “A”, brasileiro nato, segue em missão no estrangeiro a serviço da República
Federativa do Brasil, e o seu filho nasceu no país de destino da missão.
IV. “M” é nascida na Síria, mas deu entrada no pedido de nacionalidade
brasileira. Ela reside no Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem
condenação penal.
Poderão ser considerados brasileiros natos
A) I e II, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.
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GRATA!

Profª.: Nelma Fontana

DIREITO ADMINISTRATIVO

Prof. Herbert Almeida
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
 Dolo

 Agente público (político, servidor público, quem exerce função nas entidades)

 Particular (PF / PJ) -> parceria

 Terceiro (induz ou concorre) com dolo

 Não pode acumular: LIA + LAC

 Espécies de atos de improbidade (EI, LE e AP)

 Novos atos que AP: nepotismo e promoção pessoal

 Prescrição: 8 anos

 Ação: MP (LIA) + PJInt (STF)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Perda dos bens Perda da função Suspensão dos d. 

políticos
Multa Proibição de contratar / 

receber benef.

EI X X Até 14 anos Equiv. acréscimo Até 14 anos

LE Se concorrer X Até 12 anos Equiv. ao dano Até 12 anos

AP - - - Até 24x remun. Até 4 anos

Obs.: ressarcimento será aplicável sempre que houver “dano efetivo”

 Trânsito em julgado

 Perda da função: somente mesmo vínculo (pode estender no EI)

 Multa: pode ser o dobro (condição econômica)

 Proibição de contratar: mesmo ente (salvo motivos relevantes)
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Regime jurídico-administrativo
 Expressos

 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Desconcentração

Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização

Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação 
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva (direito 
privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva

Diferenças entre EP e SEM

Capital Forma jurídica Foro (entidades 
federais)

Empresa 
pública Público Qualquer Justiça federal

Sociedade de 
economia mista

Público / 
Privado S.A. (sempre) Justiça estadual
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Autarquização das estatais
 Aplicação às empresas estatais (prestadoras de serviços públicos / regime não

concorrencial) das mesmas regras aplicáveis às autarquias

 Exemplos:

 Delegação do poder de polícia;

 Regime de precatórios

 Imunidade tributária recíproca

Prof.

PODERES ADMINISTRATIVOS
Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção
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Requisitos

Delegação por lei

PJ de direito privado: integrante da Administração Pública

Capital: majoritariamente público

Atividade exclusiva
Prestadora de serviço público

Regime não concorrencial

LICITAÇÕES PÚBLICAS

Modalidades:

concorrência (habilitação preliminar, +3,3 mi; + 1,43 mi)

tomada de preços (cadastrados, = 3,3 mi; = 1,43 mi)

convite (carta-convite, = 330 mil; = 176 mil)

concurso (técnico, científico ou artístico)

leilão (alienação de bens)

pregão (bens e serviços comuns)

Revisão
Prof. Herbert Almeida
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + natureza singular + notória especialização
artista consagrado

Dispensável (discricionariedade):
baixo valor
emergência, guerra, perturbação da ordem
deserta
estabelecimentos penais – risco segurança pública

Revisão
Prof. Herbert Almeida

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Cláusulas exorbitantes: alteração unilateral, rescisão unilateral, fiscalização,

sanção, ocupação provisória, restrição exceção do contrato não cumprido

Alteração do contrato:

 Unilateral: (i) qualitativa; (ii) quantitativa: regra 25% ( + ou - ); 50% + no caso
de reforma edifício ou equipamento

 Acordo das partes: garantia, regime, forma de pagamento, equilíbrio
econômico-financeiro

Reajuste (reajuste em sentido estrito / repactuação).

Revisão

Revisão
Prof. Herbert Almeida
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Teoria da imprevisão: caso fortuito / força maior; fato do Príncipe; fato da
Administração; Interferências imprevistas

Prorrogação do contrato:

Metas do PPA;

 Serviços contínuos (60 meses) + (excep.: 12 meses);

 Aluguel de equipamentos / programas de informática (48m)

 Segurança nacional, inovação tecnológica: (120m).

Revisão
Prof. Herbert Almeida

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Controle administrativo

hierarquia e autotutela

regra: amplo (legalidade e mérito)

recursos administrativos (representação, reclamação admin., pedido de 
reconsideração, recurso hierárquico – próprio e impróprio –, revisão).

Controle judicial

Legalidade, provocado, posterior (regra)

Controle legislativo

Político (parlamentar direto): casas do Legislativo;

Técnico ou financeiro (parlamentar indireto): Tribunais de Contas
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AGENTES PÚBLICOS

Cargo público

Emprego público

Função (função autônoma: função temporária e função de confiança).

AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

Regra: não pode;

Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação periódica (LC /
ampla defesa)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO
Decisão coordenada:

3 ou mais setores

Justificável pela relevância / discordância que prejudique a celeridade;

Não exclui a responsabilidade de cada órgão

Não se aplica:

 Licitação

 Poder Sancionador

 Poderes distintos

OBRIGADO

Prof. Herbert Almeida
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INFORMÁTICA

Profa. Emannuelle Gouveia
@Emannuellegouveia

Redes de computadores. Conceito de internet e intranet. Conceitos e modos de
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a
internet/intranet. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio
eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais.
Armazenamento de dados na nuvem.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

175

176



1.Endereços da Internet geralmente iniciam com "http", por exemplo,
"http://pombos.pe.gov.br/". O termo http refere-se ao
A) uso da rede idêntica à rede de computador à qual o computador que tentou o
acesso está ligado.
B) uso da rede externa à rede de computador à qual o computador que tentou o
acesso está ligado.
C) tipo de segurança que será utilizada para abertura do arquivo.
D) protocolo de acesso que será utilizado.
E) tipo de servidor em nuvem que deve ser utilizado.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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2. O correio eletrônico é uma aplicação popular para a Internet. Entre protocolos
utilizados por clientes e servidores de email, estão
A) DNS, UDP e SNMP.
B) FTP, HTTP e MAIL.
C) VPN, ICMP e SNMP.
D) DHCP, LDAP e MAIL.
E) SMTP, POP3 e IMAP.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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3. No aplicativo Outlook, o endereço do ______________deve ser configurado para 
o envio de mensagens eletrônicas.

A) Dynamic Host Config uration Protocol (DHCP)
B) Internet Protocol(IP)
C) Network Time Protocol (NTP)
D) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
E) Transmission Control Protocol (TCP)

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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4. O Google tem o site de busca mais popular. Observe as afirmações sobre o que
pode ser realizado em pesquisa na Internet com ele.

I. Pesquisar em páginas da Web localizadas em uma região ou país.
II. Exibir os resultados da pesquisa com links apenas para um determinado tipo de
arquivo, por exemplo, arquivos do tipo PDF.
III. Exibir resultados nos quais meus termos de pesquisa aparecem, apenas, no título
da página.
IV. Exibir resultados nos quais meus termos de pesquisa aparecem, apenas, no site
ou domínio que eu especificar.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
B) Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras.
C) Apenas a afirmação I é verdadeira.
D) Todas as afirmações são falsas.
E) Todas as afirmações são verdadeiras.

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

5. A Internet é útil não só para intercâmbio de informações mas também é um
excelente meio de expor ideias e debatê-las com um grupo específico de
participantes. Observe as afirmações sobre grupos de discussão.
I. A troca de mensagens entre os participantes é feita, apenas, através de e-mails.
II. As conversas ou debates entre os participantes acontecem, apenas, em salas de
bate-papo.
III. O mediador é um participante que julga qual é a opinião correta.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
B) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
C) Apenas a afirmação II é verdadeira.
D) Todas as afirmações são falsas.
E) Todas as afirmações são verdadeiras.

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

6. O sistema de rede local (LAN) é caracterizado por uma conexão, em que:
A) as estações de trabalho precisam, necessariamente, dispor de uma memória RAM
de 5 GB.
B) as informações armazenadas no servidor estão sempre nas nuvens.
C) a configuração dos servidores deve ser superior às estações de trabalho.
D) o conjunto de hardware e o de software permitem a computadores individuais
estabelecerem comunicação entre si, trocando e compartilhando informações e
recursos.
E) os recursos de hardware, apenas, fornecem informações de uma WAN.

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

Conceitos de proteção e segurança. Noções de vírus. Aplicativos para segurança.
Procedimentos de backup.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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7.Uma fraude comum na Internet consiste em substituir uma página válida, por
exemplo de um banco, por outra página idêntica com o objetivo de roubar
informações confidenciais (por exemplo, número da conta e chave de acesso) dos
correntistas daquele banco. Das alternativas seguintes, qual representa cuidados que
podem prevenir o usuário de ser vítima de tal fraude?

A) Acesso dos sites apenas em redes e computadores confiáveis e cuidado em
verificar que o site acessado é, de fato, relativo ao endereço do banco e que o
navegador exibe "https://" antes de tal endereço - frequentemente com o símbolo
de cadeado fechado - no lugar do "http://" presente no endereço de sites não
protegidos.X

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

B) Acesso dos sites apenas em redes e computadores confiáveis e cuidado em
verificar que o site acessado apresenta o mesmo comportamento e aparência do site
oficial do banco. Digitação de dados feita apenas pelo teclado virtual acessado pelo
mouse e disponibilizado por todos os sites bancários.
C) Uso de navegador atualizado e apenas em redes domésticas ou redes
empresariais. A senha e o número da conta corrente digitados jamais devem ser
guardados no recurso de autocompletar o navegador.
D) Acesso ao site do banco apenas após a pesquisa em mecanismo de busca (por
exemplo, o Google) do nome do banco e se este, de fato, é um banco real.
E) Nenhum tipo de acesso à internet, exceto usando o computador pessoal.

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

8. Constitui-se em políticas de criação de senhas fortes, ou seja, que NÃO podem ser
facilmente inferidas com base nos dados cadastrais ou públicos de um dado usuário,
para proteção do acesso à Internet, o uso:
A) de caracteres especiais (#,%,$, etc), números e diferentes caixas de texto.
B) do nome do usuário seguido de números como senha.
C) de palavras em desuso (arcaísmos) da língua portuguesa ou o uso de palavras em
língua estrangeira como senha.
D) de datas comemorativas ou datas de aniversário como senha.
E) de nomes de personagens fictícios como senha, usando caracteres de diferentes
caixas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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9. Muitos programas de gerenciamento de emails contêm os chamados filtros anti-
spam. Assinale a alternativa que descreve o significado, em computação, do termo
spam.
A) Spam são programas de computador, desenvolvidos para prevenir, detectar e
eliminar vírus do computador.
B) Spam são programas instalados sem o consentimento do usuário, tendo por
objetivo capturar informações de um computador de forma ilícita e/ou danificar o
sistema.
C) Spam são programas que recolhem informações sobre o usuário, sobre o seu
histórico na Internet e transmite essa informação a uma terceira parte, sem o
conhecimento e consentimento do usuário.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

D) Spam é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo 
aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede.
E) Spam é uma mensagem não solicitada, contendo lixo eletrônico, publicidade em 
massa, caráter apelativo ou conteúdo inconveniente, dentre outros.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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10. Um aspecto fundamental no uso da Internet atualmente é a segurança. Uma das
ferramentas de segurança de maior utilização no Windows é o chamado Firewall,
que já é instalado, configurado e ativado para uso quando da instalação do Windows
10. Assinale, nas opções abaixo, a afirmativa CORRETA.
A) O Firewall deve ser desativado antes de se instalarem programas de antivírus, pois
interfere com tais programas, gerando falhas na segurança da rede.
B) Após a instalação do Firewall, não é possível o acesso à Internet, exceto nos casos
permitidos pelo administrador do sistema.
C) O Firewall desliga preventivamente o computador, em caso de tentativa de acesso
não autorizado a sites perniciosos ou contendo código potencialmente perigoso.
Após o desligamento preventivo, somente o administrador do sistema pode religar o
computador.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

D) Os Antivírus não devem ser utilizados em conjunto com o Firewall, pois o Firewall
desabilita a opção de detecção de vírus de códigos executados em sites da Internet
ou instalados em dispositivos móveis de armazenamento ligados ao computador.
E) O Firewall age como um monitor do fluxo de dados, dificultando o acesso de
hackers ou programas mal intencionados ao computador pela Internet ou pela rede
na qual este esteja conectado. O uso de Firewalls geralmente não dispensa a
instalação de antivírus, pois os programas de Firewall e antivírus possuem objetivos
distintos, ainda que complementares no quesito segurança.

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

11. O termo Phising refere-se a uma forma de fraude caracterizada pela(pelo):
A) tentativa de aquisição de informações sigilosas (senhas, números de contas
bancárias, etc), fazendo-se passar por alguma fonte (página do banco, remetente de
email, etc) confiável.
B) instalação de um programa de computador (keylogger) especializado na captura
de informações (senhas, números de contas bancárias, etc) digitadas via teclado.
C) envio de anexos contendo vídeos ou outras informações atraentes, mas que, na
verdade, instalam, ao serem executados, programas maliciosos no computador.
D) envio de uma quantidade massiva de emails , provocando a queda de servidores e
permitindo o ataque especializado de Hackers.
E) tentativa de invasão de sistemas mediante a tentativa de todas as possibilidades
(força bruta) de senhas, permitindo ao invasor ter acesso ao sistema como se fosse
um usuário válido.

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

Noções de sistema operacional (ambiente Windows). Acesso à distância a
computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo
e multimídia.

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

12. “O gerenciador de arquivos do Windows é caracterizado pelo armazenamento de
arquivos que podem ser realizados em “pastas”. Sobre a definição do nome de um
arquivo, assinale a alternativa CORRETA.
A) É limitado a, no máximo, 15 caracteres.
B) O nome do arquivo só recebe textos.
C) Não pode ser utilizado “_” para titular um arquivo.
D) Não existe limite de caracteres para atribuir nome.
E) O uso da barra invertida define o nome de arquivo.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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13. No Windows, é possível controlar o acesso de diferentes usuários, garantindo a
cada um uma área de trabalho individualizada, cujo acesso, inclusive, pode ser
restrito, necessitando, para tanto, de uma senha. As áreas de trabalho
individualizadas são chamadas de:
A) Contas.
B) Grupos.
C) Área de Usuário.
D) Área de Acesso.
E) Grupo de Acesso.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

14. Frequentemente, é útil ter uma forma fácil de acesso a uma pasta sem ter de
copiar seu conteúdo em diferentes localizações no sistema de arquivos. No sistema
operacional Windows 10 (configuração padrão em português), para criar um atalho
(também chamado de link) para a pasta
C:\Usuarios\FULANO\Documentos\Concurso\ que será localizado na Área de
Trabalho, é CORRETO afirmar que
A) o usuário deve abrir a pasta e pressionar, simultaneamente, as teclas <CRTL> e
<L>, ativando o assistente de criação de atalhos do Windows.
B) o usuário deve localizar a pasta no Explorador de Arquivos (Windows Explorer) e
arrastá-la com o botão esquerdo do mouse para um espaço livre na área de trabalho,
mantendo pressionadas simultaneamente as teclas <CRTL> e <Shift> .

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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C) o usuário deve abrir a pasta e pressionar, simultaneamente, as teclas <CRTL> e
<A>, ativando o assistente de criação de atalhos do Windows.
D) o usuário deve localizar a pasta no Explorador de Arquivos (Windows Explorer) e
arrastá-la com o botão esquerdo do mouse para um espaço livre na área de trabalho.
Um menu suspenso será exibido para ativação do assistente de criação de atalhos do
Windows.
E) não é possível a criação desse tipo de atalhos, pois estes dariam possibilidade de
ataques indesejados ao sistema.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

15. Instalações e desinstalações frequentes de programas ou arquivos podem
acumular problemas, que tornam o computador progressivamente mais lento. O
sistema operacional Windows fornece algumas ferramentas que ajudam no processo
de limpeza e manutenção do sistema. Qual das opções seguintes refere-se apenas às
Ferramentas Administrativas na “Guia Sistema e Segurança” do Painel de controle no
Windows 10 em português com configuração padrão?
A) Limpeza de Memória e Sistema; Opções de Segurança; Detecção de Intrusos.
B) Desfragmentar e Otimizar Unidades; Diagnóstico de Memória do Windows;
Firewall do Windows com Segurança Avançada.
C) Desfragmentar e Otimizar Unidades; Opções de Segurança; Detecção de Intrusos.
D) Detecção de Intrusos; Diagnóstico de Memória do Windows; Firewall do Windows
com Segurança Avançada.
E) Opções de Energia; Criptografia e Acesso de Arquivos; Formatação do Windows.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

16. O recurso do Excel (Microsoft Excel em Português), que permite combinar o 
conteúdo e referenciamento de diversos campos adjacentes em um único campo, é 
denominado de
A) Combinar.
B) Mesclar.
C) Fundir.
D) Alinhar.
E) Unir/União.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

209

210



17. No Excel (Microsoft Excel em Português), ao selecionar o campo D1
correspondente a uma fórmula e posicionar o cursor no canto inferior direito para
que ela se transforme em um sinal de adição (+) clicando e arrastando em seguida ao
longo de uma ou mais colunas, desejamos que o item na fórmula original, presente
no campo, D1, correspondente ao campo B3, apenas atualize, nas fórmulas criadas
automaticamente, a coluna desse campo, sem alterar sua linha e o item
correspondente. Também se deseja que o item na fórmula original, presente no
campo D1, correspondente ao campo A2, não se atualize nas fórmulas criadas
automaticamente, permanecendo, portanto, o mesmo nos campos gerados
automaticamente. Para tanto, na fórmula presente no campo D1, tais itens devem
estar, respectivamente, referenciados como:

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

A) $B$3 e A2.
B) B3 e $A$2.
C) B$3 e A$2.
D) B$3 e $A$2.
E) $B$3 e $A$2.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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18. No campo A12 de uma planilha EXCEL (na versão EXCEL 10 em português), ao
colar um valor “256.485,20” (sem aspas) copiado de um site na Internet, mesmo
após a formatação do campo A12 como “Número”, foi exibido o conteúdo
“256.485,2” (sem aspas). Se o usuário deseja exibir o número “256.485,20” nesse
campo, qual das seguintes opções é CORRETA?
A) No menu suspenso “Formatar Células”, selecionado normalmente com o botão
direito do mouse clicado no campo correspondente - nesse caso, no campo A12 – na
Guia “Número”, escolher a quantidade de casas decimais – nesse caso – 02 (duas)
casas decimais.
B) No menu suspenso “Opções de Colagem”, selecionado normalmente com o botão
direito do mouse clicado no campo correspondente - nesse caso, no campo A12 – na
Guia “Colar Especial”, escolher a opção “Colar exatamente como selecionado”.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

C) No menu suspenso “Formatar Células”, selecionado normalmente com o botão
direito do mouse clicado no campo correspondente - nesse caso, no campo A12 – na
Guia “Número”, escolher a opção “Colar exatamente como selecionado”.
D) No menu suspenso “Opções de Colagem”, selecionado normalmente com o botão
direito do mouse clicado no campo correspondente - nesse caso, no campo A12 – na
Guia “Colar Especial”, escolher a quantidade de casas decimais – nesse caso – 02
(duas) casas decimais.
E) No menu suspenso “Opções de Colagem”, selecionado normalmente com o botão
direito do mouse clicado no campo correspondente - nesse caso, no campo A12 – na
Guia “Colar Especial”, escolher a opção “Formatar como dado copiado da Internet”.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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19. O recurso disponível no Word Word (Microsoft Word em Português) que
possibilita enviar a mesma comunicação impressa a diferentes destinatários,
mudando apenas certas informações selecionadas, tais como o nome e cargo do
destinatário, e mantendo inalterado o restante do texto, é denominado de
A) Cascata de Emails.
B) Grupo de Documentos.
C) Mala Direta.
D) Banco de Dados.
E) Responder para Todos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

20. Na digitação do texto "elle deu pra ela seu amro" em um documento do Word
(Microsoft Word em Português), ele foi convertido imediatamente para "ele deu
para ela seu amor". O recurso ativado, que foi responsável no Word (Microsoft Word
em Português) por tal ação, é chamado de
A) Ortografia Automática.
B) Dicionário de Português.
C) Dicionário de Revisão.
D) Revisão Gramatical.
E) Autocorreção.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Gabarito
1 D
2 E
3 D
4 E
5 D
6 D
7 A
8 A
9 E
10 E

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

11 A
12 E
13 A
14 B
15 B
16 B
17 D
18 A
19 C
20 E

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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OBRIGADA

Prof. Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Prof. Stefan Fantini

219

220



Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

1. (IAUPE – Prefeitura de Carnaíba-PE - 2019)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

O trabalho em equipe é uma das grandes formas de harmonizar e promover
uma melhoria na qualidade dos trabalhos da empresa. Ele vem sendo
promovido e estimulado nas organizações, visando à motivação e à troca de
ideias oriundas das diferentes contribuições dos colaboradores.
Sobre a motivação dos funcionários, é CORRETO afirmar que
a) estabelece regras de descontinuidade.
b) compromete o desenvolvimento dos projetos.
c) inviabiliza o trabalho em equipe.
d) estimula o surgimento de grupos de colaboradores insatisfeitos.
e) possibilita o conhecimento.
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

2. (IAUPE – Prefeitura de Carnaíba-PE - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A atividade de gestão de pessoas não se limita a, apenas, um setor. Ela atua 
em toda a empresa. Tem como objetivos básicos: 
a) Estilos de lideranças autocráticos e centralizados. 
b) Modelos de remuneração que não se baseiam na meritocracia. 
c) Modelos de liderança mais flexíveis e acessíveis. 
d) Adaptação do colaborador ao estilo autocrático da empresa. 
e) A inobservância dos valores individuais.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

3. (IAUPE – Prefeitura de Carnaíba-PE - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

“O capital humano é um dos recursos mais importantes da empresa. Sem os
colaboradores, não pode existir prestação de serviços nem produção.
Empreendimentos que não tomam iniciativas para cuidar da qualidade de
vida de seus funcionários sofrem com a alta rotatividade e baixa motivação.”
Para tanto, a gestão de pessoas necessita de processos para motivar,
desenvolver, monitorar e reter o capital intelectual na organização.
Sobre o emprego desses processos, é CORRETO afirmar que devem ser
observados os seguintes recursos:
a) Análise do balanced scorecard e datamind.
b) Agregar pessoas, desenvolvimento da equipe.
c) Avaliação 360º, datamind.
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

3. (IAUPE – Prefeitura de Carnaíba-PE - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
d) Repreender sistematicamente, balanced scorecard.
e) Datamind, indefinição de horário de trabalho..

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

4. (IAUPE – Prefeitura de Carnaíba-PE - 2019)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

No processo da comunicação, o canal deve ser entendido como
a) aquela pessoa que fala a mensagem.
b) a pessoa que recebe a mensagem.
c) a pessoa que fala e recebe a mensagem.
d) a forma de transmissão da mensagem.
e) apenas um veículo multimídia que transmite a mensagem.
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

5. (IAUPE – Prefeitura de Recife-PE - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Correlacione as variáveis organizacionais com as suas respectivas
características.
VARIÁVEL ORGANIZACIONAL
1. Divisão do trabalho e especialização
2. Hierarquia
3. Amplitude da supervisão
4. Formalização

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

5. (IAUPE – Prefeitura de Recife-PE - 2018)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

(...)
CARACTERÍSTICAS
( ) Há fragmentação de tarefas ou departamentalização em que se
pressupõe maior eficiência da organização.
( ) Define, por escrito, normas, rotinas e procedimentos.
( ) O grau varia com o tamanho da organização; tipo de atividades;
tendências políticas e econômicas; filosofia; competência dos subordinados e
facilidade de informações.
( ) Estratifica o poder na empresa em níveis em um padrão escalar.
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

5. (IAUPE – Prefeitura de Recife-PE - 2018)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 
1-2-3-4 
1-4-3-2
3-2-1-4
2-1-4-3 
3-1-2-4 

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

6. (IAUPE – Prefeitura de Pombos-PE - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A administração é um processo dinâmico de tomar decisões e realizar ações,
que compreende processos principais interligados. Sobre os princípios da
Administração, assinale a alternativa que os contempla CORRETAMENTE.
a) Amizade, lealdade e fraternidade.
b) Social, ambiental, cultural, planejamento e tecnológico.
c) Liderança, tecnologia, econômico, execução e cultural.
d) Igualdade, liderança e fraternidade.
e) Planejamento, organização, liderança, execução e controle.
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

7. (IAUPE – Prefeitura de Pombos-PE - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A gestão de pessoas possibilita às empresas o desenvolvimento de seu capital
intelectual. A boa relação dos gestores com seus colaboradores possibilita
maximizar resultado. Essa é a definição relacionada, dentro da administração,
ao(à)
a) Controle.
b) Negociação.
c) Execução.
d) Planejamento.
e) Liderança.

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

8. (IAUPE – Prefeitura de Pombos-PE - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O processo de comunicação hoje se constitui como uma das importantes
ferramentas gerenciais e consiste em receber, processar e transmitir
informações. No processo de comunicação eficaz, a informação daquele que
recebe a mensagem para o indivíduo que a emitiu é denominada
a) Reprocessamento de dados.
b) Formação retroativa.
c) Resposta ressignificada.
d) Realimentação.
e) Afirmativa de significados.
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9. (IAUPE – Prefeitura de Pombos-PE - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A gestão de pessoas possibilita as empresas ao desenvolvimento do capital
intelectual. O Processo de trabalhar com os Recursos Humanos (pessoas)
permite a realização desses objetivos.
Essa é a definição relacionada, dentro da administração, à(ao)
a) Liderança.
b) Controle.
c) Execução.
d) Planejamento.
e) Negociação.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

10. (IAUPE – Prefeitura de Pombos-PE - 2017)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

O processo de tomada de decisão é considerado pelas empresas como
ponto-chave na obtenção de resultados. Os níveis da tomada de decisão
podem ser divididos em três etapas, listadas na alternativa
a) Operacional, tático e estratégico
b) Limitado, simples e sinérgico
c) Rápido, racional e sistêmico
d) Detalhado, metódico e periódico
e) Pontual, abrangente e ilimitado
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11. (IAUPE – UPE – Técnico - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Os níveis organizacionais são relevantes para todos os tipos e tamanhos de 
organização. Dessa forma, assinale a alternativa que indica os níveis 
organizacionais utilizados atualmente.
a) Conselheiro, Intermediário e Operacional.
b) Institucional, Intermediário e Operacional.
c) Diretoria, Coordenação e Operacional.
d) Alto, Intermediário e Operacional.
e) Institucional, Mediana e Operacional.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

12. (IAUPE – Secretaria - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Bateman (2006) afirma que “A comunicação é a transmissão de informação e
significado de uma parte para a outra através da utilização de símbolos
compartilhados.” Sabe-se que para existir a comunicação, faz-se necessária a
presença de um emissor, um receptor, um canal e a mensagem. Para o
emissor transformar dados em mensagens, a composição da comunicação
deverá envolver escolha de signos, palavras, desenhos, sinais, ícones,
símbolos e canais, todos reunidos de forma a significar algo.
Ainda sobre comunicação, é CORRETO afirmar que
a) apenas existe comunicação de uma via de mão única, sem ciclo de
feedback.
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12. (IAUPE – Secretaria - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
b) os ruídos podem ocorrer apenas em alguns estágios da comunicação,
como na transmissão e na interpretação.
c) na escolha de um canal de comunicação, seja ele escrito, oral ou
eletrônico, não se deve pensar nas vantagens e desvantagens já que todos
têm o mesmo impacto.
d) a linguagem cuidadosa não interfere na comunicação, quando se trata de
superar as diferenças transculturais.
e) deve-se superar o hábito de não saber ouvir e ler nas entrelinhas,
envolvendo-se na observação e interpretação cuidadosas.

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

13. (IAUPE – UPE – Técnico - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ambiente é tudo o que envolve, externamente, uma organização. Uma
organização depende de outras organizações para seguir seu caminho e
atingir seus objetivos. Nesse sentido, Chiavenato (2002) ressalta que o
importante não é somente a análise organizacional mas também a análise
interorganizacional, que está voltada para as relações externas entre uma
organização e outras organizações no ambiente. Sobre isso, assinale a
alternativa que indica os dois conceitos importantes para uma análise
interorganizacional.
a) Estratégia organizacional e conflitos organizacionais
b) Competição e ajuste (ou negociação)
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13. (IAUPE – UPE – Técnico - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
c) Interdependência das organizações com a sociedade e o conjunto
organizacional
d) Objetivos organizacionais e o ambiente organizacional
e) Estratégia organizacional e os objetivos organizacionais

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

14. (IAUPE – UPE – Técnico - 2017)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

O processo de comunicação consiste em receber, processar e transmitir
informações. No processo de comunicação eficaz, como é denominada a
informação daquele que recebe a mensagem do indivíduo que a emitiu?
a) Reprocessamento de dados
b) Informação retroativa
c) Resposta ressignificada
d) Realimentação
e) Afirmativa de significados
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15. (IAUPE – UPE – Técnico - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Observe o texto abaixo:
“Uma das principais características procuradas hoje no mercado é saber 
trabalhar em equipe. Essa capacidade é bastante benéfica para o ambiente 
corporativo, pois permite que as tarefas sejam cumpridas com mais rapidez e 
eficiência, além de estimular o aprimoramento das habilidades de cada 
profissional. Além disso, a interação da equipe agrega valor ao serviço e gera 
confiança entre os colaboradores, o que proporciona um ambiente empresarial 
mais saudável, positivo e produtivo. Assim, os membros do grupo se sentem 
motivados e preparados para assumir desafios que ajudem a organização a 
crescer”. 
Fonte: http://www.ibccoaching.com.br/portal/lideranca-e-motivacao/trabalho-
equipe-habilidade-essencial-mercado-trabalho/.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

15. (IAUPE – UPE – Técnico - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Saber administrar os conflitos é uma tarefa muito importante nas relações
interpessoais. Sobre isso, analise os itens abaixo e coloque V nos Verdadeiros
e F nos Falsos.
( ) Colocar-se no lugar do outro.
( ) Ouvir todos os diferentes pontos de vista dos envolvidos.
( ) Ser racional ao negociar com esses conflitos.
( ) Ter autocontrole e só ouvir o que interessa.
( ) Estimular o diálogo entre as partes.
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15. (IAUPE – UPE – Técnico - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
a) V-V-V-F-V
b) V-F-V-V-F
c) F-F-V-V-F
d) V-V-V-F-F
e) F-F-F-V-V

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

16. (IAUPE – UPE – Técnico - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Um líder é uma pessoa, que dirige ou aglutina um grupo, podendo estar inserido
no contexto de indústria, no exército, etc. Existem vários tipos de líder, que
mudam em função das características do grupo. O líder tem a função de unir os
elementos do grupo, para que juntos possam alcançar os objetivos do grupo.
Acerca de tipos de liderança, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.
1. Liderança Autocrática
2. Liderança Democrática
3. Liderança Liberal
( ) As decisões são delegadas, e a participação do líder é limitada.
( ) O líder impõe as suas ideias e decisões ao grupo.
( ) Estimula a participação do grupo e orienta as tarefas.
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16. (IAUPE – UPE – Técnico - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
Alternativas
a) 1-2-3
b) 3-1-2
c) 2-3-1
d) 2-1-3
e) 3-2-1

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

17. (IAUPE – UPE – Assistente - 2017)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

“Gestão de pessoas é um conceito empregado às estratégias, que objetivam
atrair, reter, potencializar e administrar o capital humano de uma empresa”.
Um dos maiores desafios que todas as empresas enfrentam é manter a
motivação de seus profissionais alta no dia a dia. Afinal de contas, todos os
resultados são obtidos com os esforços dos colaboradores do negócio e,
quanto mais entusiasmados, maior o envolvimento e o sucesso do time.
Em relação à motivação, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas
afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.
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17. (IAUPE – UPE – Assistente - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
( ) Pense sempre nas pessoas que fazem parte da sua empresa, pois elas é 
que farão tudo acontecer.
( ) Defina bem as funções de cada um.
( ) Acompanhe o trabalho que é feito pela equipe.
( ) Avalie o desempenho dos seus colaboradores.
( ) Desenvolva pesquisas de satisfação e momentos de feedback com os 
funcionários de alto escalão.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

17. (IAUPE – UPE – Assistente - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
a) V-V-V-V-V
b) F-V-V-F-F
c) V-V-F-F-V
d) F-F-F-V-V
e) V-V-V-V-F
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18. (IAUPE – UPE – Assistente - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

“Dentro da estrutura da organização, nós temos ferramentas e métodos, que
padronizam a comunicação interna ou externa entre as pessoas, sobretudo
de hierarquia diferente, como a comunicação entre os chefes e seus
subordinados. Mas existe também a comunicação entre pessoas do mesmo
nível hierárquico, como requisições encaminhadas de um setor para o outro”.
Fonte: https://www.gigaconteudo.com/comunicacao-formal-comunicacao-
informal).
Sobre comunicação informal, é CORRETO afirmar que
a) de uma maneira geral é escrita, segue modelos pré-determinados e tem
seu trâmite e movimentação registrados e documentados pelos órgãos
responsáveis.

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

18. (IAUPE – UPE – Assistente - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
b) é uma maneira específica, estabelecida pela organização, de se comunicar
com um subordinado, um superior ou com outro setor ou empresa.
c) acontece de maneira espontânea entre as pessoas dentro da organização.
d) segue padrões ou modelos, sem ser documentada.
e) é controlada e padronizada.
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19. (IAUPE – UPE – Administrador - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

“O poder e o conflito são vistos como uma contribuição benéfica ou
destrutiva dentro das organizações. O ponto determinante na classificação de
um ou outro resultado dar-se-á através da forma de como o conflito é
resolvido e como é exercido o poder. É importante ter uma visão do todo
(visão sistêmica) e ter cuidado na hora de resolver alguma situação
conflitante. Conclui-se com isso que os conflitos são importantes para o
amadurecimento de uma organização, desde que tratados com a forma certa
de poder”.
Para as questões em que os conflitos são construtivos, coloque V para
“Verdadeiro” e F para “Falso”:

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

19. (IAUPE – UPE – Administrador - 2017)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

(...)
( ) Melhoram a qualidade das decisões
( ) Desestimulam a criatividade e inovação
( ) Não encorajam interesses e a curiosidade entre membros de equipes
( ) Fomentam um ambiente de autoavaliação e mudança
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a) V-F-F-V
b) F-F-V-V
c) V-V-F-F
d) F-V-V-F
e) V-F-V-V
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20.(IAUPE – UPE – Administrador - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O planejamento estratégico é um processo gerencial, que possibilita ao 
executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela organização, com vistas a 
obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente. 
Planejar estrategicamente significa compatibilizar as oportunidades 
oferecidas pelo ambiente externo às condições internas, favoráveis ou não, 
da empresa, de modo a satisfazer seus objetivos futuros. A análise de 
cenários faz parte desse tipo de planejamento.
Assinale a alternativa que identifica os elementos que ela analisa.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

20.(IAUPE – UPE – Administrador - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
a) Pontos fortes, Pontos fracos, Oportunidades, Estruturas.
b) Oportunidades, Pontos fracos, Evidências, Transferências.
c) Pontos fortes, Oportunidades, Pontos fracos, Ameaças.
d) Evidências, Estruturas, Transferências, Pontos fortes.
e) Transferências, Ameaças, Oportunidades, Evidências.
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21. (IAUPE – UPE – Administrador - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

“Quando falamos em administração, o que vem à mente é: gerenciar, tomar
conta, e é exatamente isso que o trabalho administrativo faz, aplica o esforço
físico e mental de uma pessoa para conseguir resultados gerenciando outras
pessoas. Quando estudadas separadamente, são denominadas funções
administrativas; quando estudadas em conjunto, compõem o processo
administrativo”.
Tomando o texto como referência, analise os itens abaixo:

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

21. (IAUPE – UPE – Administrador - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
I. A função administrativa se aplica, de forma direcionada, a, apenas, uma das
áreas de uma empresa.
II. A utilização da função administrativa está direcionada às empresas
privadas e não se aplica às públicas.
III. O emprego das funções administrativas nas organizações é pressuposto
básico para uma gestão.
IV. A gestão das funções administrativas não se limita apenas a alta gestão.
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21. (IAUPE – UPE – Administrador - 2017)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Estão CORRETOS
a) I e II, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) I e IV, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II, III e IV.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

22. (IAUPE – UPE – Administrador - 2017)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

A gestão de uma organização, seja ela pública ou privada, é baseada em
princípios administrativos que devem nortear o bom gerenciamento. As
funções administrativas são os alicerces para uma gestão eficiente.
Sobre elas, assinale a alternativa que as identifica.
a) Coordenação, Acompanhamento, Direção e Planejamento.
b) Direção, Assessoramento, Controle e Coordenação.
c) Planejamento, Organização, Direção e Controle.
d) Controle, Planejamento, Coordenação e Assessoramento.
e) Planejamento, Acompanhamento, Direção e Coordenação.
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23. (IAUPE – Prefeitura de Garanhus-PE - 2015)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O planejamento é um processo permanente e contínuo; não se esgota em 
um único plano de ação, mas é realizado continuamente dentro da empresa. 
A partir desse conceito, é CORRETO afirmar que o planejamento 
a) é algo sempre voltado ao presente. 
b) funciona como um meio de deixar os gestores mais despreocupados. 
c) é uma função administrativa que interage, apenas, com a direção da 
empresa. 
d) é uma técnica de alocação de recursos financeiros, apenas. 
e) deve ser sistêmico e estruturar a organização como um todo. 

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

24.(IAUPE – Prefeitura de Garanhus-PE - 2015)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A Administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização
de recursos. É a administração que faz as organizações serem capazes de
utilizar corretamente seus recursos e atingir seus objetivos. A partir desse
conceito, sobre uma Organização, analise os itens abaixo:
I. Os objetivos e recursos são as palavras-chaves no processo de gestão.
II. Ela fornece os meios de subsistência para muitas pessoas.
III. O seu desempenho é importante para clientes, usuários, funcionários,
acionistas, fornecedores e para a comunidade em geral.
IV. Por meio do seu processo de gestão, ela passa a ser capaz de utilizar
corretamente seus recursos e atingir seus objetivos.
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24.(IAUPE – Prefeitura de Garanhus-PE - 2015)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Está(ão) CORRETO(S)
a) II e IV, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) I e IV, apenas
d) I, II, III e IV.
e) IV, apenas

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

25. (IAUPE – Prefeitura de Garanhus-PE - 2015)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

As organizações estão estruturadas em três níveis de gestão. Assinale a
alternativa que corresponde a esses níveis.
a) Estratégico, Tático, Operacional.
b) Interna, Estrutural, Unidimensional.
c) Condicional, Operacional, Institucional.
d) Intermediário, Estrutural, Unidimensional.
e) Interna, Estrutural, Operacional.
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26. (IAUPE – Prefeitura de Garanhus-PE - 2015)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O processo decisório se utiliza do planejamento como forma de auxiliar e
melhor referenciar as decisões. Coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F
nas Falsas no que se refere às características do planejamento.
( ) O planejamento é interativo, envolve passos ou fases que se sucedem.
( ) O planejamento é uma técnica de alocação de recursos humanos, apenas.
( ) O planejamento é uma função administrativa, que interage com as demais
funções.
( ) O planejamento é uma técnica de mudança e de inovação dentro da
empresa.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

26. (IAUPE – Prefeitura de Garanhus-PE - 2015)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

(...)
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.
a) V – F – V – F
b) V – F – V – V
c) F – V – F – F
d) F – F – F – V
e) F – V – V – F
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27. (IAUPE – Prefeitura de Garanhus-PE - 2015)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Dentro do processo administrativo, que é constituído por planejamento, 
organização, direção e controle, coloque V  nas afirmativas Verdadeiras e “F” 
nas Falsas. 
( ) No processo administrativo, o planejamento formula objetivos. 
( ) No processo administrativo, a organização formula a divisão do trabalho. 
( ) No processo administrativo, a direção não tem a liderança como um dos 
seus elementos. 
( ) No processo administrativo, o controle atua como definição de padrão. 

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

27. (IAUPE – Prefeitura de Garanhus-PE - 2015)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
a) F – F – V – V
b) F – F – F – F
c) F – V – F – V
d) V – V – F – V
e) V – V – V – V
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28. (IAUPE – Câmara de Garanhus-PE - 2014)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Há três estilos de liderança: autoritária (ou autocrática), liberal e
democrática. Sobre eles, analise as afirmativas abaixo:
I. Autocrática – a ênfase é centrada no líder. O líder fixa as diretrizes, com
alguma participação do grupo, determina providências e as técnicas para a
execução das tarefas.
II. Liberal – ênfase nos subordinados. Há liberdade completa para as decisões
grupais ou individuais, com participação máxima do líder.
III. Democrático – ênfase no líder e nos subordinados. As diretrizes não são
debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder. O próprio
grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo.

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

28. (IAUPE – Câmara de Garanhus-PE - 2014)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente I e II são verdadeiras.
b) Somente I e III são falsas.
c) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a III é falsa.
d) Todas as afirmativas são falsas.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.
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29. (IAUPE – Autarquia - 2014)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Na análise swot, o elemento “Força” tem como objetivo
a) analisar as vantagens internas da empresa em relação às concorrentes.
b) avaliar as variáveis do comportamento do fornecedor.
c) identificar os elementos desfavoráveis à produção.
d) propiciar as perspectivas de novos investimentos.
e) analisar os comportamentos empreendedores dos concorrentes.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

30.(IAUPE – Autarquia - 2014)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

A análise swot disponibiliza elementos para que se possa realizar uma
avaliação dos cenários interno e externo da organização. Assinale a
alternativa que apresenta uma das variáveis utilizadas na análise de cenário
externo.
a) Pessoal da empresa
b) Tecnologia utilizada na organização
c) Processos no ato das compras
d) Mudança do quadro de acionista
e) Mudança na política econômica.
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31. (IAUPE – Autarquia - 2014)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

“Existem várias ferramentas que servem de auxílio na hora de planejar os 
passos do presente e do futuro da companhia. Uma delas é a análise swot, 
que é utilizada durante a realização do planejamento estratégico para auxiliar 
na compreensão do cenário em que se encontra a companhia”.   Na análise 
swot, a metodologia utiliza-se de um quadrado dividido em quatro partes 
iguais. Na sequência, temos:

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

31. (IAUPE – Autarquia - 2014)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Em relação às iniciais apresentadas nos quadrantes, sentido horário, qual a
tradução no que se refere aos itens que indicam a análise swot?
a) Forças, Oportunidades, Ameaças e Fraquezas.
b) Fraquezas, Oportunidades, Forças e Ameaças.
c) Ameaças, Forças, Fraquezas e Oportunidades.
d) Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças
e) Oportunidades, Ameaças, Fraquezas e Forças.
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32. (IAUPE – Agência de Regulação - 2014)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Indique a opção que completa CORRETAMENTE a frase a seguir:
Os programas de qualidade têm como foco as necessidades dos 
_________________, buscam a maior ________________ dos processos, 
evitando ___________________. Caracterizam-se pela _____________ e 
________________.
a) clientes internos e externos da organização / eficiência/ desperdícios / 
par cipação de toda a equipe / melhoria con nua
b) fornecedores / efetividade / a repe ção de tarefas / horizontalização das 
estruturas organizacionais/ mudanças drásticas.
c) acionistas / eficiência / desperdícios / subordinação às decisões da 
diretoria / melhoria con nua

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

32. (IAUPE – Agência de Regulação - 2014)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
d) clientes internos da organização / eficácia / a horizontalização das tarefas / 
mudança fundamental dos processos / melhoria con nua
e) Stakeholders / efetividade / a repe ção de tarefas / busca de padrões de 
desempenho / mudanças fundamentais
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

33. (IAUPE – Prefeitura de Paulista-PE - 2014)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

“A comunicação entre as pessoas é algo multíplice, haja vista que transmitir
uma mensagem para outra pessoa e fazê- la compreender a sua essência é
uma tarefa que envolve inúmeras variáveis que transformam a comunicação
humana em um desafio constante para todos nós”.
A Ciência da Administração é importante em qualquer escala de utilização de
recursos para realizar objetivos, sejam eles individual, familiar, grupal,
organizacional ou social, assumindo importância sem precedente na
sociedade e na vida das pessoas. A Administração nada mais é do que a
condução racional das atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou
não-lucrativa.

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

33. (IAUPE – Prefeitura de Paulista-PE - 2014)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

(...)
Acerca desse conceito, é CORRETO afirmar que a Teoria Geral da
Administração trata apenas
a) de organizações de economia mista, apenas.
b) das organizações em diferentes regimes de gestão e estrutura.
c) de organizações públicas, apenas.
d) de organizações de sociedade anônima, apenas.
e) de organizações do tipo ONG´s, apenas.
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Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

34.(IAUPE – Prefeitura - 2013)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

A análise SWOT é uma ferramenta no estudo da estratégia organizacional, 
que trata da(do)
a) análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
b) análise das forças, deterioração, avaliação e suprimentos.
c) aplicação de testes avaliativos.
d) desenvolvimento de políticas de meio-ambiente.
e) análise das oportunidades e stakenholders.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

35. (IAUPE – Secretaria de Trabalho - 2013)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Uma equipe autogerenciável é
a) um grupo íntegro de colaboradores responsáveis por todo processo ou
segmento de trabalho.
b) formada por um chefe e seus subordinados diretos.
c) apenas, um grupo que trabalha em conjunto.
d) uma equipe interfuncional.
e) despreocupada com o desempenho coletivo apreciável.
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

36. (IAUPE – Secretaria de Trabalho - 2013)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Sobre o planejamento de RH, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os profissionais que desenvolverão o planejamento precisam ser 
profissionais capacitados e orientados pela empresa.
b) Deve atender às necessidades e metas da empresa.
c) Necessita ser direcionado ao que a empresa solicita.
d) Deve atender, apenas, as necessidades atuais da empresa.
e) Necessita ser direcionado àquilo de o funcionário necessita.

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

37. (IAUPE – Secretaria de Trabalho - 2013)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Acerca da teoria dos Dois Fatores, assinale a alternativa CORRETA.
a) Realização e poder
b) Fatores motivacionais e higiênicos
c) Pirâmide das necessidades humanas
d) X e y
e) Expectativa
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

38. (IAUPE – Secretaria de Trabalho - 2013)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O planejamento visa à racionalidade da tomada de decisão ao estabelecer
esquemas para o futuro. Funciona como um meio de orientar o processo
decisório. Sobre isso, assinale “V” para as sentenças Verdadeiras e “F” para as
Falsas no que se refere a características do planejamento.
( ) O planejamento é interativo, envolve passos ou fases que se sucedem.
( ) O planejamento é uma técnica de alocação de recursos.
( ) O planejamento é uma função administrativa, que interage com as
demais funções.
( ) O planejamento é uma técnica de mudança e de inovação dentro da
empresa.

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

38. (IAUPE – Secretaria de Trabalho - 2013)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

(...)
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
a) V-F-V-F
b) V-F-F-V
c) F-V-F-F
d) F-F-F-V
e) V-V-V-V
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

39. (IAUPE – Secretaria de Trabalho - 2013)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

O sucesso de um administrador está em como ele(a) deve utilizar as suas 
habilidades. Assinale abaixo as habilidades que devem ser ressaltadas no 
comportamento de um(a) administrador(a).
a) Humanas, técnicas, conceituais.
b) Técnicas, intempestivas, estruturais. 
c) Teóricas, conceituais, estruturais.
d) Conhecimento, intempestivas, humanas.
e) Atitude, conceituais, humanas.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

40.(IAUPE – SESC-PE – Assistente - 2013)

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Existem três níveis organizacionais em uma empresa. Em relação ao conceito 
dos níveis, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª:
Coluna 1
1. Nível Estratégico
2. Nível Tático
3. Nível Operacional
Coluna 2
( ) Estágio de supervisão
( ) Estágio de gerência média
( ) Cúpula administrativa
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

40.(IAUPE – SESC-PE – Assistente - 2013)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

(...)
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
a) 3;2;1.
b) 1;2;3.
c) 3;1;2.
d) 2;3;1.
e) 1;3;2.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Prof. Elisabete Moreira

Prof. Elisabete Moreira
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01. (VUNESP/2021/SES-PB) Na sociedade burocrática, a autoridade legal tem
por características ser
a) impessoal e informal com o poder delegado, sua legitimação se dá pela
tradição e o seu aparato administrativo é forma patrimonial.
b) impessoal e informal com o poder herdado, sua legitimação se dá pelos
hábitos e o seu aparato administrativo é a forma feudal.
c) pessoal e meritocrática, sua legitimação se dá pelos usos e costumes e o
seu aparato administrativo é inconstante e instável.

Prof. Elisabete Moreira

d) pessoal e meritocrática como o poder baseado no carisma, sua legitimação
se dá pelas características pessoais do líder e o seu aparato administrativo é
a burocracia.
e) impessoal e formal, sua legitimação se dá pela promulgação e
regulamentação de normas legais e o seu aparato administrativo é a
burocracia.

Prof. Elisabete Moreira
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02. (VUNESP/2020/PREFEITURA DE ILHABELA - SP) O planejamento
estratégico na administração pública, enquanto técnica mais avançada, tem
por finalidade
a) alocar os escassos recursos financeiros em projetos e planos.
b) determinar às ações que irão estabelecer o cenário normativo.
c) atender aos requisitos legais e constitucionais existentes.
d) permitir a ampla e direta participação social e comunitária.
e) evitar falhas, desvios ou erros nas ações de governo.

Prof. Elisabete Moreira

03. (VUNESP/2020/PREFEITURA DE MORO AGUDO-SP) Os funcionários
públicos de uma prefeitura acompanharam, com atenção, a eleição de um
candidato que defende um modelo de administração pública gerencialista
inspirado, sobretudo, no modelo proposto por Bresser-Pereira. Tal
concepção difere do modelo burocrático de gestão. Diante disso, espera-se
que o prefeito recém-eleito fomente e implemente

a) uma gestão pública baseada em leis racionais e controles baseados em
normas e procedimentos padrão.

b) projetos de inovação, com eficiência e eficácia, em consonância com as
leis e costumes locais.

Prof. Elisabete Moreira
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c) iniciativas efetivas de gestão, com conselhos de notáveis e estruturada
com base no conjunto de costumes.

d) órgãos de controle, com a participação social e pautados pela
transparência pública.

e) procedimentos baseados em indicadores de qualidade, pautados pela
transparência e calcados nos costumes.

Prof. Elisabete Moreira

04. (VUNESP/2019/ MPE-SP) Os arranjos institucionais caracterizam-se 
como novas formas das organizações buscarem êxito em suas ações, haja 
vista a percepção de que existem problemas que podem ser melhor 
resolvidos a partir da colaboração mútua e gestão compartilhada de 
esforços. Nesse sentido, assinale a alternativa correta em relação aos 
arranjos institucionais.

a) A execução de uma política pública via arranjo institucional só é possível 
se os atores forem do mesmo nível de governo.

b) As organizações que se arranjam em torno de uma política dependem de 
autorização legislativa para efetivar suas ações.

Prof. Elisabete Moreira
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c) A partir da desconcentração de poder via arranjos há maiores
possibilidades de se obter sucesso na capacidade de resolução de
problemas.

d) A capacidade técnica deve sobrepor-se à capacidade política dos atores
para o alcance dos resultados esperados por todos os stakeholders.

e) No atual contexto político-institucional, essa forma de organização é
desaconselhável por conta das decisões do judiciário.

Prof. Elisabete Moreira

05. (INSTITUTO AOCP/2020/PREFEITURA DE CARIACICA-ES) A accountability
na administração pública significa a responsabilização dos agentes públicos
e dos governantes por seus atos. Assinale a alternativa que apresenta as
dimensões da accountability no campo da formulação, implementação e
avaliação das políticas públicas.

a) Capacidade de resposta e deliberação.

b) Planejamento, avaliação e controle.

c) Informação, justificação e punição.

d) Transparência e governança.

Prof. Elisabete Moreira
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06. (FURB/2019/PREFEITURA DE PORTO BELO-SC) A boa governança pública, 
em essência, tem como propósitos conquistar e preservar a confiança da 
sociedade, a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre 
alinhadas ao interesse público. Isto exposto, é correto afirmar que a 
governança no setor público se refere:

A) Aos mecanismos de planejamento, controle e monitoramento; e às 
interações entre estruturas, processos e tradições, as quais determinam 
como cidadãos e outras partes interessadas são ouvidos, como as decisões 
são tomadas e como o poder e as responsabilidades são exercidos.

Prof. Elisabete Moreira

B) Aos mecanismos de avaliação, direção e monitoramento; e aos
desmembramentos entre estruturas, processos e tradições, as quais
excluem cidadãos e outras partes interessadas a serem ouvidos, como as
decisões são tomadas e como o poder e as responsabilidades são exercidos.

C) Aos mecanismos de avaliação, ação e planejamento; e às interações entre
estruturas, processos e tradições, as quais determinam como cidadãos e
outras partes interessadas são ouvidos, concentrando as decisões e
exercício de políticas públicas somente aos partidos.

Prof. Elisabete Moreira
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D) Aos mecanismos de avaliação, direção e monitoramento; e às interações
entre estruturas, processos e tradições, as quais determinam como cidadãos
e outras partes interessadas são ouvidos, como as decisões são tomadas e
como o poder e as responsabilidades são exercidos.

E) Aos mecanismos de avaliação, direção e monitoramento; e aos
desmembramentos entre estruturas, processos e tradições, as quais
excluem cidadãos e outras partes interessadas a serem ouvidos,
concentrando as decisões e exercício de políticas públicas somente aos
partidos.

Prof. Elisabete Moreira

07. (IDHTEC/2019/PREFEITURA DE MARAGOGI-AL) Analise as proposições
abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Os cidadãos praticam accountability horizontal.
PORQUE
II. A accountability horizontal decorre da responsabilização democrática e
impõe formas de controle do cidadão para com os governantes, mediante o
voto em representantes, controle social dos gastos públicos, plebiscitos e
referendos.

Prof. Elisabete Moreira
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A) A primeira proposição está correta e a segunda proposição está incorreta.
B) A primeira proposição está incorreta e a segunda proposição está correta.
C) As duas proposições estão corretas e a segunda é justificativa da primeira.
D) As duas proposições estão corretas, mas a segunda não justifica a
primeira.
E) Nenhuma das proposições está correta.

Prof. Elisabete Moreira

08. (IBADE/2019/PREFEITURA DE VILHENA-RO) O processo de modernização
da administração pública no Brasil, entre a década de 1930 e a de 1960,
seguiu alguns padrões, dentre eles a fragmentação institucional e a
separação entre a formulação e a implementação política. A retórica da
reforma dos anos 90 avançou do ponto de vista do conceito de governança
e dos princípios que orientaram as propostas de:
A) participação - outplacement (disponibilidade) - controle social.
B) competitividade - accountability (responsabilidade) - controle social.
C) participação - outplacement (disponibilidade) - competitividade
D) participação - accountability (responsabilidade) - competitividade.
E) participação - accountability (responsabilidade) - controle social.

Prof. Elisabete Moreira
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09. (FUNDATEC/2018/SPGG-RS) Considere a etapa de implementação de
uma política pública e assinale a alternativa INCORRETA.
a) As abordagens top down e bottom-up são totalmente contraditórias.
b) A implementação compreende a etapa de produção de resultados da
política pública.
c) O modelo de implementação bottom-up tem como principal ator o
burocrata.
d) O modelo top down apresenta um processo de implementação linear.
e) No modelo bottom-up, o formato da política pública após tomada de
decisão não é definitivo e pode ser modificado pelos que a implementam no
dia a dia.

Prof. Elisabete Moreira

10. (FMP CONCURSOS/2011/TCE-RS) Apesar do potencial democrático e de 
meio de transformação social que acompanha o conjunto dos defensores 
dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas, os mesmos carregam 
inúmeras dificuldades e contradições que inviabilizaram, supostamente até 
o presente, a consumação de seus objetivos estratégicos. Sobre essas 
dificuldades e contradições, avalie as afirmativas:
I. Inexistência de uma efetiva igualdade de condições entre os participantes 
no Conselho.
II. Não há garantia de que as decisões do Conselho tenham uma 
implementação efetiva.
III. Inexistência de instrumentos jurídicos que obriguem o Poder Executivo a 
acatar as decisões dos conselhos.

Prof. Elisabete Moreira
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As afirmações I, II e III são:

A) falsa, verdadeira, falsa.
B) verdadeira, verdadeira, verdadeira.
C) falsa, verdadeira, verdadeira.
D) verdadeira, falsa, verdadeira.
E) verdadeira, verdadeira, falsa.

Prof. Elisabete Moreira

11. (FMP CONCURSOS/2015/CGE-MT) Tendo em vista as mudanças 
institucionais surgidas no contexto da reforma gerencial no Brasil, considere 
as seguintes assertivas:
I - Organização Social é a qualificação jurídica dada à pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares,
que recebe delegação do Poder Público, mediante termo de parceria, para
desempenhar serviço público de natureza social.
II - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público é a qualificação
jurídica dada à pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
instituída por iniciativa de particulares, para desempenhar serviços sociais
não exclusivos do Estado com incentivo e fiscalização do Poder Público,
mediante vínculo jurídico instituído por meio de contrato de gestão

Prof. Elisabete Moreira
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III - Organização Social não é passível de qualificação como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público.

Quais estão CORRETAS?
a) Apenas I
b) Apenas II 
c) Apenas III
d) Apenas I e III
e) Apenas II e III

Prof. Elisabete Moreira

MOTIVAÇÃO PARA COMEÇAR,
HÁBITO PARA CONTINUAR
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OBRIGADA

Prof. Elisabete Moreira

ORÇAMENTO PÚBLICO
(ANALISTA)

Prof. Luciana marinho
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PLANO PLURIANUAL

D
O
M

REGIONALIZADA

Administração Pública Federal
Despesas de capital
Outras delas decorrentes
Programas de duração continuada

Crime de responsabilidade.

Planos e programas nacionais

PPA

Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988

METAS E PRIORIDADES 

DIRETRIZES DE 
POLÍTICA FISCAL 

ORIENTA A LOA

AGÊNCIAS FINANCEIRAS 
OFICIAIS DE FOMENTO

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Prazo: 
Poder executivo : 15 de abril

Poder Legislativo: 17 de 
julho

Art. 57, § 2º, da CF/1988 : A sessão legislativa não será 
interrompida sem a aprovação da LDO
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Lei Orçamentária Anual na 
CF/1988 

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DE 
INVESTIMENTO 

ORÇAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL

PPA
REDUZIR DESIGUALDADES 

SEGUNDO CRITÉRIO 
POPULACIONAL

PRAZOS:

PE ( 31/08)
PL (22/12)

VEDAÇÕES
Art. 167 

UNIVERSALIDADE (todas  receitas e despesas)
ORÇAMENTO BRUTO (vedadas deduções)
UNIDADE ( único documento, consolidação)
NÃO VINCULAÇÃO ( vedado vincular receitas 
de impostos)
EQUILÍBRIO ( regra de ouro, receitas igual 
despesas)
DISCRIMINAÇÃO (especificar elementos)
ANUALIDADE ( Período 1 ano)

O ciclo orçamentário possui 4 etapas 

Elaboração

Discussão, 
votação e 
aprovação

Execução 
(orçamentária 
e Financeira)

Controle e 
Avaliação
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Emendas da LOA
(Qualquer parlamentar 

pode propor) 

CMO
( 40 membros votam 

as emendas) 

CMO
(condicionantes 
para aprovação)

1. Compatíveis PPA e LDO.
2. Recursos necessários  (anulação de despesa).

Excluídas
 Dotações para pessoal e seus encargos;
 Serviço da dívida;
 Transferências tributárias constitucionais para 

Estados, Municípios e Distrito Federal;

EMENDAS PARLAMENTARES

DESPESA
RECEITA

Lei de Responsabilidade Fiscal

Erro ou omissão de ordem técnica ou 
legal.

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

 Examinar e emitir parecer (PPA, LDO, LOA, créditos adicionais, 
planos e programas nacionais, regionais e setoriais,  prestação de 
Contas PR.

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.
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Ingresso público
(Sentido Amplo)

Receita
ORÇAMENTÁRIA

(Sentido estrito)

Ingresso 
EXTRAORÇAMENTÁRIO

Art. 3 , § único, Lei 4.320/64

Art. 57 da Lei 4320/1964

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA

Receitas 
Arrecadadas

Operações de 
Crédito

Ainda que não 
previstas no 
orçamento.
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AFETAÇÃO PATRIMONIAL

EFETIVAS

NÃO EFETIVAS 

(+ PL) Receitas correntes.

(=PL) Receitas de capital.

COERCITIVIDADE ORIGINÁRIA E DERIVADAS

CLASSIFICAÇÃO 
POR NATUREZA

Receitas Correntes
Tributária e de contribuições, Patrimonial, Agropecuária,  
Industrial , Serviços, Transferências Correntes, Outras 
receitas correntes.

Receitas de Capital
Constituição de dívidas: Operação de Crédito e Amortização de 
empréstimo.

Conversão, em espécie, de bens e direitos: Alienação de bens.

Transferência de Capital e Superávit do Orçamento Corrente.
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DESPESA 
CORRENTE

Não Contribuem (diretamente) para a
formação ou aquisição de um bem de capital.

Ex: Pagamento de pessoal, água,  energia, telefone e 
manutenção de equipamento

DESPESA DE 
CAPITAL

Contribuem  (diretamente) para a formação ou 
aquisição de um bem de capital.

Ex: Construção de uma escola, hospital

CATEGORIA 
ECONÔMICA

GND 4.320/64 GND  PORTARIA STN/SOF 163/2001

DESPESAS 
CORRENTES

Despesas de Custeio
Material de Consumo

3.1. Pessoal e Encargos Sociais
Inativos e Pensionistas

3.2. Juros e Encargos da dívida
JurosTransferências Correntes

Juros, Inativos e Pensionistas, 
Subvenções e Contribuições

3.3. Outras Despesas Correntes
Material de Consumo,  Subvenções e Contribuições

DESPESAS DE 
CAPITAL

Investimento 4.4. Investimentos
Contribuições e Auxílios, Aquisição de Software

Inversões Financeiras 4.5. Inversões Financeira
Contribuições e Auxílios

Transferência de Capital
Contribuições e Auxílios

4.6. Amortização da Dívida
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ETAPAS DA RECEITA

Planejamento Execução

 Previsão Lançamento Arrecadação Recolhimento

ETAPAS DA DESPESA

Planejamento Execução

Fixação
 Créditos 
Orçamentários Licitação Empenho Liquidação Pagamento
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Empenho

Ordinário

Por estimativa

Empenho Global

• Valor Conhecido e não Parcelado
• Entrega única ( única liquidação)

• Valor não conhecido ( não fixo)
• Telefone, água, diárias...

• Conhecido e parcelado.
• Parcela a liquidação (por lote).
• Construção de uma escola.

REQUISITOS ESSENCIAIS DA RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL

Instituição, previsão e 
efetiva arrecadação de 
todos os TRIBUTOS.

É vedada a realização de 
transferências voluntárias

para o ente que não observe o 
disposto no caput, no que se 

refere aos impostos.
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