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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) Com relação a governança, governabilidade 
e accountability, julgue o item subsecutivo.

O acesso a informação governamental pelos cidadãos 
é uma estratégia de promoção da transparência pública.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) Com relação a governança, governabilidade 
e accountability, julgue o item subsecutivo.

Governabilidade refere-se tanto à gestão de institui-
ções governamentais quanto a mecanismos formais não 
governamentais e seus efeitos sobre a conduta das pes-
soas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) Com relação a governança, governabilidade 
e accountability, julgue o item subsecutivo.

Accountability refere-se aos mecanismos disponíveis 
para a prestação de contas das ações realizadas em nome 
de políticas públicas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) Com relação a governança, governabilidade 
e accountability, julgue o item subsecutivo.

O controle da atividade dos políticos e dos governos 
exercida pelos cidadãos por meio de voto constitui um 
mecanismo de accountability horizontal.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) A respeito da trajetória da administração 
pública brasileira, julgue o item que se segue.

Em 1992, lançou-se no Brasil a promoção do empre-
endedorismo governamental, que previa a atuação em-
presarial do Estado como estratégia para auferir lucros e 
aumentar o patrimônio do Tesouro Nacional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) A respeito da trajetória da administração 
pública brasileira, julgue o item que se segue.

Entre meados do século XIX até 1930, período antece-
dente ao governo de Getúlio Vargas, a administração pú-
blica brasileira apresentava-se notoriamente patrimonia-
lista, com Estado oligárquico e uma sociedade mercantil e 
senhorial.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) A respeito da trajetória da administração 
pública brasileira, julgue o item que se segue.

No Brasil, a nova administração pública iniciou-se com 
a proposta de redução do tamanho do Estado e migrou 
para a proposta de reforma das instituições.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) A respeito da trajetória da administração 
pública brasileira, julgue o item que se segue.

Atualmente, no Brasil, a forma de Estado é unitária, 
a forma de governo é republicana e o regime é presiden-
cialista.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) Acerca da gestão do Estado, julgue os item 
a seguir.

No modelo burocrático, os cargos públicos não são 
profissionalizados e as esferas econômica e política se 
apresentam unificadas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: DIREITO) 
Acerca da gestão do Estado, julgue o item a seguir.

A gestão do Estado moderno prevê foco no cidadão, 
o que significa oferecer transparência e sistemas perso-
nalizados.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

11. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - ANALISTA 
DE CONTROLE EXTERNO - ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) Acerca da gestão do Estado, julgue o item 
a seguir.
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1.(CESPE - 2014 - PM-CE - ASPIRANTE DA POLÍCIA 
MILITAR)

Acerca de cidadania, ética no trabalho e relações hu-
manas, julgue os itens subsequentes.

Em sentido restrito, a cidadania se refere ao exercí-
cio de prerrogativas constitucionais por um indivíduo.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

2.(CESPE - 2014 - PM-CE - ASPIRANTE DA POLÍCIA 
MILITAR)

Acerca de cidadania, ética no trabalho e relações hu-
manas, julgue os itens subsequentes.

A parcialidade da chefia na apreciação de atos e mé-
ritos dos subordinados, desde que empregada em bene-
fício destes, constitui uma prática aceitável, condizente 
com a ética profissional.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

3.(CESPE - 2014 - PM-CE - ASPIRANTE DA POLÍCIA 
MILITAR)

Acerca de cidadania, ética no trabalho e relações hu-
manas, julgue os itens subsequentes.

O respeito às diferenças, a capacidade de colabora-
ção e a empatia são características individuais que con-
tribuem para o sucesso de uma equipe de trabalho.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

4.(CESPE - 2014 - PM-CE - ASPIRANTE DA POLÍCIA 
MILITAR)

Quanto à teoria geral da administração, julgue os 
itens seguintes..

A administração por objetivos baseia-se na aplicação 
prática do processo de planejar, organizar, executar e 
controlar.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

5.(CESPE - 2014 - PM-CE - ASPIRANTE DA POLÍCIA 
MILITAR)

Quanto à teoria geral da administração, julgue os 
itens seguintes.

Conforme a teoria estruturalista, as recompensas 
materiais constituem a melhor fonte de motivação para 
os funcionários

(   ) CERTO
(   )ERRADO

6.(CESPE - 2010 - PM-DF - ASPIRANTE DA POLÍCIA 
MILITAR)

Acerca de pessoas, de ética profissional e do conceito 
de cidadania, julgue o item que se segue.

A gestão dos recursos humanos, em qualquer insti-
tuição ou empresa, é limitada por vários princípios espe-
cíficos da ética profissional.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

7.(CESPE - 2010 - PM-DF - ASPIRANTE DA POLÍCIA 
MILITAR)

Acerca de pessoas, de ética profissional e do conceito 
de cidadania, julgue o item que se segue.

Em sua origem, a cidadania possuía duas funções: 
garantir os direitos e deveres das pessoas consideradas 
cidadãs, e distingui-las dos não cidadãos.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

8.(CESPE - 2010 - PM-DF - ASPIRANTE DA POLÍCIA 
MILITAR)

Embora o índice de rotatividade de empregados seja 
alto no ramo hoteleiro, Jane, gerente de recursos huma-
nos (RH) do Hotel Sofisticação, afirma que seu índice de 
rotatividade caiu drasticamente, de 84% para 37%. Jane 
atribui essa queda à cultura da companhia e à forma 
como esta passou a tratar seus empregados: “Se tratar-
mos bem nossos clientes internos, eles tratarão bem os 
clientes externos, e nosso negócio será bem-sucedido.” 
Incluído nessa receita de sucesso está um orçamento 
anual de 36.000 dólares para custear recompensas e 
programas de reconhecimento. O hotel apresenta-se 
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ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) Considerando a moral, 
a ética, os princípios e os valores, julgue os itens a seguir.

I Os valores são formados a partir de condutas pere-
nes transmitidas com o tempo.

II A conduta ética, na perspectiva do utilitarismo, 
está vinculada a uma visão pessoal e subjetiva, apartada 
de uma análise e de reflexo coletivo.

III A moral pode ser considerada como uma parte da 
filosofia que examina os hábitos e costumes.

IV A moralidade pública é caracterizada a partir de 
pontos de convergência mínimos formados a partir do 
confronto/encontro entre os sistemas morais individuais 
de cada pessoa que integra a sociedade.

Estão certos apenas os itens
(A) I e III.
(B) II e IV.
(C) I, III e IV.
(D) II, III e IV.

2. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - POLICIAL RO-
DOVIÁRIO FEDERAL) A respeito da ética no serviço pú-
blico, da administração pública federal bem como dos 
servidores públicos federais e seus direitos e deveres, 
julgue o item que se segue.

O investigado poderá ter vista dos autos, com direito 
a cópia se assim o desejar, mesmo antes da notificação 
da existência de procedimento investigatório em comis-
são de ética.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - POLICIAL RO-
DOVIÁRIO FEDERAL) A respeito da ética no serviço pú-
blico, da administração pública federal bem como dos 
servidores públicos federais e seus direitos e deveres, 
julgue o item que se segue.

De acordo com o Código de Ética Profissional do Ser-
vidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ausência 
de servidor do seu local de trabalho é fator de desmora-
lização do serviço público, já que pode acarretar desor-
dem nas relações humanas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEED-PR - PROFES-
SOR - CONHECIMENTOS COMUNS) Compromisso con-
tínuo da empresa com seu comportamento ético e com 
o desenvolvimento econômico, promove, ao mesmo 
tempo, a melhoria da qualidade de vida de sua força de 

trabalho e respectivas famílias, da comunidade local e da 
sociedade como um todo, sendo, hoje, um fator tão im-
portante para as empresas quanto a qualidade do produ-
to ou do serviço, a competitividade nos preços e a marca 
comercialmente forte.

Essa definição diz respeito à responsabilidade
(A) ambiental.
(B) econômica.
(C) corporativa.
(D) social.
(E) sanitária.

5. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTE-
LECTUAL - ARQUIVOLOGIA) Cada um dos itens a se-
guir apresenta uma situação hipotética, seguida de uma 
assertiva a ser julgada à luz do disposto no Decreto n.º 
1.171/1994.

Raul é visto habitualmente embriagado fora de seu 
horário de expediente, sendo, inclusive, conhecido pelas 
pessoas mais próximas como pé inchado; porém, cumpre 
suas atividades com zelo durante o horário de trabalho, 
não se atrasa e tampouco falta ao serviço. Nesse caso, a 
conduta de Raul não fere a ética do serviço público.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELEC-
TUAL - ARQUIVOLOGIA) Servidor público federal em 
férias publicou mensagem em suas redes sociais sobre o 
comportamento de outro colega de trabalho, de forma 
ofensiva e antipática. Nessa situação hipotética, embora 
a mensagem não tenha partido do local de trabalho e 
tenha sido feita fora do horário de serviço, a conduta do 
servidor fere o código de ética profissional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELEC-
TUAL - ARQUIVOLOGIA) O agente público não pode 
desprezar o elemento ético de sua conduta, o que sig-
nifica que ele deverá decidir somente entre o ilegal e o 
legal, uma vez que a função pública impede que ele deixe 
de cumprir os deveres impostos por lei.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA - TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELEC-
TUAL - ARQUIVOLOGIA) A respeito de ética na adminis-
tração pública, julgue o item a seguir.
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SOCIOLOGIA JURÍDICA 

1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEED-PR - PROFES-
SOR - SOCIOLOGIA) De acordo com o método de pes-
quisa sociológico materialista histórico-dialético,

(A) a dinâmica social é constituída a partir da absor-
ção e reprodução dos preceitos da ideologia domi-
nante que determina e organiza o funcionamento 
dos modos de produção e realiza a manutenção dos 
papéis determinados para cada classe social.
(B) a produção da vida material através da classe tra-
balhadora é gerada a partir de relações horizontais, 
que não possuem ligação com a luta de classes.
(C) é possível que a sociedade capitalista resolva a 
luta de classes e continue a operar no mesmo modo 
de produção, de maneira que todos possam usufruir 
dos bens de consumo produzidos.
(D) a teoria da mais-valia trata da relação de domina-
ção que a classe proletária exerce sob os donos dos 
meios de produção.
(E) a superação do sistema capitalista não é uma 
possibilidade para a resolução das mazelas causadas 
pelo próprio Estado.

2. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEED-PR - PROFESSOR 
- SOCIOLOGIA) Joga lixo no chão, como se fosse um lugar 
à esmo Aí da enchente, os mesmos reclamam do governo 
Que não governa nada, tá nem pro mal nem pro bem Ia 
governar como, se aqui ninguém ouve ninguém? Minha ci-
dade trampa 24 horas por dia Os que não morrer de tédio, 
morre de asfixia A CIA monitora isso que cê faz agora Mas 
não interfere, só fere, o pai da criança que chora Nosso so-
frimento dá prêmio pra quem se esconde em bairro nobre 
Tô cheio disso, igual as cadeias é cheias de pobre... ...Cida-
dania onde? Nós cuspiu na lei de Gandhi É quente memo, 
cidadão é uma cidade grande. Emicida. Cidadão.

Tendo o trecho da canção acima como referência ini-
cial, assinale a opção correta, acerca dos conceitos so-
ciológicos que perpassam os temas cidadania e direitos 
(civis, políticos, sociais e humanos).

(A) Os direitos não são conquistados, mas sim impu-
tados a todos os indivíduos, independentemente da 
sociedade em que se está inserido.
(B) A perda de um direito adquirido implica a perda 
de todos os outros direitos.
(C) A falta de conhecimento acerca dos direitos e de-
veres que um indivíduo possui não afeta o exercício 
da cidadania plena.
(D) O exercício de direitos sociais, políticos e civis im-
plicam, em contrapartida, o exercício de deveres.
(E) A cidadania plena refere-se à previsão legal dos 
direitos e deveres, mas não trata da garantia do exer-
cício de tais direitos e deveres no cotidiano.

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEED-PR - PROFES-
SOR - SOCIOLOGIA) A partir de aspectos relacionados 
aos movimentos e lutas sociais existentes ao longo da 
história e suas respectivas contribuições na promoção e 
na atribuição de significado ao termo cidadania, assinale 
a opção correta.

(A) A existência de direitos sociais implica necessaria-
mente na existência de direitos civis e políticos.
(B) Historicamente, a valorização da governabilidade 
de um Estado através de preceitos religiosos em de-
trimento da razão, a partir de uma perspectiva po-
sitivista, contribuiu para a consolidação do ideal de 
liberdade presente na sociedade contemporânea.
(C) A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 
como objetivo principal promover privilégios para as 
classes sociais menos favorecidas.
(D) O conceito de cidadania assume o mesmo signifi-
cado desde seu surgimento até os dias atuais.
(E) O movimento iluminista, pautado por seus ide-
ais de liberdade, igualdade e fraternidade, exerceu 
grande influência na conotação atribuída ao termo 
cidadania e sua significância na sociedade contem-
porânea.

4. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEED-PR - PROFES-
SOR - SOCIOLOGIA) Com base na teoria sociológica 
clássica compreensiva de Max Weber, assinale a opção 
correta, acerca de dominação.

(A) A dominação tradicional não necessita de um ins-
trumento para a manifestação do poder.
(B) A dominação carismática refere-se ao poder con-
quistado através de instrumentos como a oratória e 
a capacidade de convencimento sob as massas po-
pulares.
(C) No Ocidente, na contemporaneidade, a domina-
ção tradicional é a mais comumente exercida nos 
modos de governo.
(D) A dominação carismática é manifestada através 
das leis e normas sociais.
(E) A dominação tradicional, apesar da nomencla-
tura, não possui relação com a transmissão cultural 
passada de geração para geração.

5. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEED-PR - PRO-
FESSOR - SOCIOLOGIA) Com relação à formação e ao 
desenvolvimento do Estado Moderno, assinale a opção 
correta, à luz do método sociológico compreensivo.

(A) O conceito de ação social desenvolvido por Max 
Weber defende que todas as ações dotadas de senti-
do são embasadas em ações de cunho afetivo.
(B) A burocracia não tem a finalidade de racionalizar 
os sistemas e organizar os processos realizados insti-
tucionalmente.
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1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) No MS Outlook, para 
enviar uma mensagem a uma pessoa apenas como cópia, 
sem que ela seja a principal destinatária da mensagem, 
deve-se

(A) selecionar a opção Responder a Todos os destina-
tários.
(B) preencher o campo Cc no cabeçalho da mensa-
gem.
(C) preencher o campo Para no cabeçalho da mensa-
gem.
(D) selecionar a opção Encaminhar mensagem.

2. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) Os computadores comu-
nicam-se entre si e com os demais meios de transmissão 
de dados por meio de placas de rede, as quais possuem 
um número único denominado

(A) Endereço WWW (World Wide Web).
(B) Endereço IP (Internet Protocol).
(C) Endereço MAC (Media Access Control).
(D) Endereço de email (correio eletrônico).

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) No Excel, para auxiliar 
no realce de regras de células, destacando-se, por exem-
plo, na formatação, barras de dados e escalas de cor, de-
ve-se recorrer à opção

(A) Formatação Condicional.
(B) Formatar como Tabela.
(C) Criar a partir de Seleção.
(D) Pincel de Formatação.

4. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) No MS Word, para com-
partilhar um arquivo para edição colaborativa, ou seja, 
possibilitar a participação, de forma síncrona, de várias 
pessoas na elaboração de um trabalho, deve-se

(A) exportar arquivo para os outros destinatários e, 
em seguida, informar seus endereços de email.
(B) clicar Arquivo — Enviar por Email.
(C) salvar o arquivo no OneDrive e compartilhá-lo 
com os interessados.
(D) salvar o arquivo na máquina e enviar o endereço 
do arquivo para os destinatários.

5. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) No MS Word, para vi-
sualizar as alterações de revisão realizadas em um arquivo 
— as quais ficam visíveis por meio de cores —, o usuário 
deve acessar, na barra de ferramentas, sequencialmente, 
as opções

(A) Revisão — Aceitar Todas as Alterações.
(B) Revisão — Controlar Alterações — Mostrar Marca-
ções — Toda a Marcação.
(C) Revisão — Ortografia e Gramática — Alterar.
(D) Revisão — Comparar.

6. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) No MS Word, para se-
guir fazendo alterações, em um documento existente, sem 
modificar o arquivo original, deve-se clicar o menu

(A) Salvar arquivo a cada alteração realizada.
(B) Salvar como e informar outro nome de arquivo e, 
em seguida, fazer alterações nessa nova versão.
(C) Salvar após terem sido realizadas as alterações no 
documento original.
(D) Exportar arquivo para ser criado outro formato e 
não alterar o original.

7. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) No Windows 10, ao cli-
car, com o botão direito do mouse, a opção Iniciar e, em 
seguida, selecionar a opção Explorador de Arquivos,

(A) apresenta-se a opção de visualizar os aplicativos 
que estão abertos, quando do acesso, para gerenciar 
tarefas.
(B) consegue-se acessar à barra de tarefas na qual 
consta a opção de pesquisa automática no OneDrive.
(C) pode-se navegar pelas páginas Web que tenham 
sido recentemente consultadas.
(D) tem-se acesso ao mecanismo de pesquisa e de 
busca por documentos armazenados localmente no 
computador ou nos drives mapeados.

8. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - POLICIAL RO-
DOVIÁRIO FEDERAL) A respeito de segurança e de cloud 
computing, julgue o item subsequente.

Identifica-se Software como Serviço (SaaS) quando um 
provedor de serviços oferece acesso a um ambiente ba-
seado em cloud, no qual os usuários podem construir e 
disponibilizar aplicativos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO



MATEMÁTICA

1

MATEMÁTICA

1.(CESPE - 2019 - PRF - POLICIAL RODOVIÁRIO FE-
DERAL)

Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campa-
nha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função 
f(x) = 350 + 150e–x , que modela a quantidade de aciden-
tes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. 
Nessa função, x ≥ 0 indica o número de anos decorridos 
após o início da campanha.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o 
item que se segue.

De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da 
campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano an-
terior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito 
com vítimas fatais.

(     ) CERTO
(     ) ERRADO

2.(CESPE - 2019 - PRF - POLICIAL RODOVIÁRIO FE-
DERAL)

Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campa-
nha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função 
f(x) = 350 + 150e–x , que modela a quantidade de aciden-
tes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. 
Nessa função, x ≥ 0 indica o número de anos decorridos 
após o início da campanha.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o 
item que se segue.

Segundo o modelo apresentado, após dez anos de 
campanha educativa, haverá, em cada um dos anos se-
guintes, menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas 
fatais.

(     ) CERTO
(     ) ERRADO

3.(CESPE - 2019 - PRF - POLICIAL RODOVIÁRIO FE-
DERAL)

A partir das figuras precedentes, julgue o item a seguir, 
com relação à possibilidade de a figura representar uma 
vista superior do referido sólido.

(     ) CERTO
(     ) ERRADO

4.(CESPE - 2013 - PRF - POLICIAL RODOVIÁRIO FE-
DERAL)

O valor de t2 é inferior a 36.
(     ) CERTO
(     ) ERRADO

5.(CESPE - 2013 - PRF - POLICIAL RODOVIÁRIO FE-
DERAL)



RACIOCÍNIO LÓGICO
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RACIOCÍNIO LÓGICO

1. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) A respeito de proposições lógicas, julgue 
o item a seguir.

A sentença Soldado, cumpra suas obrigações. é uma 
proposição simples.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) Se P e Q forem proposições simples, a 
proposição P→Q — que se lê “se P, então Q ” — será falsa 
quando P for verdadeira e Q for falsa. Nos demais casos, 
P→Q será sempre verdadeira.

Nesse sentido, julgue o item que se segue.
Caso P seja a proposição A sequência 1, 4, 9, 16, 25 

forma uma progressão geométrica., e Q seja a proposição 
A soma 1 + 4 + 9 + 16 + 25 é igual a 55., a proposição P→Q 
será falsa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) A respeito de proposições lógicas, julgue 
o item a seguir.

Se P e Q forem proposições simples, então a proposi-
ção composta Q∨(Q→P) é uma tautologia.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) A respeito de proposições lógicas, julgue 
o item a seguir.

Considere que P e Q sejam as seguintes proposições:
P: Se a humanidade não diminuir a produção de mate-

rial plástico ou não encontrar uma solução para o proble-
ma do lixo desse material, então o acúmulo de plástico no 
meio ambiente irá degradar a vida no planeta.

Q: A humanidade diminui a produção de material plás-
tico e encontra uma solução para o problema do lixo desse 
material ou o acúmulo de plástico no meio ambiente de-
gradará a vida no planeta.

Nesse caso, é correto afirmar que as proposições P e Q 
são equivalentes.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) Se P e Q forem proposições simples, a 
proposição P→Q — que se lê “se P, então Q ” — será falsa 
quando P for verdadeira e Q for falsa. Nos demais casos, 
P→Q será sempre verdadeira.

Nesse sentido, julgue o item que se segue.
A proposição Se determinado candidato foi aprovado 

nas provas objetivas do concurso e no curso de formação 
de praças, ele se tornou soldado combatente do corpo de 
bombeiros local, é equivalente à seguinte proposição: Se 
determinado candidato não se tornou soldado combaten-
te do corpo de bombeiros local, então ele foi reprovado 
nas provas objetivas do concurso e no curso de formação 
de praças.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CEBRASPE/CESPE) -2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) Se P e Q forem proposições simples, a 
proposição P→Q — que se lê “se P, então Q ” — será falsa 
quando P for verdadeira e Q for falsa. Nos demais casos, 
P→Q será sempre verdadeira.

Nesse sentido, julgue o item que se segue.
A proposição “Se k  é um número primo qualquer, en-

tão k2 é um número ímpar.” é verdadeira.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - AGENTE DE 
PESQUISAS E MAPEAMENTO) Considere a seguinte pro-
posição.

“Se fazemos chamadas telefônicas, não entrevistamos 
presencialmente nas ruas.”

Assinale a opção que expressa corretamente uma ne-
gação dessa proposição.

(A) “Se não fazemos chamadas telefônicas, entrevista-
mos presencialmente nas ruas.”
(B) “Fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos 
presencialmente nas ruas.”
(C) “Não fazemos chamadas telefônicas ou não entre-
vistamos presencialmente nas ruas.”
(D) “Se não entrevistamos presencialmente nas ruas, 
fazemos chamadas telefônicas.”
(E) “Não fazemos chamadas telefônicas e não entrevis-
tamos presencialmente nas ruas.”

8. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - AGENTE DE 
PESQUISAS E MAPEAMENTO) A quantidade de linhas da 
tabela-verdade da proposição composta P → Q ˅ R, em 
que P, Q e R são proposições simples e independentes en-
tre si, que apresentam o valor lógico F é igual a

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.



ESTATÍSTICA
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ESTATÍSTICA

1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CARTOGRAFIA) 
Em um conjunto de medições relativas à largura do leito de um rio, o primeiro quartil e o terceiro quartil foram de 30 
metros e 40 metros, respectivamente, enquanto a mediana foi de 32 metros.

Com base nesses dados, julgue o item a seguir.
Os dados medidos são assimétricos negativos.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CARTOGRAFIA) 
Em um conjunto de medições relativas à largura do leito de um rio, o primeiro quartil e o terceiro quartil foram de 30 
metros e 40 metros, respectivamente, enquanto a mediana foi de 32 metros.

Com base nesses dados, julgue o item a seguir.
A medição de 50 metros será considerada outlier.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CARTOGRAFIA) 
As figuras A, B e C a seguir mostram diferentes tipos de elipse de erros em função das variâncias [Var(x), Var(y)] e da 
covariância CoVar(x,y). A figura C corresponde a um círculo perfeito.

Com base nessas figuras, julgue o item que se segue.
Na figura C, CoVar(x,y) = 0 e Var(x) = Var(y).
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CARTOGRAFIA) 
A seguir, apresenta-se uma matriz de variância-covariância para três variáveis, X, Y e Z, produzida por um ajustamento 
de observações.

Com base nessa matriz e nos conceitos que envolvem a matriz de variância e covariância, julgue o item seguinte.
O desvio padrão das observações correspondentes à variável X é 2,5.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO



ECONOMIA
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ECONOMIA

1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) A próxima tabela mostra 
indicadores das empresas hipotéticas e distintas Alfa e Beta.

Considerando as informações precedentes, julgue o item a seguir.
Os ciclos operacional e financeiro da empresa Alfa são menores que os da empresa Beta.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) Certo produto foi anun-
ciado por um preço P, valor que o vendedor aceita dividir em até três parcelas iguais, mensais e sucessivas, com ou sem 
entrada, conforme o desejo do cliente. No caso de pagamento à vista, o vendedor aceita entregar o produto por 0,9P.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.
Se, ao adquirir o produto, o cliente optar por pagar o valor P com um cheque para o mês seguinte, ele pagará uma 

taxa de juros efetiva de 10% a.m.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) Se, no momento da com-
pra do produto, um cliente optar pelo parcelamento em três vezes com entrada e outro cliente optar pelo pagamento 
em duas parcelas sem entrada, ambos pagarão a mesma taxa de juros efetiva.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) Se, ao adquirir o produto, 
o cliente optar por dar uma entrada e pagar o restante do valor do produto no mês seguinte, ele pagará uma taxa de 
juros efetiva superior a 10% a.m.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) A dívida pública brasi-
leira federal superou, em 2019, o montante de R$ 4 trilhões, conforme informações disponibilizadas pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. Com relação à necessidade de financiamento do governo e à dívida pública e seus efeitos, julgue o 
item que se segue.

O governo possui déficit orçamentário quando o montante de investimento é igual à poupança privada.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO



AUDITORIA
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AUDITORIA

1.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE 
CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA)

Considerando as Normas Internacionais das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), julgue o item a seguir.

Nas auditorias financeiras, é o auditor quem mensura 
e avalia o objeto de acordo com os critérios de risco e ma-
terialidade.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

2.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE 
CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA)

Considerando as Normas Internacionais das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), julgue o item a seguir.

Para conferir objetividade aos trabalhos de auditoria, 
a materialidade deve ser um critério exclusivamente quan-
titativo.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

3.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE 
CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA)

Quanto a controles internos e auditoria baseada em 
risco, julgue o item a seguir.

Publicado em 2004, o COSO II substituiu o COSO I 
como guia de melhores práticas na gestão de riscos e con-
troles internos.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

4.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ANALIS-
TA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONTABILI-
DADE)

Em determinado trabalho, o auditor recebeu carta de 
responsabilidade da administração, a qual afirmava que 
todos os documentos que tinham sido gerados e recebi-
dos dos fornecedores estavam revestidos de total idonei-
dade e haviam sido encaminhados para a elaboração da 
escrituração contábil. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o próxi-
mo item, a respeito do relatório de auditoria e dos aspec-
tos técnicos e legais a ele relacionados.

Caso o auditor identifique evidências de perda de um 
fornecedor essencial e conclua que há evidências de riscos 
na continuidade normal das atividades da entidade, o rela-
tório de auditoria deverá ser emitido com ressalva, devido 
a esse achado.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

5.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ANALIS-
TA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONTABILI-
DADE)

Em determinado trabalho, o auditor recebeu carta de 
responsabilidade da administração, a qual afirmava que 
todos os documentos que tinham sido gerados e recebi-
dos dos fornecedores estavam revestidos de total idonei-
dade e haviam sido encaminhados para a elaboração da 
escrituração contábil. 

Considerando essa situação hipotética, julgue o próxi-
mo item, a respeito do relatório de auditoria e dos aspec-
tos técnicos e legais a ele relacionados.

Não é possível afirmar que o auditor deverá modifi-
car sua opinião no relatório de auditoria caso ele encontre 
evidência de uma despesa não contabilizada.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

6.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ANALIS-
TA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONTABILI-
DADE)

Determinado auditor, durante a fase de planejamento 
da auditoria, determinou como erro tolerável distorções 
de até 0,5% por contas, desde que não superiores a 1% 
por grupo de contas. A tabela a seguir mostra a composi-
ção do ativo circulante da empresa auditada.

Ativo Circulante Valor (em milhares de R$)

Caixa 5.000

Bancos 25.000

Clientes 42.300

Estoques 24.900

Aplicações de Curto Prazo 8.500

Considerando essa situação hipotética e os dados for-
necidos, julgue o próximo item, relativo a planejamento, 
erro e amostragem em auditoria.

Caso o auditor tenha suspeita de uma distorção dos re-
gistros contábeis de um dos fundos de investimentos que 
represente 5% do total das aplicações financeiras, será 
adequado ele realizar uma amostragem casual dos fundos 
que compõem a conta aplicações de curto de prazo.

(   ) CERTO
(   )ERRADO



CONTABILIDADE GERAL

1

CONTABILIDADE GERAL

1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR 
DE CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) A tabela seguin-
te apresenta informações acerca de contas, tributos e de-
mais dados relativos a determinado mês de atividade de 
uma empresa que fabrica apenas um produto.

Nesse mesmo mês, essa empresa vendeu a prazo 
1.200 unidades, tendo sido apurada a carga tributária in-
dicada no quadro a seguir.

Acerca da demonstração dos resultados do exercício 
dessa empresa hipotética, julgue o item que se segue.

Caso a empresa receba um benefício fiscal e o tributo 
sobre o seu lucro seja reduzido para 18%, a margem líqui-
da da empresa passará a ser superior a 32%.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE 
CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) Uma entidade que vinha 
expandindo suas áreas de negócio adquiriu, em 31/12/2018, 
uma empresa de marketing por R$ 20 milhões, tendo pago, 
a título de ágio por expectativa de rentabilidade futura, o 
montante de R$ 1,7 milhão. Os estudos técnicos utilizados 
demonstraram que esse ágio se devia ao valor da marca da 
empresa no mercado e não era possível estimar sua vida útil.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Independentemente de existir ou não qualquer indício de 

desvalorização, a entidade deveria testar, no mínimo anual-
mente, a redução ao valor recuperável do intangível adquirido.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE 
CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) No que diz respeito às 
novas práticas contábeis adotadas no Brasil, julgue o item 
a seguir.

Uma entidade não pode realizar a mudança nos mé-
todos de avaliação de estoques durante o exercício a ela 
referente, em razão da impossibilidade de retroagir esse 
ajuste sem causar prejuízo aos usuários da informação.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR DE 
CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) No que diz respeito às 
novas práticas contábeis adotadas no Brasil, julgue o item 
a seguir.

A demonstração das mutações do patrimônio líquido 
inclui informações referentes ao resultado abrangente do 
período, sendo apresentados separadamente o montante 
total atribuível aos proprietários da entidade controladora 
e o montante correspondente à participação de não con-
troladores.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR 
DE CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) Tendo em vista as 
Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação aplicá-
vel, julgue o item que se segue.

O registro de uma máquina usada comprada pelo va-
lor de R$ 20.000 deve ser feito pela entidade compradora, 
deduzindo-se a estimativa de saldo da depreciação decor-
rente do período de uso pela entidade vendedora.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - AUDITOR 
DE CONTROLE EXTERNO - OBJETIVA) Tendo em vista as 
Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação aplicá-
vel, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Determinada entidade identificou 
a possibilidade da existência de uma obrigação de paga-
mento de indenização por danos morais em uma causa ju-
dicial, sendo remota a probabilidade de saída de recursos. 
Assertiva: Nessa situação, se o valor puder ser estimado, 
será necessário registrar uma provisão, que poderá ser re-
vertida caso não se concretize a perda da causa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO



CONTABILIDADE DE CUSTOS
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CONTABILIDADE DE CUSTOS

1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONTABILIDADE) 
Com relação aos sistemas de custeio para fins de controle, avaliação e gestão, julgue o item seguinte.

Considere que o cartão de custo padrão de uma empresa aponte um consumo de 0,6 quilo de matéria-prima por 
unidade produzida, ao custo de R$ 8 por quilo. Considere, ainda, que essa empresa tenha produzido 35 mil unidades 
de seu produto e que, para isso, ela tenha utilizado 22,5 mil quilos de matéria-prima, adquiridos por R$ 171 mil. Nessas 
condições, a variação de preço de matéria-prima verificada foi igual a 5% do padrão.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONTABILIDADE) 
Com relação aos sistemas de custeio para fins de controle, avaliação e gestão, julgue o item seguinte.

Considere que uma empresa fabricante de um único produto, com despesas variáveis de R$ 2 por unidade vendida 
e sem estoques iniciais, tenha incorrido em custos de produção variáveis de R$ 10 por unidade e em custos fixos totais 
de R$ 20 mil para produzir 10 mil unidades de seu único produto. Considere, ainda, que 80% dessa produção tenha sido 
vendida pelo preço de R$ 60. Nessa situação, a empresa atingiu um índice de margem de contribuição inferior a 60%.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - CODEVASF - ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONTABILIDADE) 
Com relação aos sistemas de custeio para fins de controle, avaliação e gestão, julgue o item seguinte.

Apesar de incorporar custos fixos aos custos unitários, o custeio por absorção pode resultar no reconhecimento de 
gastos produtivos em volume idêntico ao custeio variável.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2007 - PGE-PA - ASSISTENTE DE PROCURADORIA EM CONTABILIDADE) Informações 
para a questão.
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DIREITO EMPRESARIAL

1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) Para ser patenteável, à 
luz do ordenamento brasileiro, é necessário, entre outras 
exigências, que uma invenção apresente

(A) nova forma.
(B) melhoria funcional no seu uso.
(C) aplicação industrial.
(D) nova disposição.

2. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) Determina o ordena-
mento jurídico brasileiro que, ao autor de invenção ou 
modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a 
patente que lhe garanta a propriedade, nas condições es-
tabelecidas na lei. Criado um modelo de utilidade por um 
empregado, o empregador

(A) somente poderá requerer a patente se houver 
previsão no contrato de trabalho.
(B) poderá requerer a patente, desde que haja contra-
to de trabalho formal.
(C) não poderá requerer a patente, senão em conjun-
to com o empregado.
(D) poderá requerer a patente, desde que reparta os 
direitos econômicos da exploração com o empregado.

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR) Com base no disposto na legislação relativa ao direi-
to empresarial e societário e na jurisprudência sobre esses 
ramos do direito, julgue o item a seguir.

No caso de morte do sócio comanditário de uma socie-
dade em comandita simples, dissolve-se, em relação a ele, 
a sociedade caso não haja disposição no sentido de permi-
tir a continuação das atividades com os seus sucessores.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR) Com base no disposto na legislação relativa ao direi-
to empresarial e societário e na jurisprudência sobre esses 
ramos do direito, julgue o item a seguir.

Nos limites de suas atribuições e de seus poderes, é 
lícito aos diretores constituir mandatários da companhia, 
devendo ser especificados, de forma expressa, os atos ou 
as operações que poderão praticar e a duração do man-
dato, que, no caso de mandato judicial, deverá ter prazo 
determinado.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR) Com base no disposto na legislação relativa ao direi-
to empresarial e societário e na jurisprudência sobre esses 
ramos do direito, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: O fornecedor de insumos ABC é 
credor de determinada quantia em dinheiro da socieda-
de limitada XYZ. A sociedade limitada XYZ, contudo, en-
contra-se em dificuldades econômico-financeiras e deseja 
cindir-se, a fim de otimizar a produção de bens relaciona-
dos a específico seguimento empresarial. A estimativa de 
prazo para o pagamento de todos os credores pretéritos, 
elaborada conjuntamente com o plano de reestruturação 
societária, foi de 8 a 10 meses, tendo o fornecedor ABC 
sido incluído entre esses credores. Assertiva: O credor ABC 
poderá promover judicialmente a anulação do ato de rees-
truturação societária, por ser credor anterior à cisão e ter 
sido prejudicado pela reestruturação societária.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR) Com base no disposto na legislação relativa ao direi-
to empresarial e societário e na jurisprudência sobre esses 
ramos do direito, julgue o item a seguir.

Em se tratando de sociedade em nome coletivo, os 
seus sócios podem ser pessoas jurídicas, desde que estas 
não sejam seus controladores.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR) Com base no disposto na legislação relativa ao direi-
to empresarial e societário e na jurisprudência sobre esses 
ramos do direito, julgue o item a seguir.

Pessoa que exerce profissão intelectual de natureza 
artística, ainda que em concurso com auxiliares ou colabo-
radores, somente poderá ser considerada empresária se 
o exercício da profissão constituir elemento de empresa e 
objetivar a mercancia de bens.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO



DIREITO TRIBUTÁRIO
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DIREITO TRIBUTÁRIO

1. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS) Para que uma pessoa 
jurídica tenha capacidade tributária, é necessário e sufi-
ciente que ela

(A) configure uma unidade econômica ou profissional.
(B) esteja formalmente constituída.
(C) tenha registro no Cadastro Nacional de Pessoas Ju-
rídicas.
(D) mantenha um estabelecimento em funcionamento 
regular.

2. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR) No que diz respeito às limitações do poder de tribu-
tar, aos mecanismos de freios e contrapesos e ao regime 
de precatórios, julgue o item a seguir.

Afronta limitações constitucionais do poder de tributar 
lei federal que autorize, sem parâmetro legal, conselhos 
de fiscalização de profissões regulamentadas a fixar gene-
ricamente, cobrar e executar as contribuições anuais devi-
das por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas 
e os preços de serviços relacionados com suas atribuições 
legais que constituam receitas próprias de cada conselho.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR) No que diz respeito às limitações do poder de tribu-
tar, aos mecanismos de freios e contrapesos e ao regime 
de precatórios, julgue o item a seguir.

Para que determinada empresa pública se utilize do 
regime especial de precatório, é necessário que ela não 
atue em regime de concorrência com empresas do setor 
privado e que não tenha objetivo de lucro.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR) Em fiscalização de rotina pelas ruas do Distrito Fe-
deral, determinado auditor tributário constatou que um 
caminhão evitou os postos fiscais por estradas vicinais e 
efetuou a descarga da mercadoria em um pequeno merca-
do situado na região administrativa do Gama.

Realizada a inspeção no local, foram encontradas di-
versas notas fiscais, algumas de produtos sujeitos à subs-
tituição tributária sem a retenção do ICMS, e papéis com 
anotações de operações comerciais realizadas e que não 
haviam sido lançadas nos livros fiscais e comunicadas ao 
fisco.

Foi verificado, também, que no local havia prestação 
de serviço de armazenamento, com notas emitidas pela 
filial, localizada em Luziânia, onde o ISS, calculado pela alí-

quota de 2%, excluía da base de cálculo os seguintes tri-
butos federais: imposto de renda de pessoa jurídica; con-
tribuição social sobre o lucro líquido; PIS/PASEP; COFINS.

O mercado foi autuado por sonegação de ICMS e ISS, 
tendo o valor sido inscrito em dívida ativa. Judicialmente, 
o sócio-gerente da empresa autuada alegou que tinha ad-
quirido o fundo de comércio do mercado havia dois anos 
e pediu a exclusão da responsabilidade fiscal pelos fatos 
ocorridos anteriormente. 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a se-
guir.

A sociedade comercial sucessora responderá pelo dé-
bito tributário da sociedade sucedida, ainda que tenha 
mudado a razão social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR) Em fiscalização de rotina pelas ruas do Distrito Fe-
deral, determinado auditor tributário constatou que um 
caminhão evitou os postos fiscais por estradas vicinais e 
efetuou a descarga da mercadoria em um pequeno merca-
do situado na região administrativa do Gama.

Realizada a inspeção no local, foram encontradas di-
versas notas fiscais, algumas de produtos sujeitos à subs-
tituição tributária sem a retenção do ICMS, e papéis com 
anotações de operações comerciais realizadas e que não 
haviam sido lançadas nos livros fiscais e comunicadas ao 
fisco.

Foi verificado, também, que no local havia prestação 
de serviço de armazenamento, com notas emitidas pela 
filial, localizada em Luziânia, onde o ISS, calculado pela alí-
quota de 2%, excluía da base de cálculo os seguintes tri-
butos federais: imposto de renda de pessoa jurídica; con-
tribuição social sobre o lucro líquido; PIS/PASEP; COFINS.

O mercado foi autuado por sonegação de ICMS e ISS, 
tendo o valor sido inscrito em dívida ativa. Judicialmente, 
o sócio-gerente da empresa autuada alegou que tinha ad-
quirido o fundo de comércio do mercado havia dois anos 
e pediu a exclusão da responsabilidade fiscal pelos fatos 
ocorridos anteriormente. 

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a se-
guir.

Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo para a 
fazenda pública constituir o crédito tributário é de cinco 
anos, sob pena de decadência.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO



DIREITO CIVIL
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DIREITO CIVIL

1.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS)

Considerando a teoria das qualificações e as normas 
indiretas previstas na Lei de Introdução às Normas do Di-
reito Brasileiro, julgue os itens a seguir.

I O Brasil adota, predominantemente, a teoria das 
qualificações pela lex causae.

II As chamadas normas qualificadoras do direito in-
ternacional privado não possuem caráter conflitual, mas 
servem para definir conceitos importantes para a boa apli-
cação das normas indiretas no caso concreto.

III O caput do art. 7.º da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro adota a regra das normas bilaterais do 
direito internacional privado ao abrir espaço à multilatera-
lidade do direito e permitir a aplicação da norma interna 
ou externa ao caso concreto.

IV A obrigação resultante do contrato reputa-se consti-
tuída no país de nacionalidade do proponente.

Estão certos apenas os itens
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.

2.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX BRASIL - ANA-
LISTA - PROCESSOS JURÍDICOS)

Seguindo a tendência moderna do direito internacio-
nal privado, a Lei de Introdução às Normas do Direito Bra-
sileiro consagrou como o principal elemento de conexão 
do estatuto pessoal da pessoa física no ordenamento na-
cional

(A) o local do domicílio.
(B) o princípio da nacionalidade.
(C) o lugar de situação da coisa.
(D) a autonomia da vontade.

3.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Com base no disposto na legislação relativa ao direito 
empresarial e societário e na jurisprudência sobre esses 
ramos do direito, julgue o item a seguir.

A desconsideração da personalidade jurídica, ainda 
que com fundamento na teoria menor, não pode atingir o 
patrimônio pessoal de membros do conselho fiscal da em-
presa sem que haja mínima presença de indícios de que 
estes tenham contribuído, ao menos culposamente e com 
desvio de função, para a prática de atos de administração.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

4.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Da união entre Tiago, condenado criminalmente pela 
prática do crime de furto, e Daniela, desempregada, casa-
dos sob o regime de separação legal de bens, nasceram 
dois filhos, atualmente com cinco e dez anos de idade.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o 
item a seguir, à luz do disposto no Código Civil e no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente e do entendimento juris-
prudencial dos tribunais superiores.

Dada a condenação criminal de Tiago, seu poder fami-
liar sobre os filhos será extinto.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

5.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Da união entre Tiago, condenado criminalmente pela 
prática do crime de furto, e Daniela, desempregada, casa-
dos sob o regime de separação legal de bens, nasceram 
dois filhos, atualmente com cinco e dez anos de idade.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o 
item a seguir, à luz do disposto no Código Civil e no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente e do entendimento juris-
prudencial dos tribunais superiores.

Os bens adquiridos por Tiago e Daniela na constância 
do casamento não se comunicam entre os cônjuges.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

6.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Da união entre Tiago, condenado criminalmente pela 
prática do crime de furto, e Daniela, desempregada, casa-
dos sob o regime de separação legal de bens, nasceram 
dois filhos, atualmente com cinco e dez anos de idade.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o 
item a seguir, à luz do disposto no Código Civil e no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente e do entendimento juris-
prudencial dos tribunais superiores.

Caso Daniela requeira o divórcio, ela poderá requerer aos 
pais de Tiago a prestação de alimentos para os seus filhos.

(   ) CERTO
(   )ERRADO

7.(CESPE / CEBRASPE - 2021 - TC-DF - PROCURA-
DOR)

Acerca da legitimidade para pleitear reparação por da-
nos morais, julgue o item subsequente, à luz da jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça.

O falecimento do titular de direito à indenização por 
danos morais não enseja a sua transmissão a terceiros, de 
modo que os herdeiros não são legitimados para prosse-
guir com a ação de reparação.

(   ) CERTO
(   )ERRADO



DIREITO CONSTITUCIONAL
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DIREITO CONSTITUCIONAL

1. (CEBRASPE (CESPE) - 2017 - SOLDADO (CBM AL)/
COMBATENTE) Julgue o item que se segue, relativo a éti-
ca e cidadania.

A Constituição Federal de 1988 aponta, em seu art. 
1.º, a cidadania como um dos seus princípios fundamen-
tais, embora limite o alcance desse princípio ao direito do 
indivíduo de votar e ser votado.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CEBRASPE (CESPE) - 2017 - SOLDADO (CBM AL)/
COMBATENTE) Acerca dos direitos e das garantias fun-
damentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), 
julgue o item a seguir.

No Estado brasileiro, é plena a liberdade de associa-
ção de seus cidadãos, desde que para fins lícitos, sendo 
expressamente vedado qualquer tipo de associação de ca-
ráter paramilitar.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CEBRASPE (CESPE) - 2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) 

O Projeto de Lei Complementar n.º 148/2015, prove-
niente da Câmara dos Deputados, prevê o fim da prisão 
disciplinar para policiais e bombeiros militares e está pron-
to para ser votado pelo Plenário do Senado Federal. Em 
2016, a proposta foi aprovada pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ) e, segundo o 
relator, a intenção do projeto é garantir que os militares 
sejam punidos apenas por delitos graves.

Internet: <www.12.senado.leg.br> (com adaptações).

Considerando o assunto do texto precedente, que ver-
sa acerca da prisão de policiais e de bombeiros militares, 
julgue o item subsequente no que se refere à disciplina 
constitucional acerca da matéria.

A regra constitucional que restringe às autoridades ju-
diciárias a competência para determinar a prisão excepcio-
na os casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, o que inclui as prisões disciplinares de militares.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CEBRASPE (CESPE) - 2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE)  O Projeto de Lei Complementar n.º 
148/2015, proveniente da Câmara dos Deputados, prevê o 
fim da prisão disciplinar para policiais e bombeiros milita-
res e está pronto para ser votado pelo Plenário do Senado 
Federal. Em 2016, a proposta foi aprovada pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ) e, se-
gundo o relator, a intenção do projeto é garantir que os 
militares sejam punidos apenas por delitos graves.

Internet: <www.12.senado.leg.br> (com adaptações).

Considerando o assunto do texto precedente, que ver-
sa acerca da prisão de policiais e de bombeiros militares, 
julgue o item subsequente no que se refere à disciplina 
constitucional acerca da matéria.

A conveniência, a oportunidade e a legalidade das pu-
nições disciplinares militares podem ser questionadas por 
meio de habeas corpus.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (CEBRASPE (CESPE) - 2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) Vicente é bombeiro militar há quinze 
anos e pretende concorrer ao pleito de vereador em seu 
município nas próximas eleições.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item 
subsecutivo.

Não há qualquer restrição ao alistamento eleitoral de 
Vicente, pois a regra da inalistabilidade dos que prestam 
serviço militar somente se aplica aos conscritos, ou seja, 
àqueles que estejam prestando serviço militar obrigatório.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (CEBRASPE (CESPE) - 2017 - OFICIAL (CBM AL)/
COMBATENTE) Vicente é bombeiro militar há quinze 
anos e pretende concorrer ao pleito de vereador em seu 
município nas próximas eleições.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item 
subsecutivo.

Para que possa se candidatar ao cargo de vereador nas 
próximas eleições municipais, Vicente deverá, o quanto 
antes, se filiar a algum partido político, sendo isso condi-
ção para sua elegibilidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO



DIREITO ADMINISTRATIVO
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

1.(CEBRASPE (CESPE) - SOLDADO POLICIAL MILI-
TAR (PM AL)/COMBATENTE/2018)  

Acerca da administração pública e de suas funções, jul-
gue o item a seguir.

Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas 
de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter infor-
mativo, educativo ou de orientação social, não podendo 
nelas constar imagens que possam configurar promoção 
pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob 
pena de violação do princípio da impessoalidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2.(CEBRASPE (CESPE) - SOLDADO POLICIAL MILI-
TAR (PM AL)/COMBATENTE/2017 ) 

No que se refere aos princípios e poderes da adminis-
tração pública e ao serviço público, julgue o item a seguir.

A atuação da administração pública deve observar os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralida-
de, da publicidade e da eficiência.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3.(CEBRASPE (CESPE) - SOLDADO POLICIAL MILI-
TAR (PM AL)/COMBATENTE/2018)  

Acerca da administração pública e de suas funções, jul-
gue o item a seguir.

A supremacia do interesse público sobre o particular 
pode ser verificada por meio tanto das prerrogativas asso-
ciadas ao regime jurídico administrativo quanto da inexis-
tência de restrições à atuação da administração pública.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4.(CEBRASPE (CESPE) - OFICIAL POLICIAL MILITAR 
(PM AL)/COMBATENTE/2012)  

Um agente de trânsito, em obediência ao Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), autuou um motorista por ter este 
estacionado o veículo a uma distância de 50 cm da guia 
da calçada. Entretanto, após realizar a medição exata da 
distância, o agente percebeu que o veículo estava parado 
a apenas 45 cm do meio-fio,situação que, de acordo com 
o CTB, não constitui motivo para autuação.

Nessa situação hipotética, o agente
(A) não poderá anular o ato de autuação, em virtude 
do princípio da auto executoriedade, que somente 
permite a invalidação do ato mediante recurso movido 
pelo interessado.
(B) deverá anular a autuação em virtude de ter perce-
bido a ilegalidade do ato.
(C) não poderá invalidar a autuação, em virtude da 
presunção de legitimidade dos atos administrativos.

(D) poderá revogar o ato de autuação, uma vez que 
se trata de ato discricionário praticado sem a devida 
caracterização de conveniência e oportunidade.
(E) não poderá anular o ato de autuação, mas poderá 
fazer um recurso de ofício ao seu superior imediato, 
solicitando a revogação da autuação.

5.(CEBRASPE (CESPE) - OFICIAL POLICIAL MILITAR 
(PM AL)/COMBATENTE/2012)  

Um oficial da PMAL, no exercício de suas funções, per-
cebeu que um cidadão que se encontrava sozinho à noite 
em um ponto de ônibus condizia com a descrição de uma 
pessoa que havia praticado um furto em região próxima, 
há cerca de uma hora. Em seguida, o oficial abordou o 
mencionado cidadão e determinou que ele se identificas-
se.

Nessa situação, a determinação do oficial
(A)  foi inconstitucional, tendo em vista que a abor-
dagem policial, sem mandado judicial, no período 
noturno, é vedada pela CF.
(B) não consistiu em ato administrativo, uma vez 
que o referido ato não pode ser anulado por ordem 
judicial.
(C) caracterizou um ato administrativo vinculado, por-
que o cidadão em apreço tinha o dever de obedecer à 
determinação que lhe foi feita.
(D) consistiu em ato administrativo dotado de im-
peratividade, visto que esse ato impôs um dever ao 
cidadão.
(E) consistiu em ato administrativo dotado de pre-
sunção de legitimidade, porque o controle judicial da 
legalidade do referido ato é vedado pela CF.

6.(CEBRASPE (CESPE) - SOLDADO POLICIAL MILI-
TAR (PM AL)/COMBATENTE/2012)  

Ao efetuar a prisão de determinado indivíduo, em decor-
rência do cumprimento de mandado judicial expedido por 
juiz competente, um policial militar decidiu algemar o preso, 
por considerar que suas reações, descontroladas, geravam 
perigo iminente para os agentes públicos envolvidos na pri-
são e também para o próprio detido, visto que uma tentativa 
de fuga poderia gerar resultados danosos ao preso.

Nessa situação, o ato de algemar o preso
(A) é ato administrativo nulo, visto que a CF veda a 
utilização de algemas, exceto em presos condenados 
por decisão transitada em julgado.
(B) constitui ato administrativo praticado de ofício 
pelo policial.
(C) consiste em ato administrativo vinculado, porque 
vincula o cidadão preso.
(D) constitui ato de mero expediente praticado pelo 
policial em decorrência de mandado judicial.
(E)  não é ato administrativo porque não se reveste de 
forma escrita
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