Português – Prof. Rafaela Freitas
Hoje, todos reconhecem, porque Marx impôs esta
demonstração no Livro II d’O Capital, que não há produção
possível sem que seja assegurada a reprodução das condições
4 materiais da produção: a reprodução dos meios de produção.
Qualquer economista, que neste ponto não se distingue
de qualquer capitalista, sabe que, ano após ano, é preciso
7 prever o que deve ser substituído, o que se gasta ou se usa na
produção: matéria-prima, instalações fixas (edifícios),
instrumentos de produção (máquinas) etc. Dizemos: qualquer
10 economista é igual a qualquer capitalista, pois ambos
exprimem o ponto de vista da empresa.
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Louis Althusser. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. 3.ª ed. Lisboa:
Presença, 1980 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, a respeito dos sentidos do texto acima.
1. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
No texto, os termos “matéria-prima” (R.8), “instalações fixas
(edifícios)” (R.8) e “instrumentos de produção (máquinas)” (R.9) são
exemplos de “meios de produção” (R.4).
Comentários:
Afirmativa correta, o que pode ser confirmado no trecho “é preciso
prever o que deve ser substituído, o que se gasta ou se usa na
produção:
matéria-prima,
instalações
fixas
(edifícios),
instrumentos de produção (máquinas) etc.”.
Afirmativa: Correta.
2. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Infere-se do texto que todo economista é capitalista, mas o inverso
não é verdadeiro, pois nem todo capitalista é proprietário de empresa.
Comentários:
Não há respaldo para essa afirmativa no texto. Segundo ele, tanto o
economista quanto o capitalista, eles não se distinguem neste ponto,
devem saber o que uma empresa precisa para continuar produzindo.
Afirmativa: Incorreta.
3. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Não haveria alteração de sentido do texto, caso o trecho “todos
reconhecem, porque (...) d’O Capital, que não há produção” (R. 1 e

2) fosse reescrito da seguinte forma: todos reconhecem a razão pela
qual Marx impôs esta demonstração no Livro II d’O Capital — que não
há produção.
Comentários:
No trecho original temos uma relação de causa e efeito, sendo a causa
“porque Marx impôs esta demonstração no Livro II d’O Capital” e o
efeito: “todos reconhecem que não há produção”. Essa relação se
perdeu na reescrita proposta, pois ela está fazendo alusão às causas
que levaram Max a fazer a demonstração, o que não está sendo citado
no texto.
Afirmativa: Incorreta.
4. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O trecho “que não há produção possível (...) dos meios de produção”
(R. 2 a 4) é a demonstração a que se refere a expressão “esta
demonstração” (R. 1 e 2).
Comentários:
O emprego do pronome demonstrativo “esta” faz referência a algo que
ainda será citado no texto, conforme ocorre no trecho: “todos
reconhecem, porque Marx impôs esta demonstração no Livro II d’O
Capital, que não há produção possível sem que seja assegurada
a reprodução das condições materiais da produção: a
reprodução dos meios de produção”.
Afirmativa: Correta.
Imigrantes ilegais, os homens e as mulheres vieram
para Prato, na Itália, como parte de snakebodies liderados por
snakeheads na Europa. Em outras palavras, fizeram a perigosa
4 viagem da China por trem, caminhão, a pé e por mar como
parte de um grupo pequeno, aterrorizado, que confiou seu
destino a gangues chinesas que administram as maiores redes
7 de contrabando de gente no mundo. Nos locais em que suas
viagens começaram, havia filhos, pais, esposas e outros que
dependiam deles para que enviassem dinheiro. No destino,
10 havia paredes cobertas com anúncios de mau gosto de
empregos que representavam a esperança de uma vida melhor.
Pedi a um dos homens ao lado da parede que me
13 contasse como tinha sido sua viagem. Ele objetou. Membros do
snakebody têm de jurar segredo aos snakeheads que organizam
sua viagem. Tive de convencê-lo, concordando em usar um
16 nome falso e camuflar outros aspectos de sua jornada. Depois
de uma série de encontros e entrevistas, pelos quais paguei
alguma coisa, a história de como Huang chegou a Prato
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emergiu lentamente.
James Kynge. A China sacode o mundo.
São Paulo: Globo, 2007 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, relativos às ideias e às estruturas
linguísticas do texto acima.
5. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Depreende-se do texto que chineses emigram para a Europa em busca
da possibilidade de melhor sustento financeiro de suas famílias.
Comentários:
A veracidade dessa afirmativa pode ser confirmada no trecho “Nos
locais em que suas viagens começaram, havia filhos, pais, esposas e
outros que dependiam deles para que enviassem dinheiro”.
Afirmativa: Correta.
6. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a
locução “tinha sido” (R.13) pela forma verbal fora.
Comentários:
As formas verbais “tinha sido” e “fora” são ambas conjugações do
verbo ser na terceira pessoa do singular do pretérito mais-que-perfeito
do indicativo, a diferença entre elas é que a locução verbal “tinha sido”
representa o tempo composto e “fora” representa o tempo simples. A
substituição, portanto, preservaria a correção gramatical.
Afirmativa: Correta.
7. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Os termos “série” e “história” acentuam-se em conformidade com a
mesma regra ortográfica.
Comentários:
Os termos “série” e “história” são acentuados por serem
paroxítonas terminadas em ditongo.
Afirmativa: Correta.
8. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)

O texto é narrativo e autobiográfico, o que se evidencia pelo uso da
primeira pessoa do singular no segundo parágrafo, quando é contado
um fato acontecido ao narrador.
Comentários:
O texto, que apresenta dois parágrafos, é claramente um exemplo de
texto narrativo. O primeiro parágrafo está em terceira pessoa. O
segundo está em primeira pessoa. De fato o narrador é também um
personagem, mas, ATENÇÃO, o fato de haver uma narrativa em
primeira pessoa não significa que se trata de uma autobiografia. O
narrador participa da história, ele está incluído nos fatos narrados, mas
o texto não é uma autobiografia, pois não se trata da narração da
história do próprio narrador.
Afirmativa: Incorreta.
Migrar e trabalhar. Quando esses verbos se conjugam
da pior forma possível, acontece o chamado tráfico de seres
humanos. O tráfico de pessoas para exploração econômica e
4 sexual está relacionado ao modelo de desenvolvimento que o
mundo adota. Esse modelo é baseado em um entendimento de
competitividade que pressiona por uma redução constante nos
7 custos do trabalho.
No passado, os escravos eram capturados e vendidos
como mercadoria. Hoje, a pobreza que torna populações
10 vulneráveis garante oferta de mão de obra para o tráfico — ao
passo que a demanda por essa força de trabalho sustenta o
comércio de pessoas. Esse ciclo atrai intermediários, como os
13 gatos (contratadores que aliciam pessoas para serem
exploradas em fazendas e carvoarias), os coiotes
(especializados em transportar pessoas pela fronteira entre o
16 México e os Estados Unidos da América) e outros animais, que
lucram sobre os que buscam uma vida mais digna. Muitas
vezes, é a iniciativa privada uma das principais geradoras do
19 tráfico de pessoas e do trabalho escravo, ao forçar o
deslocamento de homens, mulheres e crianças para reduzir
custos e lucrar. Na pecuária brasileira, na produção de cacau de
22 Gana, nas tecelagens ou fábricas de tijolos do Paquistão.
O tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de
trabalho escravo não são uma doença, e sim uma febre que
25 indica que o corpo está doente. Por isso, sua erradicação não
virá apenas com a libertação de trabalhadores, equivalente a
um antitérmico — necessário, mas paliativo. O fim do tráfico
28 passa por uma mudança profunda, que altere o modelo de
desenvolvimento predatório do meio ambiente e dos
trabalhadores. A escravidão contemporânea não é um resquício
31 de antigas práticas que vão desaparecer com o avanço do
capital, mas um instrumento utilizado pelo capitalismo para se
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expandir.
Leonardo Sakamoto. O tráfico de seres humanos hoje.
In: História viva. Internet: <www2.uol.com.br> (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, acerca de ideias e estruturas
linguísticas do texto acima.
9. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Os termos “febre” (R.24), “antitérmico” (R.27) e “paliativo” (R.27)
expressam a analogia do tráfico de pessoas e do trabalho escravo na
atualidade com um padrão doentio cuja erradicação passa pela
libertação dos trabalhadores, embora não se limite a ela.
Comentários:
Afirmação correta. No texto, o autor faz uma metáfora que compara,
por analogia, o tráfico de pessoas e o trabalho escravo a uma febre,
colocando a libertação dos trabalhadores escravos como um
antitérmico, que é apenas um paliativo, assim como ocorre quando um
organismo está febril e é administrado a ele um antitérmico, o que faz
com que a febre ceda, mas a doença que a causou permaneça.
Afirmativa: Correta.
10. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Segundo o texto, a devastação do meio ambiente e a exploração de
mão de obra escrava caracterizam o modelo de desenvolvimento atual.
Comentários:
Segundo o texto, o “tráfico de pessoas para exploração econômica e
sexual está relacionado ao modelo de desenvolvimento que o mundo
adota”. Também está relacionada a esse modelo a visão de
desenvolvimento predatório do meio ambiente, conforme vemos no
trecho “O fim do tráfico passa por uma mudança profunda, que altere
o modelo de desenvolvimento predatório do meio ambiente e dos
trabalhadores”.
Afirmativa: Correta.
11. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Infere-se do texto a existência de dois segmentos que lucram com o
tráfico de pessoas: as empresas, que reduzem os custos com mão de
obra, e os intermediários, que se beneficiam da exploração de pessoas
que desejam migrar.
Comentários:

Afirmação correta, uma vez que consta no texto que o tráfico de
pessoas exige aqueles que aliciam e aqueles que transportam, que são
os intermediários, e aqueles que “adquirem” tais trabalhadores, que
são os donos de empresas.
Afirmativa: Correta.
12. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O sentido original do texto seria preservado caso a forma verbal “eram
capturados” (R.8) fosse substituída por foram capturados.
Comentários:
A troca sugerida no enunciado não é possível, pois o aspecto semântico
é diferente: “eram” está no pretérito imperfeito, com ideia durativa,
enquanto “foram capturados” está no pretérito perfeito, com ideia
pontual. Embora ambas as formas estejam no pretérito, a primeira é
perfeita e a segunda imperfeita.
Afirmativa: Incorreta.
13. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
No texto, as expressões “esses verbos” (R.1) e “Esse ciclo” (R.12) têm
a mesma finalidade: retomar termos ou ideias expressos
anteriormente.
Comentários:
A assertiva está correta. Os pronomes esse, essa e isso são anafóricos,
ou seja, retomam termos anteriormente ditos. São exemplos de coesão
referencial.
Afirmativa: Correta.
O tráfico internacional de drogas começou a desenvolver-se em
meados da década de 70, tendo tido o seu boom na década de 80. Esse
desenvolvimento está estreitamente ligado à crise econômica mundial.
O narcotráfico determina as economias dos países produtores de coca
e, ao mesmo tempo, favorece principalmente o sistema financeiro
mundial. O dinheiro oriundo da droga corresponde à lógica do sistema
financeiro, que é eminentemente especulativo. Este necessita, cada
vez mais, de capital “livre” para girar, e o tráfico de drogas promove o
“aparecimento mágico” desse capital que se acumula de modo rápido
e se move velozmente.
A América Latina participa do narcotráfico na qualidade de maior
produtora mundial de cocaína, e um de seus países, a Colômbia, detém
o controle da maior parte do tráfico internacional. A cocaína gera
“dependência” em grupos econômicos e até mesmo nas economias de

alguns países, como nos bancos da Flórida, em algumas ilhas do Caribe
ou nos principais países produtores — Peru, Bolívia e Colômbia, para
citar apenas os casos de maior destaque. Na Bolívia, os lucros com o
narcotráfico chegam a US$ 1,5 bilhão contra US$ 2,5 bilhões das
exportações legais. Na Colômbia, o narcotráfico gera de US$ 2 a 4
bilhões, enquanto as exportações oficiais geram US$ 5,25 bilhões.
Nesses países, a corrupção é generalizada. Os narcotraficantes
controlam o governo, as forças armadas, o corpo diplomático e até as
unidades encarregadas do combate ao tráfico. Não há setor da
sociedade que não tenha ligação com os traficantes e até mesmo a
Igreja recebe contribuições destes.
Osvaldo Coggiola. O comércio de drogas hoje. In: Olho da História, n.o 4. Internet:
<www.oolhodahistoria.ufba.br> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, referentes aos sentidos do texto
acima.
14. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Verifica-se no texto uma ampliação de sentido do termo
“dependência”: da dependência química causada em usuários de
drogas à dependência de grupos e países cuja economia lucra com o
narcotráfico.
Comentários:
No trecho: “A cocaína gera ‘dependência’ em grupos econômicos e até
mesmo nas economias de alguns países”, o emprego do termo
“dependência” entre aspas é para destacar essa ampliação de sentido
assinalada no enunciado da afirmativa. Baseados em nosso
conhecimento de mundo, sabemos que o consumo de cocaína causa
dependência química aos indivíduos que a consomem. Segundo o
texto, tal dependência é fonte de lucro para alguns países, que acabam
se tornando dependentes desse lucro.
Afirmativa: Correta.
15. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Depreende-se do texto uma discrepância na ligação do narcotráfico
com a Igreja e com unidades de combate ao tráfico.
Comentários:
Façamos primeiro uma análise das palavras envolvidas que talvez
causem dúvidas:
Depreender = concluir
Discrepância = discordância, desigualdade.

A partir dessas definições, a releitura do enunciado é: conclui-se
do texto uma discordância na ligação do narcotráfico com a Igreja e
com unidades de combate ao tráfico.
Observem o trecho: "Os narcotraficantes controlam o governo,
as
forças
armadas,
o
corpo
diplomático
e
até
as
unidades encarregadas do combate ao tráfico. Não há setor da
sociedade que não tenha ligação com os traficantes e até
mesmo a Igreja recebe contribuições destes." (Grifos meus).
Vemos, então, que a afirmativa está errada pois não existe no
texto informação sobre discordância (discrepância) entre o narcotráfico
e a Igreja e as unidades de combate ao tráfico. Eles também têm
ligação com os traficantes.
A discordância existe se levarmos em consideração o nosso
conhecimento de mundo e os nossos valores éticos. Não é normal para
a maioria de nós que a igreja e os órgãos de combate ao tráfico tenham
alguma relação com os traficantes, mas devemos ter cuidado para não
deixar a nossa avaliação pessoal influenciar a nossa escolha do
gabarito. Ok? Aí tem uma pegadinha.
Afirmativa: Incorreta.
16. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Infere-se do texto que o lucro com o narcotráfico equivale a duas vezes
o lucro com as exportações legais tanto na Bolívia quanto na Colômbia.
Comentários:
Observando o trecho: “Na Bolívia, os lucros com o narcotráfico chegam
a US$ 1,5 bilhão contra US$ 2,5 bilhões das exportações legais. Na
Colômbia, o narcotráfico gera de US$ 2 a 4 bilhões, enquanto as
exportações oficiais geram US$ 5,25 bilhões”, concluímos que a
afirmativa está incorreta porque o que a Bolívia lucra com o
narcotráfico é “US$ 1,5 bilhão”, cujo dobro seria US$ 3 bilhões, e a
Colômbia lucra de “US$ 2 a 4 bilhões”, o dobro disso seria entre US$ 4
e 8 bilhões, valores diferentes dos que foram apontados como
arrecadados com as exportações legais.
Afirmativa: Incorreta.
17. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O texto, que se classifica como dissertativo, expõe a articulação entre
o tráfico internacional de drogas e o sistema financeiro mundial.
Comentários:

Trata-se de um texto dissertativo/expositivo. Notem que há
presença de dados para comprovar, e uma ideia de trazer informação
para o leitor. O texto apresenta:
- introdução, desenvolvimento e conclusão;
- o objetivo não é persuadir, mas explicar, informar;
- amplia-se a ideia central, mas sem subjetividade ou defesa de ponto
de vista.
Afirmativa: Correta.
O uso indevido de drogas constitui, na atualidade,
séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das
estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de
4 todos os Estados e sociedades. Suas consequências infligem
considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e não são
detidas por fronteiras: avançam por todos os cantos da
7 sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens
e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de
classe social e econômica ou mesmo de idade. Questão de
10 relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido
de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos
crimes conexos — geralmente de caráter transnacional — com
13 a criminalidade e a violência. Esses fatores ameaçam a
soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica
interna, devendo o governo adotar uma postura firme de
16 combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente e
com a sociedade, de forma a aperfeiçoar e otimizar seus
mecanismos de prevenção e repressão e garantir o
19 envolvimento e a aprovação dos cidadãos.
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Internet: <www.direitoshumanos.usp.br>.

No que se refere aos aspectos linguísticos do fragmento de
texto acima, julgue os próximos itens.
18. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A forma verbal “infligem” (R.4) está empregada no texto com o mesmo
sentido que está empregada na seguinte frase: Os agentes de trânsito
infligem multas aos infratores.
Comentários:
O verbo “infligir” não possui o mesmo sentido nos dois casos
(texto e enunciado):

"Os agentes de trânsito infligem multas aos infratores." = 1.
Cominar, ou aplicar (pena, castigo, repreensão).
"Suas consequências infligem considerável prejuízo às nações do
mundo inteiro..." = 2. Causar, ou produzir (dano, incômodo,
prejuízo).
Afirmativa: Incorreta.
19. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Nas linhas 12 e 13, o emprego da preposição “com”, em “com a
criminalidade e a violência”, deve-se à regência do vocábulo “conexos”.
Comentários:
Voltando ao texto, encontramos nas linhas 11, 12 e 13: “...associação
do tráfico de drogas ilícitas e dos crimes conexos – geralmente de
caráter transnacional – com a criminalidade e a violência” (grifos
meus). Uma “associação” subentende-se que seja de uma coisa com
outra. Percebam que a preposição “com” está presente não pelo
vocábulo “conexos”, mas pela regência do nome “associação”.
Afirmativa: Incorreta.
20. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O referente do sujeito da oração “articulando-se internamente e com a
sociedade” (R. 16 e 17), que está elíptico no texto, é “o governo”
(R.15).
Comentários:
A questão está correta, pois, no trecho “Esses fatores ameaçam a
soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica interna,
devendo o governo adotar uma postura firme de combate ao tráfico
de drogas, articulando-se internamente e com a sociedade”, em
"devendo o governo adotar uma postura firme de combate ao tráfico
de drogas" o sujeito é “o governo”, que está explícito. Já na oração
seguinte, “articulando-se internamente e com a sociedade", é feita
uma referência ao sujeito que está na oração anterior, logo está oculto
ou elíptico, como diz o enunciado.
Afirmativa: Correta.
21. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Caso o termo “na atualidade” (R.1) fosse deslocado para
imediatamente após “drogas” (R.1), e fossem feitos os devidos ajustes

na pontuação do texto, a correção gramatical do texto seria mantida,
mas haveria prejuízo para seu sentido original.
Comentários:
O uso indevido de drogas, na atualidade, constitui séria e
persistente ameaça... (Aqui, o uso que tem ocorrido no momento atual
é que constitui ameaça).
Já em “O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria
e persistente ameaça...”, (Aqui a constituição de ameaça ocorre na
atualidade, o que nos leva a inferir que antes não ocorria).
Vale comentar ainda que, embora nas gramáticas seja postulado
que o adjunto adverbial pode ser deslocado para qualquer posição na
frase sem alterar o sentido dela, costumo dizer que, como em
Português 2 + 2 pode ser 5, tudo depende do contexto! No caso dessa
questão, a alteração da posição do adjunto adverbial temporal “na
atualidade” altera sim o sentido da frase ao ser ligado a um verbo ou
a um substantivo.
Mas essa questão foi anulada. Segue a justificativa da banca:
“Anulada - Há duas formas de se pontuar o trecho após o
deslocamento do termo ‘na atualidade’. Como a redação do item não
foi clara quanto à opção de pontuação, opta-se pela anulação do item.”
As formas de pontuação referidas são utilizar ou não utilizar
vírgulas, já que se trata de um adjunto adverbial curto para o qual o
isolamento com vírgulas é facultativo.
Afirmativa: ANULADA
22. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Na linha 6, dados os sentidos do trecho introduzido por dois-pontos, o
vocábulo “fronteiras” deve ser interpretado em sentido amplo, não
estando restrito ao seu sentido denotativo.
Comentários:
De fato, com a leitura do texto, percebemos que o termo "fronteiras"
foi utilizado em um sentido mais amplo, não estando restrito a
delimitações territoriais. O que confirmamos no trecho: "..., e não são
detidas por fronteiras: avançam por todos os cantos da sociedade e
por todos os espaços geográficos, afetando homens e mulheres de
diferentes grupos étnicos, independentemente de classe econômica ou
mesmo de idade".
Afirmativa: Correta.

23. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O acento indicativo de crase em “à humanidade e à estabilidade” (R.2)
é de uso facultativo, razão por que sua supressão não prejudicaria a
correção gramatical do texto.
Comentários:
Na linha 2 do texto, temos “...ameaça à humanidade e à estabilidade
das estruturas e dos valores políticos...”. O acento indicativo de crase
NÃO é facultativo em nenhum dos dois casos. Os dois usos são
obrigatórios por conta do verbo “ameaçar” (transitivo indireto), que
rege preposição “a”.
Afirmativa: Incorreta.
24. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O pronome possessivo “Suas” (R.4) refere-se a “de todos os Estados e
sociedades” (R. 3 e 4).
Comentários:
O pronome possessivo "suas" (L.4) refere-se ao "uso indevido de
drogas" (L.1). Para chegar a esta conclusão, basta ler o texto ligando
uma frase a outra e perceber que se mantém a coesão textual: "O uso
indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente
ameaça... suas consequências infligem..."
Afirmativa: Incorreta.
Julgue os itens que se seguem, relativos a aspectos gerais da
redação oficial.
25. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Quando se utiliza o memorando, os despachos devem ser dados no
próprio documento. Nesse caso, se o espaço disponível for insuficiente
para todos os despachos, devem-se usar folhas de continuação.
Comentários:
Consta no Manual que “Para evitar desnecessário aumento do número
de comunicações, os despachos ao memorando devem ser dados no
próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de
continuação”.
Afirmativa: Correta.
26. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)

As comunicações oficiais podem ser remetidas em nome do serviço
público ou da pessoa que ocupa determinado cargo dentro do serviço
público.
Comentários:
Cuidado! A pessoa ocupante do cargo público pode até assinar a
comunicação como representante do órgão, mas ela está apenas
representando a vontade da Administração Pública, ou seja, as
comunicações nunca serão em nome da pessoa que ocupa determinado
cargo dentro do serviço público serão em nome da Administração
Pública.
Afirmativa: Incorreta.
Com referência à adequação da linguagem ao tipo de
documento e à adequação do formato do texto ao gênero,
julgue os seguintes itens.
27. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Os expedientes que seguem o padrão ofício são documentos que
compartilham as mesmas partes e a mesma diagramação, como, por
exemplo, o aviso, o memorando e a mensagem.
Comentários:
O aviso e o memorando seguem o padrão ofício, mas a mensagem tem
partes e diagramação próprias.
Afirmativa: Incorreta.
28. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A identificação do signatário em expediente não remetido pelo
presidente da República deve ser feita pelo nome e pelo cargo da
autoridade expedidora do documento.
Comentários:
Afirmativa correta, todo documento oficial deve conter a assinatura, o
nome e o cargo do remetente, exceto a mensagem, quando o
remetente é o Chefe do Poder Executivo (Presidente).
Afirmativa: Correta.
29. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A forma de tratamento “Vossa Excelência” é adequada para se dirigir
a um secretário de segurança pública estadual.
Comentários:

Dentre as autoridades do Poder Executivo, cujo pronome de
tratamento empregado deve ser “Vossa Excelência”, estão os
Secretários de Estado dos Governos Estaduais, cargo em que o
“secretário de segurança pública estadual” se encaixa.
Afirmativa: Correta.
30. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O fecho “Respeitosamente”, por sua formalidade e impessoalidade,
pode
ser
empregado
em
qualquer
tipo
de
expediente,
independentemente do seu subscritor e do seu destinatário.
Comentários:
Consta no Manual que “para autoridades superiores, inclusive o
Presidente da República” emprega-se “Respeitosamente,” e “para
autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior” empregase “Atenciosamente,”.
Afirmativa: Incorreta.
Informática – Prof. Victor Dalton
Julgue os itens a seguir, relativos aos sistemas operacionais
Linux e Microsoft Word 2013.
31. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Comparativamente a computadores com outros sistemas operacionais,
computadores com o sistema Linux apresentam a vantagem de não
perderem dados caso as máquinas sejam desligadas por meio de
interrupção do fornecimento de energia elétrica.
Comentários:
O Linux, assim como o Windows, é carregado na memória RAM para
trabalhar. Caso haja interrupção na energia elétrica, todos os dados na
memória RAM que não tenham sido salvos serão perdidos.
Afirmativa: Incorreta.
32. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
No Word 2013, a partir de opção disponível no menu Inserir, é possível
inserir em um documento uma imagem localizada no próprio
computador ou em outros computadores a que o usuário esteja
conectado, seja em rede local, seja na Web.
Comentários:
Por meio dos botões Inserir Imagens e Imagens Online.

Inserindo imagens ou imagens online.

Afirmativa: Correta.
33. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Para criar um documento no Word 2013 e enviá-lo para outras pessoas,
o usuário deve clicar o menu Inserir e, na lista disponibilizada,
selecionar a opção Iniciar Mala Direta.
Comentários:
A mala direta se encontra na aba Correspondências, não na aba
Inserir.
Afirmativa: Incorreta.
34. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
No Word 2013, ao se selecionar uma palavra, clicar sobre ela com o
botão direito do mouse e, na lista disponibilizada, selecionar a opção
Definir, será mostrado, desde que estejam satisfeitas todas as
configurações exigidas, um dicionário contendo significados da palavra
selecionada.
Comentários:
O usuário precisa estar logado com sua Conta Microsoft.
Afirmativa: Correta.
35. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
As rotinas de inicialização GRUB e LILO, utilizadas em diversas
distribuições Linux, podem ser acessadas por uma interface de linha
de comando.
Comentários:
Praticamente todos os recursos do Linux podem ser acionados via linha
de comando, e com os inicializadores de Sistema Operacional não seria
diferente. Os comandos são GRUB e LILO, respectivamente, a serem
dados no terminal.
Afirmativa: Correta.

Julgue os itens que se seguem, referentes a redes de
computadores, às ferramentas utilizadas nessas redes e ao
navegador Google Chrome.
36. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Funcionalidades disponibilizadas no aplicativo PuTTY permitem que os
usuários acessem um computador com o sistema operacional Linux a
partir de um computador com sistema Windows, bem como permitem
a execução remota de comandos.
Comentários:
Putty é um programa que permite o acesso remoto a computadores
por meio dos protocolos Telnet e SSH, protocolos específicos e voltados
para acesso remoto a computadores. Por meio do acesso remoto, é
possível acessar e controlar outro computador à distância, mesmo que
ele possua um sistema operacional diferente do sistema instalado em
sua máquina.
Afirmativa: Correta.
37. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Uma importante funcionalidade do navegador Google Chrome é a
capacidade de manter o histórico de páginas visitadas pelo usuário —
como, por exemplo, páginas de sítios eletrônicos seguros — por um
período de tempo superior ao disponibilizado pelos demais
navegadores.
Comentários:
Google Chrome e Firefox armazenam o histórico de navegação do
usuário até 90 dias, enquanto o IE armazena por até 999 dias.
Afirmativa: Incorreta.
38. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Os protocolos — programas padronizados utilizados para estabelecer
comunicação entre computadores e demais dispositivos em rede — são
específicos para cada sistema operacional.
Comentários:
Os protocolos, justamente por estabelecer a comunicação entre
computadores e demais dispositivos em rede, precisam ser
independentes de sistema operacional. Como por exemplo, veja o
protocolo HTTP, que permite a visualização de páginas web em
computadores, independentemente do sistema operacional do uauário.
Afirmativa: Incorreta.

39. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para
interligar cidades distantes, as redes MAN (metropolitan area network)
não utilizam tecnologias de transmissão sem fio.
Comentários:
Nada impede que redes metropolitanas utilizem tecnologias sem fio.
Por exemplo, o 3G/4G da telefonia celular podem ser utilizadas em
redes metropolitanas.
Afirmativa: Incorreta.
Julgue os itens a seguir, relativos a computação em nuvem e ao
programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird.
40. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Caso deseje imprimir uma lista de mensagens de uma pasta do Mozilla
Thunderbird, o usuário deverá selecionar a lista desejada, clicar o
menu Arquivo e, em seguida, clicar a opção Imprimir.
Comentários:
A questão antigamente era incorreta, mas as atualizações do
ThunderBird tornaram-na correta. Não é uma boa questão para estudo
atualmente.
Afirmativa: Correta.
41. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Entre as desvantagens da computação em nuvem está o fato de as
aplicações terem de ser executadas diretamente na nuvem, não sendo
permitido, por exemplo, que uma aplicação instalada em um
computador pessoal seja executada.
Comentários:
Isto não chega a ser uma desvantagem, pois nada impede que uma
aplicação que esteja na nuvem possa também ser compatível com a
mesma aplicação instalada em um computador local. Por exemplo, o
OneDrive da Microsoft permite a utilização online ao mesmo tempo em
que se usa o aplicativo local instalado no computador.
Afirmativa: Incorreta.
42. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)

Na computação em nuvem, diversos computadores são interligados
para que trabalhem de modo colaborativo, inclusive aqueles que
possuam sistemas operacionais diferentes.
Comentários:
A interoperabilidade é uma das principais características da
computação em nuvem, que permite que diversos computadores,
mesmo que possuam sistemas operacionais diferentes, funcionem em
rede.
Afirmativa: Correta.
43. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se um usuário do Mozilla Thunderbird receber email de pessoa cujo
nome esteja contido na lista de endereços desse usuário, o endereço
de email do remetente não será mostrado ao destinatário.
Comentários:
Quando um usuário já existe no Catálogo de Endereços do
Thunderbird, seja esse contato inserido pelo usuário ou coletado pela
aplicação, o Thunderbird deixa de exibir o email do usuário, exibindo
apenas seu nome.

Usuário incluso no catálogo de endereços. Perceba que o endereço de email do usuário não
está sendo exibido.

Usuário não incluso no catálogo de endereços. Perceba que o endereço de email é exibido.

Afirmativa: Correta.
Com relação a organização e gerenciamento de arquivos, julgue
os itens seguintes.
44. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se, devido a razões de segurança, o usuário que tiver produzido um
arquivo no Word 2013 desejar remover as propriedades e informações
desse arquivo — como, por exemplo, autoria, tamanho e data de
criação —, ele poderá fazê-lo por meio de funcionalidades do Windows
Explorer do Windows 8.
Comentários:
Justamente por questões de segurança, a DATA DE CRIAÇÃO de um
arquivo não pode ser modificada por meio das propriedades do
Windows Explorer, e tampouco o tamanho do arquivo. Já a autoria é
possível modificar.
Afirmativa: Incorreta.
45. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
No Windows 8, ao se clicar, com o botão direito do mouse, sobre o
nome de um arquivo do PowerPoint e, em seguida, selecionar a opção
Mostrar, o referido arquivo será aberto para uma visualização rápida;
se, após esse procedimento, qualquer tecla for pressionada, o arquivo
será fechado.
Comentários:
Ao se fazer isso com uma apresentação do Powerpoint, ela é iniciada
para uma visualização rápida; Porém, apenas a tecla Esc fechará o
arquivo. Teclas direcionais (esquerda e direita, por exemplo)
avançarão e farão voltar os slides.
Afirmativa: Incorreta.
Julgue os próximos itens, acerca de vírus, worms, pragas
virtuais e aplicativos para segurança.
46. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Os hjackers são exemplos de códigos maliciosos que, sem que os
usuários percebam, invadem computadores e, por exemplo, modificam
o registro do Windows.
Comentários:
Questão anulada e desatualizada.

Afirmativa: ANULADA
47. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Embora os firewalls sejam equipamentos ou softwares utilizados no
controle das conexões de uma rede, eles não protegem computadores
contra ataques internos.
Comentários:
Firewalls protegem os computadores do tráfego que sai e que chega
na rede, mas não protege de programas que já estão dentro do
computador, ou de um programa que esteja em um pendrive, por
exemplo. Quem realiza esse trabalho são as ferramentas antimalware.
Afirmativa: Correta.
48. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Computadores infectados por botnets podem ser controlados
remotamente bem como podem atacar outros computadores sem que
os usuários percebam.
Comentários:
Bots são programas que permitem o controle de uma máquina pelo
seu invasor. Computadores infectados por bots podem inclusive
fazerem parte de um ataque de negação de serviço distribuído a outro
computador, e seus usuários não ficarem sabendo disso.
Afirmativa: Correta.
Atualidades – Prof. Leandro Signori
Cássio, promotor de justiça, comprou pela Internet e recebeu por
SEDEX dois novos tipos de drogas, maconha sintética e pentedrona. As
drogas, encomendadas como parte de uma investigação sobre o tráfico
na Internet, foram entregues no gabinete do promotor, no Fórum
Criminal da Barra Funda, em São Paulo, maior complexo judiciário da
América Latina. A encomenda foi postada em Fortaleza – CE, embora
o sítio estivesse hospedado nos Estados Unidos da América (EUA).
Folha de S.Paulo, 26/10/2014, p. C1 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e
considerando a relevância do tema por ele tratado no mundo
contemporâneo, julgue os itens seguintes.
49. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)

O episódio narrado no texto remete ao fato de que as facilidades
introduzidas pelas inovações tecnológicas não são apropriadas apenas
pelo sistema produtivo, por instituições diversas ou pelas pessoas
comuns, mas também o são pela extensa rede do crime organizado
que atua em escala global.
Comentários:
O episódio narrado já traz a resposta da questão como correta. Um
promotor comprou drogas pela internet, portanto utilizou uma
inovação tecnológica que se popularizou há poucas décadas. O site
onde o promotor fez a compra está hospedado em outro país, nos
Estados Unidos. Mas o despacho da mercadoria não foi de algum lugar
ou cidade daquele país, foi de uma cidade brasileira – Fortaleza, no
Ceará. É uma demonstração de que o crime organizado atua em escala
internacional e faz uso das inovações tecnológicas.
A organização e a atuação do crime organizado acompanham a
globalização, os criminosos passaram a atuar em rede e fazem uso das
modernas tecnologias de comunicações e eletro/eletrônicas.
Afirmativa: Correta.
50. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Nos mais diversos países, o tráfico internacional de drogas ilícitas é
facilitado em face da ausência de instituições policiais voltadas para o
combate a esse tipo de comércio, problema ampliado pela inexistência
de cooperação internacional entre os órgãos de segurança
encarregados de atuar no setor.
Comentários:
Combater o tráfico internacional de drogas ilícitas não é uma tarefa
fácil, pelo contrário é muito difícil. Mas nem por isso, o tráfico é
facilitado em face da ausência de instituições policiais voltadas para o
combate a esse tipo de comércio, nos mais diversos países. Está na
cara que a questão está errada. Os países possuem instituições
voltadas ao combate do tráfico de drogas ilícitas. E existe cooperação
internacional entre os órgãos de segurança encarregados de atuar no
setor. Exemplo é a Interpol, a Organização Internacional da Polícia
Criminal, que ajuda na cooperação entre as polícias de diferentes
países.
Afirmativa: Incorreta.
51. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O êxito da política antidrogas conduzida pelos EUA pode ser avaliado
pelo desbaratamento dos cartéis criminosos que atuavam na América

do Sul, o que livrou países como Colômbia e Bolívia, por exemplo, de
poderosos grupos de narcotraficantes.
Comentários:
A política antidrogas dos EUA enfraqueceu os cartéis criminosos da
Colômbia e da Bolívia, mas não foram completamente desbaratados.
Exemplo é o Cartel de Medelín, na Colômbia, que foi desbaratado. No
seu lugar fortaleceu-se o cartel rival, Cali. O combate aos cartéis da
Colômbia e da Bolívia levou à mudança no controle das rotas da droga
para os EUA, com o fortalecimento dos cartéis do México, atualmente
um dos países mais violentos do mundo. Verifica-se que os EUA não
conseguem atingir o seu objetivo, que é o desmantelamento dos
cartéis que fazem a droga chegar aos consumidores norte-americanos.
Afirmativa: Incorreta.
52. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Nos últimos tempos, diversas personalidades, tais como ex-chefes de
Estado, têm se dedicado à defesa de mudanças nas políticas de
combate às drogas, inclusive optando pelo debate em torno da
legalização de algumas delas como forma de enfraquecer o
narcotráfico.
Comentários:
Há um debate crescente sobre a política de combate às drogas no
mundo. Um segmento defende que a legalização da maconha seria
mais eficaz no combate ao narcotráfico, do que a ação essencialmente
repressiva do Estado. Várias personalidades defendem esta posição,
entre elas o megainvestidor George Soros e o ex-presidente do Brasil,
Fernando Henrique Cardoso.
Afirmativa: Correta.
53. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A existência de uma rede mundial de computadores comprova o
significado e o alcance da revolução tecnológica que tem caracterizado
o mundo contemporâneo, realidade que se tornou ainda mais vigorosa
a partir de meados do século passado.
Comentários:
A internet surgiu na segunda metade do século passado nos Estados
Unidos, com finalidades militares. Em meio século conheceu um
extraordinário desenvolvimento e popularização. Impossível pensar a
vida atual sem a internet. A revolução tecnológica, não somente das
comunicações, tem caracterizado o mundo contemporâneo. Em todas

as áreas da vida, a ciência trouxe grandes modificações. Vive-se em
um mundo em permanente inovação e cada vez mais globalizado.
Afirmativa: Correta.
Um homem australiano foi considerado o primeiro criminoso a ser
condenado por pedofilia no mundo depois de cair em uma armadilha
tecnológica e propor sexo a uma menina virtual de nove anos. A polícia
de uma cidade australiana, que o monitorava, usou uma personagem
de computação gráfica, criada por uma ONG holandesa, para atraí-lo.
O criminoso fez ofertas sexuais, despiu-se e enviou imagens suas sem
roupa para a suposta criança em uma sala de bate-papo sobre sexo na
Internet.
O Globo, 22/10/2014, p. 29 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência e
considerando a amplitude do tema que ele aborda, julgue os
itens subsequentes.
54. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
No Brasil, as investigações no submundo da rede mundial de
computadores — que possibilitariam, por exemplo, a prisão de
pedófilos — ainda estão cerceadas legalmente, o que inviabiliza
operações dessa natureza até que se aprove emenda constitucional
que as autorize.
Comentários:
Não há impedimento legal para a investigação de crimes cometidos por
meio da rede mundial de computadores. Pelo contrário, a polícia
brasileira se aperfeiçoa cada vez mais no combate as atividades ilegais
cometidas pela internet.
Afirmativa: Incorreta.
55. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
As organizações não governamentais, como a mencionada no texto,
intensificaram sua atuação a partir das décadas finais do século
passado. Por atuarem em setores diversificados — como meio
ambiente, educação, alimentação e cultura —, essas organizações
refletem o posicionamento de crescentes setores da sociedade mundial
em defesa da cidadania e da vida no planeta.
Comentários:
As ONGs procuram acompanhar o processo de globalização
contemporânea. Se muitas das bandeiras de luta que defendem, já
tinham características globais, como o meio ambiente, com a

globalização, a internacionalização dessas bandeiras de luta se
intensificou. Passaram a atuar mais em rede e coordenadamente. As
ONGs constituíram-se em importantes atores da cena política
internacional. Há desde as pequenas organizações locais, com atuação
local, até grandes ONGs com atuação global, escritórios em vários
países e milhões de filiados pelo mundo.
Afirmativa: Correta.
56. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
As estratégias utilizadas pelas autoridades policiais para combater
crimes como o descrito no texto em apreço incluem o rastreamento da
chamada Internet profunda, isto é, um conjunto de servidores que
permitem a usuários compartilhar conteúdo criminoso sem que sua
identidade seja rastreada.
Comentários:
Uma das estratégias de combate ao crime, utilizada pelas autoridades
policiais, é o rastreamento da chamada internet profunda, um
território frequentado por usuários protegidos pelo anonimato,
também conhecida como deep net, dark net ou deep web
Dark net é o termo usado para classificar partes da internet que estão
escondidas e podem ser de difícil acesso sem a utilização de um
software especial. Essas páginas também não podem ser encontradas
por meio de uma pesquisa em sites de busca como o Google. O
software especial permite que as pessoas usem o TOR (The Onion
Router), que permite acesso à rede “onion”, onde os endereços são
aleatórios e terminados em.onion e as conexões são criptografadas. O
sistema faz a conexão com sites escondidos usando uma rede
intrincada de servidores, arquitetada para impedir tentativas de
rastreamento. Identificar a origem do acesso é muito difícil, o que
facilita o anonimato dos usuários.
Isso não significa que a dark net seja ilegal. Há várias organizações
que utilizam a sua estrutura de forma lícita. O sistema foi criado para
ser usado pelo Exército Americano, mas, agora, também é ferramenta
para ativistas pró-democracia, jornalistas que trabalham em regimes
de opressão e criminosos que se aproveitam da condição de
anonimato.
Afirmativa: Correta.
Raciocínio Lógico – Prof. Marcos Piñon
Em um restaurante, João, Pedro e Rodrigo pediram pratos de carne,
frango e peixe, não necessariamente nessa ordem, mas cada um pediu
um único prato. As cores de suas camisas eram azul, branco e verde;

Pedro usava camisa azul; a pessoa de camisa verde pediu carne e
Rodrigo não pediu frango. Essas informações podem ser visualizadas
na tabela abaixo, em que, no cruzamento de uma linha com uma
coluna, V corresponde a fato verdadeiro e F, a fato falso.

Considerando a situação apresentada e, no que couber, o
preenchimento da tabela acima, julgue os itens seguintes.
57. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Considere que Rodrigo não seja o mais velho dos três, que Pedro tenha
nascido 8 anos antes de Rodrigo e que, no final de 2015, apenas dois
dos três terão completado 40 anos de idade. Nesse caso, é correto
afirmar que Pedro nasceu entre 1967 e 1975.
Comentários:
Essa questão foi anulada pelo CESPE. O gabarito preliminar era item
correto. De qualquer forma, seguem os comentários:
Inicialmente
afirmações:

nós devemos considerar verdadeiras as seguintes

Rodrigo não é o mais velho dos três.
Pedro nasceu 8 anos antes de Rodrigo.
No final de 2015, apenas dois dos três terão completado 40 anos de
idade.
Considerando que Rodrigo não é o mais velho dos três, é possível que
ele seja o segundo mais velho, e que Pedro seja o mais velho. Não há
nenhuma informação sobre a idade de João. Portanto, pelas
informações da questão é possível que Pedro tenha 100 anos em 2015,
Rodrigo tenha 92 anos e que João tenha 35 anos, o que torna esta
questão errada, pois nessa situação Pedro terá nascido muito antes de
1967.
Aqui me parece que houve um erro e que a informação de quem não
era o mais velho se referia a Pedro e não a Rodrigo. Considerando que
na verdade Pedro não era o mais velho, aí sim podemos afirmar que
ele nasceu entre 1967 e 1975, pois nessa situação João será o mais

velho e Rodrigo o mais novo. Com isso, Rodrigo terá menos de 40 anos
em 2015 e como Pedro é 8 anos mais velho que Rodrigo e possui mais
de 40 anos, ele terá nascido entre 1967 e 1975.
Portanto, o gabarito preliminar desta questão estava incorreto, já que
não podemos afirmar que Pedro nasceu entre 1967 e 1975.
Afirmativa: ANULADA
58. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se João pediu peixe, então Rodrigo não usava camisa branca.
Comentários:
Nessa questão, vamos inicialmente montar a seguinte tabelinha (pode
ser utilizada a tabela que a própria questão apresentou):
Carne

Frango

Peixe

azul

branca

verde

João
Pedro
Rodrigo
Agora, vamos preencher a tabela com as informações da questão:
Pedro usava camisa azul;
Carne

Frango

Peixe

João
Pedro
Rodrigo

azul
Não
Sim
Não

branca

verde

Não

Não

azul
Não
Sim
Não

branca

verde

Não

Não

branca

verde

Não

Não

branca

verde

Rodrigo não pediu frango.
Carne
João
Pedro
Rodrigo

Frango

Peixe

Não

a pessoa de camisa verde pediu carne
Carne
João
Pedro
Rodrigo

Frango

Peixe

Não
Não

azul
Não
Sim
Não

Agora, supondo que João pediu peixe, temos:
João

Carne
Não

Frango
Não

Peixe
Sim

azul
Não

Pedro
Rodrigo

Não
Não

Não
Não

Sim
Não

Não

Não

Concluímos aqui que Pedro pediu frango e que Rodrigo pediu carne.
João
Pedro
Rodrigo

Carne
Não
Não
Sim

Frango
Não
Sim
Não

Peixe
Sim
Não
Não

azul
Não
Sim
Não

branca

verde

Não

Não

Como a pessoa de camisa verde pediu carne, concluímos que Rodrigo
estava de camisa verde, o que restou para João estar de camisa
branca:
João
Pedro
Rodrigo

Carne
Não
Não
Sim

Frango
Não
Sim
Não

Peixe
Sim
Não
Não

azul
Não
Sim
Não

branca
Sim
Não
Não

verde
Não
Não
Sim

Portanto, considerando que João pediu peixe, podemos concluir que
Rodrigo não estava de camisa branca.
Afirmativa: Correta.
59. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Das informações apresentadas, é possível inferir que Pedro pediu
frango.
Comentários:
Com as informações do enunciado nós concluímos apenas que Pedro
não pediu carne, mas não sabemos se ele pediu frango ou peixe.
Carne
João
Pedro
Rodrigo

Frango

Não
Não

Peixe

azul
Não
Sim
Não

branca

verde

Não

Não

Afirmativa: Incorreta.
60. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
As informações apresentadas na situação em apreço e o fato de João
ter pedido peixe não são suficientes para se identificarem a cor da
camisa de cada uma dessas pessoas e o prato que cada uma delas
pediu.
Comentários:

Vimos anteriormente que, se considerarmos que João pediu peixe,
podemos fechar nossa tabelinha e descobrir o que cada um pediu e a
sua respectiva cor de camisa.
Afirmativa: Incorreta.
61. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se Pedro e Rodrigo não são irmãos, mas dois dos três são filhos da
mesma mãe, então é correto concluir que Pedro é irmão de João.
Comentários:
Essa questão foi anulada pelo CESPE, mas nesse caso eu não vi motivo
para isso. Se nós temos a informação de que Pedro e Rodrigo não são
irmãos, e que dois dos três são filhos da mesma mãe, podemos concluir
que ou Pedro é irmão de João, ou Rodrigo é irmão de João, o que torna
essa questão errada, que era o seu gabarito preliminar.
Afirmativa: ANULADA
As seguintes premissas referem-se a uma argumentação hipotética:
•
•
•

Se Paulo é inocente, então João ou Jair é culpado.
Se João é culpado, então Jair é inocente.
Se Jair é culpado, então, no depoimento de José e no de Maria,
todas as afirmações de José eram verdadeiras e todas as
afirmações de Maria eram falsas.

Com referência a essas premissas, julgue os próximos itens.
62. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se Maria, em seu depoimento, disse que Paulo é inocente, e se Paulo
for de fato inocente, então é correto afirmar que Jair é culpado.
Comentários:
Nessa questão, vamos começar passando as premissas acima
para a linguagem simbólica:
A: Paulo é inocente
B: João é culpado.
C: Jair é culpado.
D: Todas as afirmações de José eram verdadeiras em seu depoimento.
E: Todas as afirmações de Maria eram falsas em seu depoimento.
Assim, o conjunto de premissas fica da seguinte forma:

[A  (B v C)]  (B  ~C)  [C  (D  E)]
Agora, considerando que Maria, em seu depoimento, disse que
Paulo é inocente, e que Paulo de fato era inocente, temos:
A: Paulo é inocente (valor lógico Verdadeiro)
B: João é culpado.
C: Jair é culpado.
D: Todas as afirmações de José eram verdadeiras em seu depoimento
E: Todas as afirmações de Maria eram falsas em seu depoimento.
(valor lógico Falso)
Assim, temos:
[A  (B v C)]  (B  ~C)  [C  (D  E)]
[V  (B v C)]  (B  ~C)  [C  (D  F)]
Aqui, olhando para a terceira premissa, concluímos que (D  F)
será falso, para qualquer valor lógico de D. Com isso,
concluímos que o C deve ser falso para que a terceira premissa
seja verdadeira:
[V  (B v C)]  (B  ~C)  [C  (D  F)]
[V  (B v F)]  (B  ~F)  [F  (F)]
[V  (B v F)]  (B  V)  [V]
Agora, olhando para a primeira premissa, concluímos que o B
deve ser verdadeiro para que essa premissa seja verdadeira:
[V  (B v F)]  (B  V)  [V]
[V  (V v F)]  (V  V)  [V]
[V  (V)]  (V)  [V]
[V]  (V)  [V]
Resumindo o que vimos acima:
A verdadeiro: Paulo é inocente.
B verdadeiro: João é culpado.
C verdadeiro: Jair é inocente.

D qualquer: As afirmações de José podiam ou não ser verdadeiras em
seu depoimento.
E falso: Alguma afirmação de Maria era verdadeira em seu depoimento.
Com isso, considerando que Maria, em seu depoimento, disse
que Paulo era inocente, e que Paulo de fato era inocente, então
NÃO é correto afirmar que Jair era culpado.
Afirmativa: Incorreta.
63. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Considerando as proposições P: Paulo é inocente; Q: João é culpado;
R: Jair é culpado; S: José falou a verdade no depoimento; e T: Maria
falou a verdade no depoimento, é correto concluir que
.
Comentários:
Utilizando a simbologia sugerida na questão, temos:
P: Paulo é inocente
Q: João é culpado.
R: Jair é culpado.
S: José falou a verdade no depoimento
T: Maria falou a verdade no depoimento
Assim, o conjunto de premissas fica da seguinte forma:
[P  (Q v R)]  (Q  ~R)  [R  (S  ~T)]
Assim, devemos verificar se é possível termos como conclusão desse
argumento a proposição P  QvSvT. Para essa análise, vou utilizar o
método do teste da conclusão falsa. Se for possível a conclusão ser
falsa e ao mesmo tempo o conjunto de premissas ser verdadeiro,
concluímos que o argumento é inválido. Se isso não for possível, o
argumento será válido e a conclusão será adequada. Assim, vamos
verificar as situações em que a conclusão é falsa:
P  QvSvT
Para essa condicional ser falsa, devemos ter o P verdadeiro e o QvSvT
falso. Para que o QvSvT seja falso, devemos ter o Q, o S e o T falsos.
Assim, vamos ver como ficam as premissas do argumento para P
verdadeiro, Q falso, S falso e T falso:
[P  (Q v R)]  (Q  ~R)  [R  (S  ~T)]

[V  (F v R)]  (F  ~R)  [R  (F  ~F)]
[V  (F v R)]  (V)  [R  (F  V)]
[V  (F v R)]  (V)  [R  (F)]
Agora, para que a primeira premissa seja verdadeira, o R deve ser
verdadeiro, e para a terceira premissa ser verdadeira, o R deve ser
falso. Como não podemos ter nenhuma proposição verdadeira e falsa
ao mesmo tempo, concluímos que não há a possibilidade de o conjunto
de premissas ser verdadeiro e a conclusão ser falsa ao mesmo tempo,
o que faz com que a conclusão proposta na questão seja adequada
para o argumento.
Afirmativa: Correta.
64. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se Jair é culpado, é correto inferir que João é inocente.
Comentários:
Usando as informações da questão anterior, temos:
P: Paulo é inocente
Q: João é culpado.
R: Jair é culpado.
S: José falou a verdade no depoimento
T: Maria falou a verdade no depoimento
[P  (Q v R)]  (Q  ~R)  [R  (S  ~T)]
Olhando para a segunda premissa, ao considerar que Jair é culpado, o
R fica verdadeiro. Assim, essa premissa fica da seguinte forma:
(Q  ~R)
(Q  ~V)
(Q  F)
Com isso, para que essa premissa seja verdadeira, o Q deverá ser
falso, ou seja, João deverá ser inocente. Assim, se considerarmos que
Jair é culpado, pode-se concluir que João é inocente.
Afirmativa: Correta.

Considerando que P, Q e R sejam proposições simples, julgue o
item abaixo.
65. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A partir do preenchimento da tabela-verdade abaixo, é correto concluir
que a proposição
é uma tautologia.

Comentários:
Nessa questão, basta preenchermos a tabela acima, lembrando que a
conjunção só é verdadeira, se todas as proposições forem verdadeiras,
a disjunção só é falsa, se todas as proposições forem falsas, e a
condicional só é falsa, se a primeira proposição for verdadeira e a
segunda proposição for falsa:

Portanto, como temos apenas a letra V na última coluna, concluímos
que a proposição é uma tautologia.
Afirmativa: Correta.
Um batalhão é composto por 20 policiais: 12 do sexo masculino e 8 do
sexo feminino. A região atendida pelo batalhão é composta por 10
quadras e, em cada dia da semana, uma dupla de policiais policia cada
uma das quadras.

Com referência a essa situação, julgue os itens subsequentes.
66. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Caso as duplas de policiais sejam formadas aleatoriamente, então a
probabilidade de que em determinado dia os policiais que policiarão
determinada quadra sejam do mesmo sexo será superior a 0,5.
Comentários:
Nessa questão, teremos para os casos possíveis o total de combinações
para todas as duplas, e para os casos favoráveis teremos o total de
duplas formadas por homens, somada com o total de duplas formadas
por mulheres. Assim, temos:
Casos possíveis = C(20, 2)
Casos possíveis =

20!
2!.(20  2)!

Casos possíveis =

20.19.18!
2.(18)!

Casos possíveis = 10  19 = 190 duplas.
Casos Favoráveis = C(12, 2) + C(8, 2)
Casos Favoráveis =

12!
8!
+
2!.(8  2)!
2!.(12  2)!

Casos Favoráveis =

12.11.10!
8.7.6!
+
2.(10 )!
2.(6)!

Casos Favoráveis = 6  11 + 4  7
Casos Favoráveis = 66 + 28 = 94 duplas
Por fim, podemos encontrar a probabilidade:
Probabilidade =

Casos Favoráveis
94
=
= 0,495
Casos Possíveis
190

Afirmativa: Incorreta.
67. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se, dos 20 policiais do batalhão, 15 tiverem, no mínimo, 10 anos de
serviço, e 13 tiverem, no máximo, 20 anos de serviço, então mais de
6 policiais terão menos de 10 anos de serviço.

Comentários:
Nessa questão, considerando um total de 20 policiais, e que 15
possuem no mínimo 10 anos de serviço, então 20 – 15 = 5 policiais
terão menos de 10 anos de serviço.
Afirmativa: Incorreta.
68. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Considerando que, após concurso público, sejam admitidos novos
policiais no batalhão, de modo que a quantidade dos novos policiais do
sexo masculino admitidos seja igual ao triplo da quantidade de novos
policiais do sexo feminino, e que, devido a essas admissões, 0,7 passe
a ser a probabilidade de se escolher, ao acaso, um policial do sexo
masculino desse batalhão, então, no batalhão haverá mais de 15
policiais do sexo feminino.
Comentários:
Nessa questão, vamos chamar de M o total de novas policiais mulheres
e de H o total de novos policiais homens. Assim, temos:
Total de policiais após o concurso = 20 + M + H
Além disso, sabendo que a quantidade dos novos policiais do sexo
masculino admitidos foi igual ao triplo da quantidade de novos policiais
do sexo feminino, temos:
H = 3.M
Assim, podemos substituir o valor de H na equação do total de policiais
após o concurso:
Total de policiais após o concurso = 20 + M + H
Total de policiais após o concurso = 20 + M + 3.M
Total de policiais após o concurso = 20 + 4.M
Sabemos também que o total de homens após o concurso passou a ser
de 12 + H, ou, escrevendo de outra forma, 12 + 3.M. Com isso,
sabendo que a probabilidade de se escolher, ao acaso, um policial do
sexo masculino desse batalhão após o concurso passou a ser de 0,7,
temos:
Probabilidade =

0,7 =

12  3.M
20  4.M

Casos Favoráveis
Casos Possíveis

0,7.(20 + 4.M) = 12 + 3.M
14 + 2,8.M = 12 + 3.M
14 – 12 = 3.M – 2,8.M
2 = 0,2.M
M=

2
0,2

M = 10 policiais
Por fim, sabendo que o total de mulheres após o concurso era de 8 +
M, podemos concluir que esse total era 8 + 10 = 18 policiais do sexo
feminino.
Afirmativa: Correta.
69. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se os policiais do batalhão que praticam voleibol ou basquetebol
também praticarem futebol, então aqueles que não praticam futebol
também não praticarão voleibol nem basquetebol.
Comentários:
Nessa questão, é como se o conjunto dos policiais que praticam
futebol, englobasse os conjuntos dos que praticam voleibol e
basquetebol.

Assim, realmente se o policial não pratica futebol, ele também não irá
praticar voleibol nem basquetebol.
Afirmativa: Correta.
70. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se a escala dos policiais for feita de modo a diversificar as duplas que
policiam as quadras, então, se determinada dupla policiar a quadra X

em determinado dia, essa mesma dupla voltará a policiar a quadra X
somente mais de seis meses após aquele dia.
Comentários:
Essa é uma questão bastante simples. Temos um total de 20 policiais
que irão trabalhar em duplas, e essas duplas serão diversificadas, ou
seja, haverá mudança nas duplas. Devemos entender que as
mudanças nas duplas deverão contemplar todas as possíveis
combinações para sua formação. Assim, devemos encontrar o total de
duplas que podem ser formadas pelos 20 policiais, que é dado pela
combinação dos 20 policiais 2 a 2:
Total de duplas = C(20, 2)
Total de duplas =

20!
2!.(20  2)!

Total de duplas =

20.19.18!
2.(18)!

Total de duplas = 10  19 = 190 duplas.
Aqui já podemos marcar a questão como correta, pois se a cada dia
uma dupla diferente irá policiar a quadra X, e existem 190 combinações
possíveis para as duplas, então após 190 dias nós teremos a repetição
da dupla na quadra X, um tempo superior a 6 meses.
Afirmativa: Correta.
Noções de Administração – Prof. Rodrigo Renó e Sérgio Mendes
Acerca das abordagens clássica e sistêmica da administração,
julgue os itens a seguir.
71. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Do ponto de vista da perspectiva clássica, uma organização representa
a estrutura de relacionamentos, poderes, papéis e objetivos que
existem independentemente do trabalho conjunto das pessoas.
Comentários:
A banca faz uma menção à abordagem clássica da Administração, que
abrange o trabalho de autores como Taylor e Fayol. Esses teóricos não
estavam preocupados na época com os relacionamentos entre os
trabalhadores, ou seja, os relacionamentos interpessoais.
Afirmativa: Incorreta.

72. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
De acordo com a abordagem sistêmica da administração, as
organizações, quando vistas como sistemas abertos, podem se adaptar
ao ambiente em que estão inseridas, bem como influenciar fortemente
a natureza desse ambiente.
Comentários:
A Teoria dos Sistemas engloba a noção de que as organizações são
sistemas abertos, que estão em uma constante relação com o meio
ambiente externo e que são impactadas positiva ou negativamente por
ele.
Afirmativa: Correta.
A respeito da evolução da administração pública no Brasil após
1930, julgue os itens seguintes.
73. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O Decreto-lei n.º 200/1967, estatuto básico da reforma administrativa
do governo militar, reafirmou a importância do planejamento
entendido sob uma ótica tecnicista.
Comentários:
A questão é um pouco complexa, mas a frase está correta. O
planejamento é sim um dos princípios da reforma de 1967 e está no
decreto.
E o que seria essa visão "tecnicista" do planejamento? Seria um
planejamento feito "dentro do Estado", sem uma discussão de suas
diretrizes com a população, com a sociedade civil. Seria a ideia de um
planejamento construído pelo corpo burocrático, pelos técnicos do
governo, mais focada em métodos e ferramentas. Daí seu nome
"tecnicista".
Afirmativa: Correta.
74. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) iniciou um
movimento de profissionalização do funcionalismo público, mediante a
implantação de um sistema de ingresso competitivo e de critérios de
promoção por merecimento.
Comentários:
A frase está perfeita. De acordo com Lustosa da Costa1:
1

(Costa, 2008)

“O Dasp foi efetivamente organizado em 1938, com a
missão de definir e executar a política para o pessoal
civil, inclusive a admissão mediante concurso público e a
capacitação técnica do funcionalismo, promover a
racionalização de métodos no serviço público e elaborar
o orçamento da União. ”
Portanto, o DASP introduziu um movimento de profissionalização do
funcionalismo público, por meio da criação de um sistema de ingresso
competitivo e de critérios de promoção por merecimento para seus
servidores.
Afirmativa: Correta.
75. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A Constituição Federal de 1988 (CF) rompeu com o retrocesso
burocrático que até então prevalecia, ao conceder autonomia ao Poder
Executivo para tratar da estruturação dos órgãos públicos e
proporcionar flexibilidade operacional aos entes da administração
indireta.
Comentários:
Foi exatamente o contrário o que ocorreu. Se no plano político a
Constituição Federal de 88 foi um avanço, no plano administrativo foi
considerada um retrocesso, pois a máquina estatal foi engessada e
voltou a aplicação de normas rígidas e inflexíveis para toda a
administração direta e indireta.
Além disso, foram concedidos diversos benefícios (alguns
extremamente caros) sem que houvesse a preocupação com a
capacidade real do estado de cumprir com esses gastos.
Uma das razões para esse retrocesso foi a noção (equivocada), muito
comum na época, de que uma das razões da crise do Estado estaria na
excessiva descentralização e na autonomia concedida à administração
indireta através do DL2002.
Afirmativa: Incorreta.
Julgue o item abaixo, acerca de cultura organizacional.
76. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Os aspectos observáveis da cultura organizacional incluem as histórias,
os ritos, os rituais e os símbolos que são compartilhados pelos
membros da organização.

2

(Bresser Pereira, 2001)

Comentários:
A questão trata dos níveis da cultura organizacional. A classificação
mais utilizada em concursos destes níveis da cultura organizacional é
descrita por Schein. De acordo com ele a cultura existe em três níveis:
artefatos, valores e pressupostos básicos.
Os artefatos são aqueles aspectos visíveis, que temos contato assim
que entramos em uma organização. São os aspectos que são mais
facilmente alterados. São, portanto, os aspectos observáveis. Como
exemplos, temos: os mitos, tabus e estórias (artefatos verbais); as
fastas e cerimônias (artefatos comportamentais) e os símbolos e
normas (artefatos físicos).
Afirmativa: Correta.
Acerca dos princípios orçamentários e da receita pública, julgue
os próximos itens.
77. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
As receitas de capital aumentam as disponibilidades financeiras do
Estado; as receitas correntes provocam efeitos sobre o patrimônio
líquido.
Comentários:
Segundo a Banca, a redação do item prejudicou seu julgamento
objetivo. Por esse motivo, opta-se por sua anulação.
Afirmativa: ANULADA
78. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Segundo o princípio orçamentário da universalidade, ao Poder
Executivo é permitido realizar quaisquer operações de receita ou de
despesa sem prévia autorização parlamentar.
Comentários:
De acordo com o princípio da universalidade, o orçamento deve conter
todas as receitas e despesas referentes aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e
indireta.
Afirmativa: Incorreta.
Julgue os itens que se seguem, relativos à ética no serviço
público.
79. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)

Ocorrerá desvio ético na conduta de servidor público que se recuse a
utilizar um eficiente sistema de gestão de almoxarifado, sob a alegação
de maior confiabilidade do seu controle manual de entrada e saída de
materiais.
Comentários:
É vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e
científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento
do seu mister.
Logo, haverá desvio ético se houver recusa em utilizar um eficiente
sistema de gestão de almoxarifado, sob a alegação de maior
confiabilidade do seu controle manual de entrada e saída de materiais.
Afirmativa: Correta.
80. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se uma autoridade administrativa proibir o uso de bermudas ou shorts
nas dependências de determinada repartição pública e essa vedação
causar indignação entre seus subordinados, constatar-se-ão, nessa
hipótese, indícios de desvio ético na conduta do gestor.
Comentários:
O servidor público deve se apresentar ao trabalho com vestimentas
adequadas ao exercício da função.
Dessa forma, uma autoridade administrativa pode proibir o uso de
vestimentas inadequadas nas dependências de uma repartição pública,
sem causar indignação aos subordinados.
Afirmativa: Incorreta.
Contabilidade – Prof. Gabriel Rabelo
Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para
o seu controle, julgue os itens a seguir.
81. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para
doze meses, o crédito deverá ser feito na conta bancos ou na conta
caixa.
Comentários:
Item incorreto! O lançamento, no momento da contratação, será:
D – Seguros a apropriar (ativo circulante)
C – Caixa ou bancos (ativo circulante)

Posteriormente, mês a mês, lançaremos:
D – Despesa de seguros (resultado)
C – Seguros a apropriar (ativo circulante)
Afirmativa: Incorreta.
82. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O direito que uma empresa detém para a exploração de recursos
minerais de jazida que não seja de sua propriedade é considerado bem
incorpóreo.
Comentários:
O item está correto. Será classificado como um ativo intangível.
O que são ativos intangíveis? A resposta é simples. Podemos dizer, em
linguajar simples, que os intangíveis são aqueles ativos que não
têm existência física.
Como exemplos de intangíveis, temos os direitos de exploração de
serviços públicos mediante concessão ou permissão do Poder Público,
marcas e patentes, fundo de comércio adquirido.
Segundo a lei 6.404...
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa
finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. (Incluído pela Lei
nº 11.638, de 2007)
Isto é muito importante para concursos: classificam-se no intangível
os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive
o fundo de comércio adquirido.
O subgrupo intangível ganhou existência com a vigência da Lei
11.638/07, que separou os direitos corpóreos no imobilizado e os
incorpóreos no intangível. Antes, classificaríamos tudo no imobilizado.
Frise-se, também, que o subgrupo deve estar contido no grupo ativo
não-circulante.
O ativo intangível é matéria que tem seu regulamento na Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade n. 1.139/08 e no CPC 04.
O conceito de ativo intangível veio trazido pela norma, como se segue:

CONCEITO: Ativo intangível é um
identificável sem substância física.

ativo

não

monetário

Exemplos de itens que se enquadram nessas categorias amplas são:
softwares, patentes, direitos autorais, direitos sobre filmes
cinematográficos, listas de clientes, direitos sobre hipotecas, licenças
de pesca, quotas de importação, franquias, relacionamentos com
clientes ou fornecedores, fidelidade de clientes, participação no
mercado e direitos de comercialização.
Segundo o CPC, três são as condições para que os itens acima sejam
considerados ativos intangíveis, a saber:
Identificável
Ativo Intangível

Controlável

Gerador de Benefícios Econômicos Futuros

Em síntese, é isto o que vocês precisam saber. Um item será intangível
quando atenda esses três requisitos cumulativamente:
 Ser identificável;
 Ser controlável;
 Ser gerador de benefícios futuros.
Afirmativa: Correta.
83. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Caso uma empresa compre mercadorias a prazo, no momento do
pagamento de uma das duplicatas referentes a essa compra ocorrerá
um fato permutativo.
Comentários:
Vejamos a contabilização. Quando da compra:
D – Estoque (Ativo)
C – Duplicata a pagar (Passivo)
Quando do pagamento de uma das duplicatas referente a essa
compra:

D – Duplicata a pagar (Passivo)
C – Caixa (Ativo)
Portanto, é fato permutativo, pois não altera as contas de
resultado (não altera o Patrimônio Líquido).
Afirmativa: Correta.
84. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Para o registro da situação de dívida de responsabilidade de uma conta,
deve-se fazer um crédito.
Comentários:
Esta questão baseia-se na teoria personalista das contas. Sabemos que
esta teoria supõe que as contas são pessoas. Para esta teoria, os
débitos efetuados
nas contas dessas pessoas são
suas
responsabilidades. Por seu turno, os créditos configuram os direitos em
relação ao titular do patrimônio.
Afirmativa: Incorreta.
85. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro
das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações
significativas de uma empresa para outra.
Comentários:
O plano de contas representa o conjunto de contas, diretrizes e normas
que disciplina as tarefas do setor de contabilidade e que objetiva
uniformizar os registros contábeis.
Deve estar adequado às necessidades de cada empresa, o que pode
acarretar variações significativas em sua estrutura.
O plano de contas de uma empresa comercial certamente será distinto
do plano de contas de uma indústria.
Afirmativa: Correta.
86. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
As superveniências ativas registram fatos que têm efeito patrimonial
oposto ao provocado pelas insubsistências passivas.
Comentários:
Basicamente, temos de saber discernir as superveniências ativas e
passivas das insubsistências ativas e passivas.

As superveniências ativas são fatos inesperados que acontecem e
aumentam o patrimônio da entidade, gerando receitas. Os exemplos
clássicos são o nascimento de rebanho ou o recebimento de uma
herança.
As superveniências passivas representam justamente o contrário.
São fatos inesperados que diminuem a situação líquida patrimonial da
empresa, como, por exemplo, um julgamento desfavorável em
processo judicial ou perante determinado conselho de contribuintes de
um fisco.
Por seu turno, temos as insubsistências ativas ou insubsistência
do passivo e as insubsistências passivas ou insubsistências do
ativo.
As insubsistências ativas ou insubsistência do passivo são fatos
que deixam de existir, gerando receitas para a empresa. O exemplo
clássico aqui é o perdão de uma dívida.
Por seu turno, as insubsistências passivas ou insubsistências do
ativo são fatos que deixam de existir, qualquer que seja o motivo,
causando uma diminuição do PL, pela geração de despesas. O exemplo
aqui é a morte de um animal da entidade ou o perdão de uma dívida
de determinado cliente.
Portanto, o gabarito está correto. As superveniências ativas
(nascimento de um bezerro, por exemplo, uma receita) têm efeito
contrário ao das insubsistências passivas (morte de um bezerro, por
exemplo, uma despesa). Com efeito, solicitamos a troca de gabarito.
Todavia, a banca considerou o gabarito como errado.
Afirmativa: Incorreta.
Para que se demonstre com fidelidade a situação patrimonial
de determinada entidade, faz-se necessária a observância de
normas técnicas e legais de elaboração das demonstrações
contábeis. Com relação a esse tema, julgue os próximos itens.
87. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se alguns imóveis forem incluídos no balanço patrimonial e
classificados no ativo circulante em virtude de estarem destinados à
venda, esses itens patrimoniais estarão sujeitos à provisão para ajuste
ao valor provável de realização caso a perda seja permanente.
Comentários:
Item correto e, de acordo com o CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido
para venda:

A entidade deve reconhecer, nos termos do Pronunciamento Técnico
CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a perda por
redução ao valor recuperável relativamente a qualquer redução
inicial ou posterior do ativo ou do grupo de ativo mantido para venda
ao valor justo menos as despesas de venda, além de qualquer outra
perda que tenha sido reconhecida de acordo com o item 19.
Afirmativa: Correta.
88. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
As comissões pagas a vendedores devem ser incluídas nas despesas
operacionais da demonstração do resultado do exercício, entre as
despesas classificadas como administrativas ou gerenciais.
Comentários:
Vejamos a estrutura completa da DRE:
Estrutura da demonstração do resultado do exercício
Faturamento bruto (venda bruta + IPI sobre faturamento)
(-) IPI sobre faturamento bruto
(-) Deduções da receita bruta
Devoluções e cancelamento de vendas
Abatimentos sobre vendas
Descontos incondicionais concedidos/descontos comerciais
Impostos e contribuições sobre vendas e serviços (ICMS, ISS, PIS, COFINS)
Ajuste a valor presente sobre clientes
Vendas líquidas/Receita líquida de vendas/Receita operacional líquida
(-) Custo da mercadoria vendida (CMV = Est. inicial + Compras líq. – Est. final)
Lucro bruto/Resultado operacional bruto/Resultado com mercadorias
(-) Despesas operacionais
Com vendas
Administrativas
Gerais
Financeiras líquidas (despesas financeiras – receitas financeiras)
Outras despesas operacionais
+ Outras receitas operacionais
Resultado operacional líquido/Lucro ou prejuízo operacional líquido
(-) Outras despesas (antigas despesas não operacionais)
= + Outras receitas (antigas receitas não operacionais)

Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido
(-) Despesa com provisão para Imposto de Renda e CSLL
Resultado após o Imposto de Renda/CSLL e antes das participações
(-) Participações estatutárias sobre o lucro
Debenturistas
Empregados
Administradores
Partes beneficiárias
Fundo de assistência/previdência a empregados
Lucro ou prejuízo líquido do exercício

Em que pese as Despesas com comissões de vendas serem
classificadas como despesas operacionais, elas não fazem parte do
grupo das despesas administrativas ou gerenciais, mas sim, das
despesas com vendas.
Afirmativa: Incorreta.
89. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Se uma companhia alienar partes beneficiárias ou bônus de subscrição,
o produto da alienação deverá ser registrado como reserva de capital.
Comentários:
As reservas de capital são valores recebidos pela empresa (dos
sócios ou de terceiros) que não se configuram como receita, isto
é, não transitam pelo resultado do exercício, sendo contabilizadas
diretamente à conta de Patrimônio Líquido.
Com fulcro no artigo 182 da Lei das S.A´s:
Art. 182. § 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas
que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor
nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal
que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social,
inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes
beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de
subscrição;
Afirmativa: Correta.
90. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)

O balancete de verificação é feito a partir da extração dos saldos
contidos no livro diário.
Comentários:
O balancete de verificação é um demonstrativo de caráter auxiliar em
que são relacionadas todas as contas, sejam ela patrimoniais ou de
resultado.
Através do balancete de verificação separamos as contas de saldo
devedor das de saldo credor, em duas colunas.
Balancete de verificação
Evidencia
Igualdade matemática dos débitos e créditos
Não evidencia
Estornos do período
Classificação das contas
Movimento individual das contas
Lançamentos do período

Serve tão-somente para o
correto
apontamento
da
utilização
do
método
das
partidas dobradas. Caso haja a
existência de débito sem crédito
correspondente, o balancete
acusará. E vice-versa.

Uma “pegadinha” comum em concurso é afirmar que o balancete é
elaborado através das informações do Livro Diário, mas isso é um erro.
As informações para a confecção do balancete de verificação são
extraídas do Livro Razão, posto que nele temos os saldo de que
necessitamos para elaborá-lo.
Afirmativa: Incorreta.
Economia – Prof. Heber Carvalho
A microeconomia constitui um segmento da ciência econômica
voltado para as relações entre os agentes econômicos e seus
efeitos sobre preços e níveis de equilíbrio. A respeito de
microeconomia, julgue os itens subsequentes.
91. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A curva de demanda por determinada mercadoria comprada a preço
de mercado, mantendo-se constantes a renda e os preços nominais
das demais mercadorias, está relacionada às quantidades de equilíbrio
dessa mercadoria.
Comentários:
Questão complicada. As quantidades de equilíbrio a que se referem o
examinador são aquelas buscadas no gráfico da teoria do consumidor
(e não as quantidades de equilíbrio buscadas no gráfico da demanda e
da oferta).

Assim, de fato, se mantivermos o preço de outros bens e a renda
constantes, a mudança do preço de um bem X fará com que a curva
de demanda derivada do gráfico da teoria do consumidor seja oriundo
de várias quantidades de equilíbrio dessa mercadoria (a partir de
mudanças de preço).
Afirmativa: Correta.
92. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Os modelos utilizados na microeconomia são essencialmente de
característica indutiva e ignoram a complexidade do mundo real.
Comentários:
Essa questão era aparentemente complicada, pois exigia a diferença
de característica “indutiva” de “dedutiva”. No entanto, dá para marcar
errado de forma tranquila devido à parte final da assertiva, onde a
assertiva diz que os modelos ignoram a complexidade do mundo real,
o que não é verdade.
Afirmativa: Incorreta.
93. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A condição ceteris paribus aplicada em uma análise microeconômica
conduz a resultados que terão validade no contexto do equilíbrio geral
da economia.
Comentários:
Questão (bem) difícil.
Em Economia, existem o equilíbrio parcial e o equilíbrio geral. No
equilíbrio parcial, estuda-se apenas 01 mercado (é o que fizemos na
aula 00). Já no equilíbrio geral, estudam-se a inter-relação entre vários
mercados.
No equilíbrio parcial, onde vemos o equilíbrio de apenas 01 mercado,
consideramos as variáveis de outros mercados constantes. Essa é a
condição ceteris paribus, por definição. Assim, a condição ceteris
paribus conduz a resultados que terão validade no contexto de
equilíbrio parcial da economia, e não no contexto de equilíbrio geral.
Afirmativa: Incorreta.
94. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O crescimento da renda de um consumidor em determinado período
provoca alterações na inclinação da reta de orçamento.
Comentários:

Questão simples. O aumento na renda provoca deslocamento paralelo
na reta orçamentária. Somente a mudança nos preços relativos tem a
capacidade de alterar a inclinação na reta de orçamento.
Afirmativa: Incorreta.
Tendo em vista que o consumidor, muitas vezes de forma
inconsciente,
obedece
a
determinadas
regras
de
comportamento em sua atuação no mercado, julgue os itens
que se seguem.
95. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O conjunto de todas as combinações possíveis entre dois insumos
capazes de produzir uma mesma quantidade de produto é denominado
isoquanta.
Comentários:
Não tem muito o que falar. Essa era a questão mais fácil da prova. É a
definição exata de isoquanta.
Afirmativa: Correta.
96. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Os mapas de indiferença são elaborados com base no conceito de
utilidade ordinal dos bens e serviços.
Comentários:
Essa era a segunda mais fácil da prova ;-)
Existem 02 conceitos de utilidade: a ordinal e a cardinal. A formação
dos mapas de indiferença segue a abordagem ordinal.
Afirmativa: Correta.
97. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Devido à lei dos rendimentos decrescentes, a curva de Engel tem
inclinação positiva cada vez menos acentuada à medida que cresce o
nível de renda do consumidor.
Comentários:
Questão difícil. Aliás, a mais difícil da prova, a meu ver.
A curva de Engel não tem relação com a lei dos rendimentos
decrescentes (que se estuda na teoria da produção). O que sabemos é
que a curva de Engel pode ser positiva ou negativamente inclinada (se
o bem for normal ou inferior, respectivamente).

Então, na minha opinião, o gabarito será errado.
Afirmativa: Incorreta.
98. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A relação entre insumo e produção é afetada tanto pela proporção em
que os insumos são combinados quanto pela escala de utilização
desses insumos.
Comentários:
A relação entre insumo (fator de produção) e produção é a definição
de “função de produção”. De fato, a produção é afetada tanto pela
proporção quanto pela escala com que esses fatores de produção
(insumos) são utilizados.
Afirmativa: Correta.
A respeito dos mercados que compõem o sistema econômico,
julgue os itens subsequentes.
99. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Em determinado mercado, a existência de grande número de
compradores e vendedores, a homogeneidade dos produtos e a
existência de informação completa acerca do preço do produto são
requisitos insuficientes para a classificação desse mercado como de
concorrência perfeita.
Comentários:
Conforme apresentado em nossas aulas, o mercado de concorrência
perfeita apresenta 04 características:
– Infinitos vendedores e compradores (mercado atomizado): isso que
faz as firmas serem tomadoras de preços;
– Produto homogêneo;
– Informações perfeitas;
– Ausência de barreiras à entrada e à saída.
Observe que, no enunciado da questão, faltou a última característica.
A banca apresentou somente os 03 primeiros itens. Portanto, de fato,
os 03 primeiros itens são insuficientes para classificar um mercado
como concorrência perfeita.
Nota: mas essa questão pode, ainda, gerar outra interpretação: a de
que a existência de um grande número de vendedores já traz em si,
de forma implícita, a informação de que não há barreiras à entrada. De
qualquer forma, em todos os livros de Microeconomia, temos o

apontamento da característica “ausência de barreiras à entrada e à
saída” como característica necessária para definir um mercado como
sendo de concorrência perfeita.
Afirmativa: Correta.
100. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
No curto prazo, os produtores de
comportam-se de maneira diferente
concorrência monopolista.

um mercado monopolista
daqueles que atuam em

Comentários:
No curto prazo, o mercado de concorrência monopolística comporta-se
como o de monopólio. Ambos maximizam lucros quando receita
marginal iguala o custo marginal, e podem ter lucros positivos,
negativos ou nulos (já no longo prazo o produtor em concorrência
monopolista tende a comportar-se como de concorrência perfeita,
obtendo lucro nulo).
Afirmativa: Incorreta.
Direito Penal – Prof. Renan Araújo
No que se refere à aplicação da lei penal o item abaixo
apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a
ser julgada.
101. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Sob a vigência da lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, passou
a viger a lei Y, que, além de ser mais gravosa, revogou a lei X. Depois
de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado
delito. Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no
instituto da retroatividade em benefício do réu para aplicar a lei X, por
ser esta menos rigorosa que a lei Y.
Comentários:
Item errado. Isso porque a Lei X será aplicada naturalmente, pelo
princípio da ultra-atividade, já que o crime fora praticado durante sua
vigência e a lei, embora revogada, continuará a reger o fato. Não se
trata, portanto, de retroatividade da lei penal.
Afirmativa: Incorreta.
Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e
contra a administração pública, julgue os itens que se seguem.
102. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)

Para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária
não é necessário que haja o dolo específico de ter para si coisa alheia;
é bastante para tal a vontade livre e consciente de não recolher as
importâncias descontadas dos salários dos empregados da empresa
pela qual responde o agente.
Comentários:
Item correto. Embora tenha havido discussão jurisprudencial, a
Jurisprudência se firmou nesse sentido:
(...) 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp
1296631/RN, da relatoria da ilustre Ministra Laurita Vaz,
acolheu a tese segundo a qual o delito de apropriação indébita
previdenciária prescinde do dolo específico, tratando-se de
crime omissivo próprio, que se perfaz com a mera omissão de
recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e
das formas legais. Ressalva do entendimento da relatora.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1265636/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014,
DJe 18/02/2014)

Afirmativa: Correta.
103. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Considere a seguinte situação hipotética. Carlos praticou o crime de
sonegação previdenciária, mas, antes do início da ação fiscal,
confessou o crime e declarou espontaneamente os corretos valores
devidos, bem como prestou as devidas informações à previdência
social.
Comentários:
Item correto. A situação narrada constitui uma das hipóteses de
extinção da punibilidade, conforme preconiza o art. 337-A em seu §1º:
Art. 337-A (...)
§ 1o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e
confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as
informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou
regulamento, antes do início da ação fiscal. (Incluído pela Lei nº 9.983,
de 2000)

Embora existam outras hipóteses de extinção da punibilidade para este
delito, como o pagamento integral do débito, antes do trânsito em
julgado (conforme entendimento do STF sobre o art. 69 da Lei
11.941/09), o fato é que esta é uma hipótese de extinção da
punibilidade EXPRESSAMENTE prevista no CP, que inclusive possui um
requisito específico: DEVE OCORRER ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL.

Afirmativa: Correta.
Nessa situação, a atitude de Carlos ensejará a extinção da
punibilidade, independentemente do pagamento dos débitos
previdenciários.
104. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
No crime de homicídio, admite-se a incidência concomitante de
circunstância qualificadora de caráter objetivo referente aos meios e
modos de execução com o reconhecimento do privilégio, desde que
este seja de natureza subjetiva.
Comentários:
Item correto, pois este é o entendimento consolidado do STJ sobre o
tema:
“(...) 1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal tem
reiterado entendimento no sentido de que há compatibilidade entre as
qualificadoras de ordem objetiva e as causas de diminuição de pena do §
1.º do art. 121 do Código Penal, que, por sua vez, têm natureza subjetiva.
(...)
(REsp 1060902/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 21/06/2012, DJe 29/06/2012)

A questão, contudo, apresenta uma pequena falha de redação, ao
dizer: “(...)desde que este seja de natureza subjetiva.”. Digo isto
porque o privilégio será sempre de natureza subjetiva. Não acredito,
contudo, que a questão devesse ser anulada.
Afirmativa: Correta.
Direito Processual Penal – Prof. Renan Araújo
Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a
autoridade policial deverá
105. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
determinar, se for caso, a realização das perícias que se mostrarem
necessárias e proceder a acareações.
Comentários:
Item correto, pois esta é a literalidade do CPP, em seu art. 6º, VII e
VI:
Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a
autoridade policial deverá:
(…)
VI – proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;

VII – determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a
quaisquer outras perícias;

Afirmativa: Correta.
No que se refere ao exame de corpo de delito, julgue os itens
seguintes.
106. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A autoridade providenciará que, em dia e hora previamente marcados,
seja realizada a diligência de exumação para exame cadavérico,
devendo-se lavrar auto circunstanciado da sua realização.
Comentários:
Item correto, pois isto é que o determina o CPP em seu art. 163, quase
que literalmente:
Art. 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a
autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente
marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto
circunstanciado.

Afirmativa: Correta.
107. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A confissão do acusado suprirá o exame de corpo de delito, quando a
infração deixar vestígios, mas não for possível fazê-lo de modo direto.
Comentários:
Item errado. O exame de corpo de delito, nas infrações que deixam
vestígios, deverá ser realizado, nos termos do art. 158, ainda que de
forma INDIRETA:
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame
de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado.

Como vemos, ainda, a CONFISSÃO do acusado não poderá suprir a
ausência do exame de corpo de delito.
Afirmativa: Incorreta.
A respeito da prisão temporária, julgue o item que se segue.
108. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Nos crimes de tráfico de drogas, em caso de necessidade extrema
comprovada, poderá ser decretada a prisão temporária pela autoridade
policial, que terá o prazo de vinte e quatro horas para comunicar a
prisão e encaminhar a representação pertinente ao juiz competente.

Comentários:
Item absolutamente errado. A prisão temporária somente pode ser
decretada pelo JUIZ, nos termos do art. 2º da Lei 7.960/89:
Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da
representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério
Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em
caso de extrema e comprovada necessidade.

A autoridade policial jamais poderá decretar a prisão temporária ou
preventiva.
Afirmativa: Incorreta.
Direito Administrativo – Prof. Herbert Almeida
No que se refere a organização administrativa e a agentes
públicos, julgue os itens a seguir.
109. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, se determinado
concurso público destinar-se ao provimento de duas vagas, não será
possível que uma dessas vagas seja destinada exclusivamente a
pessoa portadora de necessidades especiais.
Comentários:
segundo o STF, quando o percentual destinado ao número de
concorrentes portadores de necessidades especiais não corresponder
a um número inteiro, não se deve fazer o arredondamento “para cima”,
ou seja, não se deve majorar o percentual mínimo e máximo previsto
na legislação.
Vejamos, então, a ementa do MS 26310-DF:
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS - TRATAMENTO IGUALITÁRIO. A regra é
a participação dos candidatos, no concurso público, em igualdade de
condições. CONCURSO PÚBLICO - RESERVA DE VAGAS - PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA - DISCIPLINA E VIABILIDADE. Por encerrar exceção, a reserva de
vagas para portadores de deficiência faz-se nos limites da lei e na medida da
viabilidade consideradas as existentes, afastada a possibilidade de,
mediante arredondamento, majorarem-se as percentagens mínima e
máxima previstas.

Nesse contexto, a Lei 8.112/1990 determina que seja assegurado o
direito de as pessoas portadoras de deficiência se inscreverem em
concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência de que são portadoras (art. 5º, § 2º).
Ademais, para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas
oferecidas no concurso. Logo, se for realizado o arredondamento “para
cima”, ultrapassaríamos o limite de “até 20%”. Por isso, havendo

apenas duas vagas, não é possível destinar uma delas exclusivamente
para pessoa portadora de necessidades especiais.
Afirmativa: Correta.
110. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
O cargo de dirigente de empresa pública e de sociedade de economia
mista é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Comentários:
esse é um tema bastante controverso. Contudo, o entendimento
majoritário é de que os dirigentes de empresa pública e sociedade de
economia mista possuem um vínculo de direito privado, regido pela
legislação comercial com as respectivas entidades. Assim, eles não são
estatutários, a despeito de ocuparem emprego de livre provimento, e
também não se submetem ao regime da Consolidação das Leis do
Trabalho. A relação desses dirigentes é disciplinada no Código Civil, na
Lei das Sociedades Anônimas e, mais recentemente, na Lei
13.303/2016 (Estatuto das Empresa Pública e da Sociedade de
Economia Mista).
Afirmativa: Incorreta.
Acerca dos poderes administrativos e da responsabilidade civil
do Estado, julgue os itens que se seguem.
111. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Na hipótese de danos causados a particulares por atos de multidões, o
Estado somente poderá ser responsabilizado caso seja comprovada sua
participação culposa.
Comentários:
de acordo com o Cespe, o item foi anulado pelo seguinte motivo: “O
fato de não constar, no termo “participação culposa”, que se trata da
culpa em sentido amplo dificulta o julgamento objetivo do item, razão
por que se opta por sua anulação”. A justificativa da banca, na verdade,
não esclarece muito o verdadeiro motivo da anulação.
A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, com base na
teoria do risco administrativo. Contudo, existem situações que são
excludentes de responsabilidade civil, quais sejam: (i) culpa exclusiva
de terceiros; (ii) caso fortuito ou força maior; (iii) atos exclusivos de
multidões.
Nessas situações, a responsabilidade civil objetiva do Estado é
afastada, mas poderá subsistir a responsabilidade subjetiva, isto é,

quando houver uma corresponsabilidade estatal, em virtude de uma
omissão culposa.
Em tais situações, a culpa não seria “exclusiva” de terceiros, de
multidões ou do caso fortuito ou força maior, sendo o Estado
responsabilizado proporcionalmente pelo dano. Vale dizer, a omissão
do Estado contribuiria para o dano.
Assim, se um dano decorrer de ato de multidão, como ocorreria em um
movimento popular em que a multidão depredasse o patrimônio de
terceiros, a responsabilidade, em regra, não seria do Estado.
Entretanto, se ficar comprovado que o Estado tinha ciência do que
poderia ocorrer e não fez nada sobre o tema (não mandou o
policiamento para a região quando isso era possível, por exemplo),
poderá existir a responsabilidade estatal. Nesse caso, há uma omissão
culposa por parte do Estado.
O adequado, então, era mencionar uma “omissão culposa” e não
“participação culposa”, situação que de fato impossibilita o julgamento
objetivo da questão.
Afirmativa: ANULADA.
112. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
A aplicação de sanção administrativa contra concessionária de serviço
público decorre do exercício do poder disciplinar.
Comentários:
o poder disciplinar representa a possibilidade de apurar as infrações e
punir as pessoas submetidas à disciplina interna da Administração.
Com efeito, estão sujeitos à disciplina interna os servidores públicos e
as pessoas que possuam um vínculo especial com a Administração,
como as empresas que firmam contrato administrativo de concessão
de serviços públicos.
Portanto, as concessionárias de serviço público estão sujeitas ao poder
disciplinar.
Afirmativa: Correta.
Direito Constitucional – Prof. Ricardo Vale e Nádia Carolina
Um agente da Polícia Federal foi escalado para atuar em operação para
cumprimento de mandado judicial de prisão e de busca e apreensão,
durante o dia, de documentos no escritório profissional do investigado.
A respeito da atuação do agente na situação descrita acima,
julgue os itens a seguir.
113. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)

O agente poderá acessar o conteúdo de correspondências encontradas
no escritório profissional do investigado, uma vez que está prevista na
CF, de forma expressa, a possibilidade de violação do sigilo das
correspondências quando houver ordem judicial em processo penal.
Comentários:
A CF/88 não prevê expressamente a possibilidade de se violar o
sigilo das correspondências mediante ordem judicial. No art. 5º, XII,
há previsão expressa para violação do sigilo das comunicações
telefônicas, mediante ordem judicial e para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal.
Afirmativa: Incorreta.
114. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não
será possível o uso de algemas para conduzi-lo, uma vez que a CF
garante que nenhum cidadão será submetido a tratamento desumano
ou degradante.
Comentários:
O uso de algemas é regulado pela Súmula Vinculante nº 11:
SV nº 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou
alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a
excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da
prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do Estado.
Observe que, em caso de resistência à ordem de prisão, admite-se o
uso de algemas.
Afirmativa: Incorreta.
115. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Mesmo sem o consentimento do proprietário, é permitido ao agente
entrar no escritório profissional onde se encontrem os objetos de busca
e apreensão.
Comentários:
A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo art. 5º, XI, CF/88:
Art. 5º (…)
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
Havendo ordem judicial, como na situação narrada pelo enunciado, é
possível o ingresso na casa do morador sem o seu consentimento.
Afirmativa: Correta.
A respeito dos direitos sociais e das instituições democráticas,
julgue o item abaixo.
116. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
É livre a associação sindical das categoriais profissionais, sendo vedado
ao poder público exigir, para a fundação de um sindicato, que haja seu
registro prévio em órgão competente.
Comentários:
A fundação de sindicato independe de qualquer autorização estatal. No
entanto, admite-se que seja exigido pela lei o prévio registro do
sindicato em órgão competente. Tal medida é importante até para que
se possa fazer o controle da unicidade sindical.
Afirmativa: Incorreta.
Legislação Especial – Prof. Marcos Girão
A respeito de aspectos penais e processuais penais do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei dos Crimes
Ambientais (Lei n.° 9.605/1998), julgue os seguintes itens.
117. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Considere que Sílvio, de vinte e cinco anos de idade, integrante de uma
organização criminosa, com a intenção de aliciar menores para a
prática de delitos, tenha acessado a sala de bate-papo em uma rede
social na Internet e, após longa conversa, tenha induzido um menor a
subtrair veículo de terceiro. Nessa situação hipotética, segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que Sílvio possa
responder por crime tipificado no ECA, é necessário que seja provada
a efetiva corrupção do menor.
Comentários:
Essa questão cobrou a famosíssima jurisprudência do STJ,
jurisprudência essa muito cobrada em provas e que assim dispõe:
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL AgRg no AREsp 451050 MT 2013/0410792-3
(STJ)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE.
DELITO
FORMAL.
VERBETE
SUMULAR N. 500/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Para a configuração do
crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor,
uma vez que se trata de delito formal, cujo bem
jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir
que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal. Inteligência do
enunciado n. 500 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
Assim, na situação hipotética da questão, segundo entendimento
acima, para que Silvio possa responder por crime tipificado no ECA,
NÃO é necessário que seja provada a efetiva corrupção do menor.
Afirmativa: Incorreta.
118. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Considere que Jorge tenha sido preso por pescar durante a piracema,
o que o tornou réu em processo criminal. Nessa situação hipotética, se
a lesividade ao bem ambiental for ínfima, segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o juiz poderá aplicar o princípio da
insignificância.
Comentários:
Pelos recentes julgados do STJ, há possibilidade de aplicação de
princípio da insignificância nos crimes ambientais desde que haja
pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social da
conduta. Esse entendimento pode ser confirmado por um dos seguintes
julgados do STJ:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.364.926 - RS (2013/00328697)
(...)
"PENAL PROCESSO PENAL PESCA EM PERÍODO DE
DEFESO ART. 34, § ÚNICO, INC 11, DA LEI Nº 9.605/98.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA
PENA-BASE. Se o agente pesca em período no qual
a pesca seja proibida, (piracema), mediante a
utilização
de
petrechos
igualmente
não
permitidos, caracterizado está o crime ambiental

previsto no art. 34, § único, inc II da Lei nº
9.605/98. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 são
tidas como neutras, a pena- base deve ser fixada no
mínimo legal" (fl. 384). (...). Admitido o recurso na
origem, subiram os autos a esta eg. Corte. A douta
Subprocuradoria-Geral da República, em parecer de fls.
440-449, opinou pelo desprovimento do recurso
especial. É o relatório. Decido. Este eg. STJ entende
pela possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância aos delitos ambientais quando
demonstrada a ínfima ofensividade ao bem
ambiental tutelado.
Afirmativa: Correta.
Com relação à Lei n.° 11.343/2006, que estabelece normas
para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de
drogas, e à Lei n.° 10.446/2002, que dispõe a respeito de
infrações penais de repercussão interestadual ou internacional
que exijam repressão uniforme, julgue os itens subsequentes.
119. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)
Considere que a Polícia Federal tenha realizado operação para
combater ilícitos transnacionais e tenha encontrado extensa plantação
de maconha, em território brasileiro, sem a ocorrência de prisão em
flagrante. Nessa situação, mesmo que não haja autorização judicial, a
referida plantação será destruída pelo delegado de polícia, que deverá
recolher quantidade suficiente para exame pericial.
Comentários:
Exatamente! Pelas novas regras emanadas da Lei Antidrogas, fruto das
recentes atualizações promovidas Lei nº 12.961/14, não há mais a
necessidade de autorização judicial, para que um delegado de
polícia promova a destruição de plantação de maconha.
Segundo o que estabelece a nova redação do caput do art. 32 da Lei
nº 11.343/06, as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas
pelo delegado de polícia, que recolherá quantidade suficiente para
exame pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das condições
encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas
necessárias para a preservação da prova. A destruição das drogas será
executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na
presença do Ministério Público e da autoridade sanitária (art. 50, §4º).
É o que corretamente afirma a assertiva!
Afirmativa: Correta.
120. (CESPE / Polícia Federal – Agente – 2014)

Diante da ocorrência dos crimes de sequestro, de cárcere privado e
contra a economia popular, caso haja repercussão interestadual, a
Polícia Federal, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de
segurança pública arrolados pela CF, poderá investigar todas essas
infrações, independentemente de autorização ou determinação do
ministro da Justiça.
Comentários:
Quase certa não fosse por não ter incluído um dos dois requisitos
fundamentais para a apuração desses tipos de crimes: além de
repercussão interestadual é necessária exigência de repressão
uniforme, o que não está claramente citado no enunciado da
assertiva.
Logo, não podemos afirmar com a absoluta precisão que a PF poderá
atuar nos casos citados.
Afirmativa: Incorreta.

