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LÍNGUA PORTUGUESA

1-(IBFC- 2020 - PM-BA- ODONTÓLOGO - CIRUR-
GIÃO DENTISTA)

No contexto frasal ou textual, verbos e nomes re-
gem outros vocábulos que os complementam. Isto é o 
que estuda a Regência Verbal e Nominal. A)este respei-
to, assinale a alternativa correta.

(A) Os jornalistas preteriram ao caso porque não o 
julgaram de relevância midiática.
(B) A torcida favoreceu ao time da casa porque 80% 
dos ingressos vendidos foram locais.
(C) O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato Gros-
so do Sul.
(D) A falta de chuvas acarretou em perdas para os 
agricultores do serrado.
(E) Os livros que a jovem mais gosta não são publi-
cados em editoras nacionais.

2-(IBFC- 2020 - PM-BA- ODONTÓLOGO - CIRUR-
GIÃO DENTISTA)

Leia o texto para responder à questão 

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas 
as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente no 
estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos 
recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, – 
o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não 
havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade 
em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inex-
plorada. [...]

– A)saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais 
digna do médico.

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, 
boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais.

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que 
é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos 
dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado 
em uma alcova, na própria casa [...]; os mansos anda-
vam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde 
logo reformar tão ruim costume; pediu licença à Câma-
ra para agasalhar e tratar no edifício que ia construir 
todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de meter os lou-
cos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em 
si mesma sintoma de demência e não faltou quem o 
insinuasse à própria mulher do médico. 

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário 
do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de 
Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, 
vira o juízo.

[...] Uma vez empossado da licença começou logo 
a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua 
de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas por 
lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos para 
os hóspedes.[...] A)Casa Verde foi o nome dado ao asi-
lo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez 
apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa 
pompa; de todas as vilas e povoações próximas, e até 
remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu 
gente para assistir às cerimônias, que duraram sete 
dias. Muitos dementes já estavam recolhidos; e os pa-
rentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a ca-
ridade cristã com que eles iam ser tratados. [...] Itaguaí 
tinha finalmente uma casa de orates.

Fonte:http://www.dominiopublico.gov.br/downlo-
ad/texto/bn000012.p dfoalienistaacessoem02/12/2019

Observe: “— Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lo-
pes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio 
ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não 
é bom, vira o juízo”. No enunciado anterior, a vírgula foi 
empregada diversas vezes. Sobre as regras utilizadas, 
assinale a alternativa correta.

(A)A expressão “disse-lhe o Padre Lopes” está entre 
vírgulas porque é obrigatório este uso para separar 
vocativos.
(B)A expressão “vigário do lugar” está entre vírgulas 
porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
(C)A expressão “D. Evarista” está entre vírgulas por-
que é obrigatório este uso para separar vocativos.
(D)A expressão “não é bom” está entre vírgulas por-
que é obrigatório este uso para separar orações su-
bordinadas adjetivas negativas.
(E)O vocábulo “sempre” está entre vírgulas porque 
é obrigatório este uso para separar complementos 
nominais.

3-(IBFC- 2020 - PM-BA- ODONTÓLOGO - CIRUR-
GIÃO DENTISTA)

Leia o texto para responder à questão 

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas 
as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente no 
estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos 
recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, – 
o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não 
havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade 
em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inex-
plorada. [...]
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– A)saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais 
digna do médico.

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, 
boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais.

A)vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que 
é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos 
dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado 
em uma alcova, na própria casa [...]; os mansos anda-
vam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde 
logo reformar tão ruim costume; pediu licença à Câma-
ra para agasalhar e tratar no edifício que ia construir 
todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de meter os lou-
cos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em 
si mesma sintoma de demência e não faltou quem o 
insinuasse à própria mulher do médico. 

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do 
lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. 
Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo.

[...] Uma vez empossado da licença começou logo 
a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua 
de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas por 
lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos para 
os hóspedes.[...] A)Casa Verde foi o nome dado ao asi-
lo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez 
apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa 
pompa; de todas as vilas e povoações próximas, e até 
remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu 
gente para assistir às cerimônias, que duraram sete 
dias. Muitos dementes já estavam recolhidos; e os pa-
rentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a ca-
ridade cristã com que eles iam ser tratados. [...] Itaguaí 
tinha finalmente uma casa de orates.

Fonte:http://www.dominiopublico.gov.br/downlo-
ad/texto/bn000012.p dfoalienistaacessoem02/12/2019

Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadei-
ro (V) ou Falso (F).

( ) “Foi então que um dos recantos desta lhe cha-
mou especialmente a atenção”. O vocábulo em desta-
que é um pronome de referência coesiva que retoma o 
termo “medicina”.

( ) As palavras em destaque: “inefável dom”/ “ar-
guida pelos cronistas”, possuem o mesmo sentido de 
“indescritível” e “argiva”, respectivamente.

( ) “Uma vez empossado da licença”. O vocábulo em 
destaque tem sua formação com o sufixo “em”, a pa-
lavra primitiva “posse”, mais o prefixo nominal “ado”.

( ) – “Do verdadeiro médico, emendou Crispim So-
ares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comen-
sais”. A)expressão em destaque é classificada sintatica-
mente como aposto.

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

(A)V, F, V, V.
(B)V, F, F, V
(C)V, F, F, F.
(D)F, V, F, V.
(E)V, V, V, F

4-(IBFC- 2020 - PM-BA- ODONTÓLOGO - CIRUR-
GIÃO DENTISTA)

Leia o texto para responder à questão 

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas 
as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente no 
estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos 
recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, – 
o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não 
havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade 
em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inex-
plorada. [...]

– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais 
digna do médico.

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, 
boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais.

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que 
é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos 
dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado 
em uma alcova, na própria casa [...]; os mansos anda-
vam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde 
logo reformar tão ruim costume; pediu licença à Câma-
ra para agasalhar e tratar no edifício que ia construir 
todos os loucos de Itaguaí. [...] A)ideia de meter os lou-
cos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em 
si mesma sintoma de demência e não faltou quem o 
insinuasse à própria mulher do médico. 

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário 
do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de 
Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, 
vira o juízo.

[...] Uma vez empossado da licença começou logo 
a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua 
de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas por 
lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos para 
os hóspedes.[...] A Casa Verde foi o nome dado ao asi-
lo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez 
apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa 
pompa; de todas as vilas e povoações próximas, e até 
remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu 
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RACIOCÍNIO LÓGICO

1. (IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO)
Um condomínio adequado de acordo com a Norma 

Brasileira ABNT-NBR-14608 de 2007, que regulamenta 
a atividade e aplicação do bombeiro profissional civil, 
satisfaz a seguinte proposição composta.

“Se o condomínio residencial tem mais de 10 mil 
metros quadrados com elevado risco de incêndio, en-
tão tem ao menos um bombeiro civil em atividade no 
condomínio.”

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
equivalente de acordo com a lógica proposicional.

(A) Se o condomínio residencial tem menos de 10 
mil metros quadrados com elevado risco de incên-
dio, então não tem ao menos um bombeiro civil em 
atividade no condomínio
(B) O condomínio residencial tem mais de 10 mil 
metros quadrados com elevado risco de incêndio e 
tem ao menos um bombeiro civil em atividade no 
condomínio
(C) O condomínio residencial não tem mais de 10 
mil metros quadrados com elevado risco de incên-
dio ou tem ao menos um bombeiro civil em ativida-
de no condomínio
(D) Tem ao menos um bombeiro civil em atividade 
no condomínio ou um condomínio não tem mais de 
10 mil metros quadrados com elevado risco de in-
cêndio
(E) O condomínio residencial tem mais de 10 mil 
metros quadrados com elevado risco de incêndio 
se, e somente se, tem ao menos um bombeiro civil 
em atividade no condomínio

2. IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO
Uma pesquisa conduzida em uma escola para ava-

liar a afinidade dos alunos em três disciplinas apresen-
tou os seguintes resultados:

10 alunos possuem afinidade com Matemática. 5 
alunos possuem afinidade com Português e matemá-
tica. 20 alunos possuem afinidade com Português. 25 
alunos possuem afinidade com Geografia.

Assinale a alternativa que representa corretamente 
a chance de um aluno que possua afinidade com duas 
disciplinas ser escolhido num sorteio envolvendo todos 
os alunos.

(A) 20%
(B) 8,33%
(C) 15%
(D) 20,33%
(E) 10%

3. IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO
Considere dois conjuntos A e B, tais que A = {1, 2, 4, 

5, 6, 10} e B = {3, 4, 5, 6, 8, 10}. Assinale a alternativa 
que apresenta corretamente os conjuntos A∩B e A-B, 
respectivamente.

(A) {4, 5, 6, 10} e {1, 2}
(B) {1, 2} e {-2,-2,-1,-1,-2,0}
(C) {4, 5, 6, 10} e {1, 2, 3, 8}
(D) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 } e {1, 2}
(E) {4, 5, 6, 10} e {-2,-2,-1,-1,-2,0}

4. IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO
O conceito mais fundamental de lógica é a proposi-

ção. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa 
correta que apresenta uma proposição.

(A) Façam silêncio.
(B) Que cansaço!
(C) Onde está meu chaveiro?
(D) Um belo exemplo de vida.
(E) Ainda é cedo.

5. IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO
Observe a sentença: (P → ~Q) ↔ (R^P). Se a pro-

posição lógica P é falsa, assinale a alternativa que apre-
senta uma afirmação correta.

(A) A sentença é uma tautologia
(B) A sentença é uma contradição
(C) A sentença é verdadeira sempre que a proposi-
ção P é falsa
(D) A sentença é falsa sempre que a proposição P é 
falsa
(E) A sentença é verdadeira sempre que a proposi-
ção P é verdadeira

6. IBFC - 2020 - CBM-BA - Soldado
Considere os operadores lógicos “e”, “ou”, “ou ex-

clusivo”, “se”, e “se, somente se” representados, res-
pectivamente, por ^, v, v , → e ↔ e assinale a alterna-
tiva que apresenta a afirmação correta.

(A) A proposição (15 < 12) → (4 > 2) é verdadeira
(B) A proposição (15 < 12) ^ (4 > 2) é verdadeira
(C) A proposição (15 < 12) v (4 > 2) é falsa
(D) A proposição (15 < 12) ↔ (4 > 2) é verdadeira
(E) A proposição (15 < 12) → (4 > 2) é falsa

7. IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO
É sabido que tautologia é uma proposição cuja ta-

bela-verdade sempre resulta em valores lógicos verda-
deiros. Sendo P uma proposição lógica, assinale a alter-
nativa incorreta.
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(A) (P v ~P) é um caso de tautologia
(B) (P ^ ~P) não é um caso de tautologia
(C) ~(P ^ ~P) não é um caso de tautologia
(D) (P ↔ ~P) não é um caso de tautologia
(E) ~(P ↔ ~P) é um caso de tautologia

8. IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO
Considere que P e Q sejam duas proposições e ana-

lise as afirmações abaixo.
I. “P implica Q” corresponde à proposição bicondi-

cional. II. “P é condição suficiente para Q” é equivalente 
à “Se P, então Q”. III. “Se P então Q e se Q então P” é 
equivalente à “P se e somente se Q”. IV. “Se P então Q” 
corresponde à proposição condicional.

De acordo com as afirmações apresentadas, assina-
le a alternativa correta.

(A) Apenas a afirmação I é verdadeira
(B) Apenas a afirmação IV é verdadeira
(C) Apenas as afirmações II,III e IV são verdadeiras
(D) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras
(E) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras

9. IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO
Proposições compostas necessariamente contêm 

pelo menos um conectivo lógico. Sobre o conectivo ló-
gico “e”, assinale a alternativa que apresenta a afirma-
ção correta.

(A) Trata-se de uma proposição conjuntiva repre-
sentada simbolicamente por v
(B) Trata-se de uma proposição conjuntiva repre-
sentada simbolicamente por ^
(C) Trata-se de uma proposição disjuntiva represen-
tada simbolicamente por v
(D) Trata-se de uma proposição disjuntiva represen-
tada simbolicamente por ^
(E) Trata-se de uma proposição condicional repre-
sentada simbolicamente por →

10. IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO
Considere que os símbolos e v representam os ope-

radores lógicos “se...então”, “se e somente se”, “e” e 
“ou”, respectivamente. Analise as sentenças abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) (7 - 2 - 2 = 5) v (3 > 2) ( ) (3 + 2 = 4) < - > (1 > 3) 
( ) (3 x 5 + 6 = 21) - >(18 : 3 - 1 = 7) ( ) (4 x 4 + 3 = 19) ^ 
(9 - 2 = 7)

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

(A) V, V, F, V
(B) F, V, F, V
(C) V, V, V, F
(D) V, F, F, V
(E) V, V, F, F

11. IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO
Conjunções são proposições compostas em que há 

a presença do conectivo “e” e podem ser representadas 
pelo símbolo “^”. Sendo assim, assinale a alternativa 
correta.

(A) Se P é verdadeira e Q é verdadeira, então P ^ Q 
é falsa
(B) Se P é verdadeira e Q é falsa, então P ^ Q é falsa
(C) Se P é falsa e Q é falsa, então P ^ Q é verdadeira
(D) Se P é falsa e Q é verdadeira, então P ^ Q é ver-
dadeira
(E) P ^ Q só será verdadeira se P e Q forem falsas

12. IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO
Observe as duas proposições P e Q apresentadas a 

seguir.
P: Ana é engenheira. Q: Bianca é arquiteta.

Considere que Ana é engenheira somente se Bianca 
é arquiteta e, assinale a alternativa correta.

(A) Ana ser engenheira não implica Bianca ser ar-
quiteta
(B) Ana ser engenheira é condição suficiente para 
Bianca ser arquiteta
(C) Uma condição necessária para Bianca ser arqui-
teta é Ana ser engenheira
(D) Ana é engenheira se e somente se Bianca não é 
arquiteta
(E) Uma condição necessária para Bianca ser arqui-
teta é Ana não ser engenheira

13. IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO
Considere a proposição:
“Todo pesquisador é estudioso.”
Assinale a alternativa que não apresenta uma nega-

ção da proposição anterior.

(A) Existe algum pesquisador que não é estudioso
(B) Algum pesquisador não é estudioso
(C) Pelo menos um pesquisador não é estudioso
(D) Existe pesquisador que não é estudioso
(E) Nenhum pesquisador é estudioso
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1. (IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
Os relatos de_____ contra brasileiros em Portugal - 

maior comunidade estrangeira no país - tiveram aumento 
expressivo: 150% em 12 meses. A)_____ contra brasileiros 
é a terceira principal causa de discriminação em Portugal. 
Imigrantes em situação irregular costumam ser as vítimas 
mais vulneráveis, especialmente no ambiente de trabalho 
(Folha de São Paulo, 2019). Assinale a alternativa com a 
palavra que preencha corretamente as duas lacunas.

(A) xenofobia
(B) acrofobia
(C) claustrofobia
(D) homofobia
(E) monofobia

2. (IBFC- 2020 - PM-BA- SOLDADO)
“O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou na 

quinta-feira, 13 de junho de 2019, que a discriminação por 
orientação sexual e identidade de gênero passe a ser con-
siderada um crime, [...] por 8 votos a 3, os ministros de-
terminaram que a conduta passe a ser punida pela_____ 
” (BBC, 2019). Assinale a alternativa que preencha corre-
tamente a lacuna.

(A) Lei dos Crimes Hediondos
(B) Lei Maria da Penha
(C) Lei de Execução Penal
(D) Lei de Racismo (define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor)
(E) Lei Menino Bernardo

3. (IBFC- 2020 - PM-BA- SOLDADO)
“O Irã anunciou, nesta segunda (4/11/2019), mais 

uma medida que desrespeita o Acordo Nuclear Interna-
cional [...]. O vice-presidente anunciou que o país come-
çou a operar 30 novas centrífugas para enriquecimento de 
urânio, que é matéria-prima para energia nuclear [...]. A)
preocupação mundial é que o enriquecimento de urânio 
chegue a um nível que permita produção d e _____ ” (G1, 
2019). Assinale a alternativa que preencha corretamente 
a lacuna.

(A) tanques de guerra
(B) bombas atômicas
(C) bombas de gás lacrimogênio
(D) armas biológicas
(E) armas de fogo

4. (IBFC- 2020 - PM-BA)- SOLDADO)
“Essas imagens, capturadas pelo Sentinel-1A, mos-

tram que há pequenas quantidades de óleo espalhadas 
pelo oceano, motivo porque o Brasil precisa estabelecer 
um monitoramento mais consistente do oceano. Mas a 
quantidade de petróleo identificada na imagem, próximo 
à costa da Bahia, é de uma enorme extensão” (ECYCLE, 
2019). Instituições de pesquisa utilizaram tecnologia de 
sensoriamento remoto para explicar a origem e evolução 
de manchas de óleo que poluíram o litoral Nordeste do 
Brasil, no segundo semestre de 2019. Assinale a alternati-
va que indica de maneira correta o tipo de imagem citada 
no texto acima.

(A) Imagem de GPS
(B) Imagem de teodolito
(C) Imagem de satélite
(D) Imagem de termômetro
(E) Imagem de pluviômetro

5. (IBFC- 2020 - PM-BA- SOLDADO)
“O planeta precisa que as emissões de gases do efeito 

estufa sejam reduzidas com vigor nos próximos anos, e in-
felizmente nosso cenário de emissões para 2020 é de au-
mento”, afirmou Tasso Azevedo, coordenador técnico do 
Observatório do Clima [...]. (Metrópoles, 2019). Assinale a 
alternativa que apresenta, de forma incorreta, uma atitu-
de que pode auxiliar na redução de gases do efeito estufa.

(A) Produzir menos lixo
(B) Utilizar o transporte público
(C) Reduzir a queima de combustíveis fósseis
(D) Reduzir o consumo de carne bovina
(E) Evitar produtos fabricados de maneira sustentável

6. (IBFC- 2020 - PM-BA)- SOLDADO)
“Num plebiscito em 23 de junho de 2016, os britânicos 

foram perguntados se o Reino Unido deveria permanecer 
ou deixar a União Europeia (UE). A)maioria (52% contra 
48%) - decidiu que o país deveria deixar o bloco. O plebis-
cito foi apenas o começo de um processo. Desde então, 
negociações foram feitas entre o Reino Unido e os outros 
países da UE. Março de 2019 chegou, mas a separação não 
aconteceu” (BBC)News, 2019). Assinale a alternativa cor-
reta que apresenta o termo comumente utilizado quando 
se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar UE.

(A) Ukexit
(B) Outofue
(C) Brexit
(D) Brexid
(E) British-leave
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7. (IBFC)- 2020 - PM-BA- SOLDADO)
“A globalização implica que a produção de empresas 

transnacionais é para o mercado mundial, como podemos 
ver no caso da indústria automotiva, da aviação, do co-
mércio na internet e da indústria de entretenimento de 
Hollywood.“

“A produção econômica nacional de açúcar, soja, car-
ne é destinada à exportação”, disse Luiz Alberto Padilla, 
ex-embaixador da Guatemala (Jornal da USP, 2019).”

Assinale a alternativa que indica uma característica in-
correta do processo de globalização.

(A) Integração social e econômica
(B) Surgimento de blocos econômicos
(C) Ampliação dos recursos tecnológicos
(D) A instantaneidade e velocidade das informações
(E) Redução da concorrência e da competitividade de 
mercado

8. (IBFC - 2017 - PM-BA- SOLDADO DA POLÍCIA MI-
LITAR)

Assinale a alternativa correta. Em maio de 2017, 
Emmanuel Macron, de 39 anos, tornou-se o político mais 
jovem a assumir a Presidência da França. O candidato 
venceu a disputa após derrotar a líder de extrema direita 
Marine Le Pen. A)candidatura de Marine Le Pen repercu-
tiu internacionalmente principalmente em razão de suas 
propostas controversas. Dentre as principais promessas 
de campanha de Marine Le Pen estava:

(A) Cortar relações diplomáticas com os Estados Uni-
dos, devido à política anti-imigração proposta por Do-
nald Trump
(B) A saída da França da União Europeia e combate à 
imigração ilegal no país
(C) Projeto para reformar a União Europeia e fortale-
cer as relações políticas e comerciais entre os países 
que fazem parte desse bloco econômico
(D) Formar uma aliança com a Alemanha e outros países 
que sofreram atentados terroristas para enviar tropas ar-
madas à Síria, para combater o grupo extremista Estado 
Islâmico
(E) Encabeçar juntamente com a União Europeia novas 
sansões econômicas à Rússia devido à anexação da Cri-
méia

9. (IBFC- 2017 - PM-BA)- SOLDADO DA POLÍCIA MI-
LITAR)

Assinale a alternativa correta. Em maio de 2017 em 
um boletim do Ministério da Saúde foram confirmados 
756 casos e 259 mortes devido à febre amarela silvestre 
no Brasil. Esse é o maior surto de febre amarela das últi-
mas décadas. As infecções ocorrem em regiões de mata e/
ou rurais, a doença é transmitida pelos mosquitos dos gê-
neros Sabethes e Haemagogus. A)febre amarela silvestre 
que vem ocorrendo em vários estados brasileiros é uma 
infecção que ocorre devido a:

(Texto adaptado de G1- 15/05/2017)
(A) Fungo
(B) Bactéria
(C) Protozoário
(D) Vírus
(E) Nematelmintos

10. (IBFC- 2017 - PM-BA- SOLDADO DA POLÍCIA MI-
LITAR)

Assinale a alternativa correta. Devido à crise política 
e econômica que vem ocorrendo na Venezuela, a escas-
sez de alimentos, produtos básicos, medicamentos e em-
pregos, milhares de venezuelanos estão imigrando para o 
Brasil em busca de melhor qualidade de vida. O estado 
brasileiro que serve como principal porta de entrada para 
a maioria desses imigrantes venezuelanos é:

(A) Amazonas
(B) Acre
(C) Roraima
(D) Amapá
(E) Rondônia

11. (IBFC- 2017 - PM-BA- SOLDADO DA POLÍCIA MI-
LITAR)

Assinale a alternativa correta. Em Abril de 2017, os Es-
tados Unidos lançaram pela primeira vez a MOAB)GBU-43, 
considerada a mais potente bomba não nuclear. A)bomba 
foi utilizada em uma operação de combate ao grupo terro-
rista Estado Islâmico (EI) e ocorreu:

(A) No Afeganistão
(B) Na Síria
(C) No Iraque
(D) Na Turquia
(E) No Irã
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1. (IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
Marcos deseja migrar seu backup de arquivos pesso-

ais, que atualmente encontra-se em seu computador, para 
nuvem. Assinale a alternativa correta para exemplos de 
serviços de armazenamento de arquivos em nuvem.

(A) Dropbox e Google Chrome
(B) Firefox e Mozilla
(C) Google Arq e Team Viewer
(D) Dropbox e Google Drive
(E) Google Arq e Firefox

2. (IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
Eduarda precisa enviar um e-mail com um comunicado 

geral a vários destinatários, de tal maneira que eles não 
conheçam uns aos outros. Assinale a alternativa que apre-
senta corretamente a forma do envio que Eduarda deve 
utilizar para o comunicado.

(A) Cco
(B) Coc
(C) Ccc
(D) Coo
(E) Cc

3. (IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
Assinale a alternativa correta quanto ao conceito de 

intranet.
(A) rede de propaganda de uma empresa
(B) sinônimo de internet
(C) rede de telecom
(D) rede pública
(E) rede de uso interno de uma instituição

4. (IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
No MS Excel 2010, idioma português, configuração pa-

drão, existe a funcionalidade Congelar Painéis. Assinale a 
alternativa correta sobre o menu no qual encontra-se dis-
ponível esta funcionalidade.

(A) Layout de Página
(B) Fórmulas
(C) Dados
(D) Revisão
(E) Exibição

5. (IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
Sobre as Ferramentas de Lixeira do sistema operacio-

nal Windows 10, idioma português, configuração padrão, 
assinale a alternativa incorreta.

(A) Esvaziar Lixeira
(B) Propriedades da Lixeira
(C) Compactar Lixeira
(D) Restaurar todos os itens
(E) Restaurar os itens selecionados

6. (IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
Otavio entrou em contato com seu provedor de inter-

net para resolver um problema de conexão com a inter-
net em um computador que utiliza Windows 10, idioma 
português, configuração padrão. O atendente do suporte 
técnico solicitou a informação do endereço IP do compu-
tador na rede. Assinale a alternativa que apresenta corre-
tamente como obter este endereço em linha de comando.

(A) netsh -a
(B) ipconfig
(C) getip -a
(D) ifconfig
(E) ipaddress

7. (IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
Alessandro precisa montar um relatório no MS Excel 

2010, idioma português, configuração padrão, que some 
o intervalo de células de A1 até A5, somente os valores 
maiores do que vinte. Assinale a alternativa correta que 
representa a fórmula que Alessandro irá utilizar.

(A) =SOMASE(A1:A5;>20)
(B) =SE(A1:A5>20;SOMA())
(C) =SOMA(SE(A1:A5>20))
(D) =SOMASE(A1AA5;”>20”)
(E) =SOMASE(A1:A5;”>20”)

8. (IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
No MS Excel 2010, idioma português, configuração pa-

drão, existe uma função que permite arredondar um nú-
mero até uma quantidade especificada de dígitos. Assinale 
a alternativa correta que corresponda a esta função.

(A) ARRED
(B) ARREDMULTB.PRECISO
(C) ARREDIG
(D) ARRED.PRECISO
(E) ARRUMAR
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9. (IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO)
Sobre Correios Eletrônicos, assinale a alternativa cor-

reta que corresponda a ferramenta disponível no pacote 
MS Office 2010, utilizada para receber e enviar e-mail.

(A) Yahoo
(B) Gmail
(C) Skype
(D) Outlook
(E) Chrome

10. (IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO)
Barbara selecionou em seu computador os arquivos 

de fotos da última confraternização de sua empresa e fez 
_____ em um e-mail para João. Este por sua vez, recebeu 
o e-mail e fez _____ dos arquivos enviados por Barbara 
em seu computador. Assinale a alternativa que preencha 
correta e respectivamente as lacunas.

(A) Upload e Download
(B) FTP e Upload
(C) Download e Upload
(D) Upload e FTP
(E) Download e Download

11. (IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO)
Sobre navegação em sites na internet, no navegador 

Firefox, assinale a alternativa correta sobre qual formato 
de endereço de Internet é válido:

(A) www\\microsoft@br
(B) httd://www.microsoft.com
(C) https\\:www.microsoft.com
(D) http://www.microsoft.com/
(E) http\\:www.microsoft.com

12. (IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO)
Sobre a funcionalidade que permite alterar a Tela de 

Fundo da área de trabalho do sistema operacional Win-
dows 10, à qual o acesso pode ser feito com um click no 
botão direto do mouse, assinale a alternativa correta.

(A) Propriedades gráficas
(B) Opções gráficas
(C) Painel de controle da placa de vídeo
(D) Configurações de exibição
(E) Personalizar

13. (IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO)
No MS Excel 2010, idioma português, configuração 

padrão existe a funcionalidade “Quebrar Texto Automati-
camente”. Assinale a alternativa correta sobre o menu no 
qual se encontra esta funcionalidade:

(A) Layout da Página
(B) Página Inicial
(C) Dados
(D) Revisão
(E) Exibição

14. (IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO)
Sobre as Ferramentas de Lixeira do sistema operacio-

nal Windows 10, idioma português, configuração padrão, 
assinale a alternativa incorreta.

(A) Esvaziar Lixeira
(B) Propriedades da Lixeira
(C) Expandir Lixeira
(D) Restaurar todos os itens
(E) Restaurar os itens selecionados

15.( IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO)
Camila recebeu do seu chefe, a tarefa de listar o ende-

reço IP de todos computadores com Sistema Operacional 
Linux do departamento comercial. Assinale a alternativa 
correta para o comando que permita obter este endereço.

(A) mkdir
(B) ipconfig
(C) ls -ltr | grep
(D) ifconfig
(E) cat -address

16. (IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO)
Larissa precisa fazer uma pesquisa em um documento 

em edição no MS Word 2010, idioma português, configu-
ração padrão. Assinale a alternativa correta para combina-
ção das teclas que permita realizar a busca no documento:

(A) CTRL + L
(B) CTRL + F
(C) CTRL + Z
(D) CTRL + B
(E) CTRL + S

17. (IBFC - 2020 - CBM-BA - SOLDADO)
Paulo precisa montar um relatório no MS Excel 2010, 

idioma português, configuração padrão que some os va-
lores menores do que quinze no intervalo de células de 
A1 até A5. Assinale a alternativa correta que representa a 
fórmula que Paulo irá utilizar:

(A) =SOMASE(A1:A5;<15)
(B) =SE(A1:A5<15;SOMA())
(C) =SOMASE(A1:A5;”<15”)
(D) =SOMA(SE(A1:A5<15))
(E) =SOMASE(A1^A5;”<15”)
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1.IBFC - 2020 - TRE-PA - ANALISTA JUDICIÁRIO - ME-
DICINA (PSIQUIATRIA)

O Código Civil no seu Art. 1.767, define quem, em ra-
zão de sua incapacidade, está sujeito à curatela. O artigo 
define que os pródigos estão sujeitos à curatela. Assinale a 
alternativa correta quanto ao transtorno mental que pode 
configurar prodigalidade em seu curso.

Alternativas
(A) Transtorno obsessivo-compulsivo
(B) Esquizofrenia oligofrênica
(C) Transtorno afetivo bipolar
(D) Transtorno depressivo maior

2.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO LE-
GISTA ÁREA B

Assinale a alternativa que não apresenta uma vanta-
gem do exame de DNA sobre os exames tradicionais.

Alternativas
(A) Possibilidade de sua aplicação sobre toda e qual-
quer fonte de material biológico
(B) Potencial discriminatório
(C) Resistência aos fatores ambientais
(D) Seletividade
(E) Possibilidade de se separar o DNA (ácido desoxirri-
bonucleico) da célula espermática de qualquer outro 
DNA (ácido desoxirribonucleico) celular

3.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO LE-
GISTA ÁREA B

Em relação aos conceitos de imputabilidade, respon-
sabilidade e psicopatologia, analise as alternativas e assi-
nale a incorreta.

Alternativas
(A) A epilepsia, por si só, não é causa de inimputabili-
dade
(B) O diagnóstico da oligofrenia baseia-se na dificulda-
de do indivíduo em conduzir-se por si, no rendimento 
social insuficiente e na falta de capacidade intelectiva
(C) A esquizofrenia é uma psicose endógena, de forma 
episódica ou progressiva, de manifestações polimorfas 
e variadas, comprometendo o psiquismo na esfera afe-
tivo-instintiva e intelectual
(D) Paranóia é a perturbação mental marcada por per-
manentes concepções delirantes ou ilusórias, que per-
mitem manifestações de autofilia e egocentrismo, não 
se conservando claros o pensamento, a vontade e as 
ações
(E) A embriaguez absoluta acidental é caso de inimpu-
tabilidade

4.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO LE-
GISTA ÁREA B

Em genética forense, embora qualquer célula que con-
tenha DNA (ácido desoxirribonucleico) possa ser fonte de 
material para exame, algumas são mais apropriadas.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação in-
correta entre a fonte do DNA e a característica citada.

Alternativas
(A) Sangue; retirado diretamente da pessoa e resfriado 
para conservação ou removido de manchas em super-
fícies
(B) Esperma; importante nos crimes sexuais, retirado 
de superfícies ou obtido da cavidade vaginal por es-
fregaços
(C) Cabelos com raiz; bulbo capilar
(D) Ossos; utilizados em cadáveres decompostos, pre-
ferencialmente as extremidades de ossos longos
(E) Dentes; utilizados em cadáveres decompostos, pre-
ferencialmente os dentes caninos

5.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO LE-
GISTA ÁREA B

Infanticídio é o ato de matar, sob a influência do esta-
do puerperal, o próprio flho, durante o parto ou logo após. 
Em relação a esse assunto, analise as afimativas abaixo.

I. No exame sobre infanticídio, o médico legista deve 
analisar o estado de feto nascente, bem como o estado 
psíquico da mulher.

II. A técnica de docimásia de Galeno apresenta vali-
dade até 48 horas após a morte do infante, pois, a partir 
desse tempo, começam a surgir os gases oriundos da pu-
trefação, dando um falso resultado.

III. Puerpério é sinônimo de estado puerperal.
Assinale a alternativa correta:
Alternativas
(A) Todas as afirmativas estão corretas
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
(D) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
(E) Está correta apenas a afirmativa I

6.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO LE-
GISTA ÁREA B

O diagnóstico da gestação tem como exame objetivo 
a análise dos sinais de presunção, probabilidade e de cer-
teza. Assinale a alternativa que não é um sinal de certeza 
de gravidez.

Alternativas
(A) Cianose na vulva (sinal de Kluge)
(B) Movimento do feto
(C) Sopro uterino
(D) Batimentos do coração fetal
(E) Rechaço uterino (sinal de Puzos)
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7.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO LE-
GISTA ÁREA B

A sexualidade anômala é uma modificação qualitativa 
ou quantitativa do instinto sexual. Em relação aos distúr-
bios da sexualidade, analise as afirmativas abaixo.

I. Autoerotismo é o impulso obsessivo à excitação dos 
órgãos genitais. É a prática orgásmica autoerótica. É con-
siderada anômala quando, pela duração e exclusividade, 
bloqueia a prática da conjunção carnal normal.

II. Edipismo é a tendência ao incesto, isto é, o impulso 
do ato sexual com parentes próximos.

III. Mixoscopia caracteriza-se pelo prazer sexual des-
pertado em certos indivíduos em presenciar o coito de 
terceiros.

Assinale a alternativa correta.
Alternativas
(A) Todas as afirmativas estão corretas
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
(D) Está correta apenas a afirmativa II
(E) Está correta apenas a afirmativa II

8.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO LE-
GISTA ÁREA B

Na Antropologia Forense é importante o estudo para a 
determinação da idade do indivíduo. A respeito do assun-
to, analise as afirmativas abaixo.

I. A análise da aparência não é considerada para deter-
minação da idade.

II. A análise da pele não é considerada para determi-
nação da idade.

III. A análise do globo ocular, referente à idade, tem 
como elemento mais significativo o arco senil.

Assinale a alternativa correta.
Alternativas
(A) Todas as afirmativas estão corretas
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
(C) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
(D) Está correta apenas a afirmativa II
(E) Está correta apenas a afirmativa III

9.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO LE-
GISTA ÁREA B

A determinação do sexo pode ser feita por meio da 
análise das características da pélvis. A respeito do assunto, 
assinale a alternativa que apresenta relação incorreta en-
tre a característica e o sexo.

Alternativas
(A) Masculino: rugosa; Feminino: lisa
(B) Masculino: forma circular; Feminino: forma de co-
ração
(C) Masculino: íleo alto; Feminino: íleo baixo

(D) Masculino: corpo do púbis triangular; Feminino: 
corpo do púbis quadrangular
(E) Masculino: sínfise do púbis alta; Feminino: sínfise 
do púbis baixa

10.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO 
LEGISTA ÁREA B

Para efeito de identificação de sexo, devemos conside-
rar que pode haver vários tipos de sexo.

A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo.
I. Sexo jurídico é aquele cuja identificação o indivíduo 

faz de si próprio e que se reflete no comportamento.
II. Sexo de identificação é o designado no registro civil.
III. Sexo gonadal caracteriza o masculino como porta-

dor de testículos e o feminino como portador de ovários.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas
(A) Todas as afirmativas estão corretas
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
(C) Estão corretas apenas as afirmativas I e III
(D) Está correta apenas a afirmativa II
(E) Está correta apenas a afirmativa III

11.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO 
LEGISTA ÁREA B

Segundo a classificação de raças de Ottolenghi, elas 
podem ser divididas em tipos étnicos. Assinale a alternati-
va que exibe corretamente a característica e o tipo étnico 
correspondente.

Alternativas
(A) Pele trigueira; tipo mongólico
(B) Nariz pequeno, largo e achatado; tipo negroide
(C) Estatura baixa; tipo indiano
(D) Fronte larga e baixa; tipo negroide
(E) Crânio mesocefálico; tipo australoide

12.IBFC - 2017 - POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - MÉDICO 
LEGISTA ÁREA B

A ação tóxica do alcoolismo crônico determina uma 
série de manifestações psíquicas. A respeito desse assun-
to, analise as características listadas abaixo.

I. O Delirium tremens inicia-se por um estado de con-
fusão, agitação e angústia, com tremores, alucinações de 
ordem visual e amnésia.

II. A Alucinose dos bebedores (alucinose alcoólica) é a 
psicose aguda manifestada por alucinações auditivas, de-
sencadeada por excessos alcoólicos, e ocorre a perda de 
lucidez.

III. Dipsomania é a crise impulsiva e irreprimível de in-
gerir grandes quantidades de bebidas alcoólicas.

Assinale a alternativa correta:
Alternativas
(A) Todas as afirmativas estão corretas
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
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1-(IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
Sobre discricionariedade, vinculação e os elementos 

do ato administrativo, analise as afirmativas abaixo.
I . Discricionariedade é sinônimo de arbitrariedade. 
II . A discricionariedade é verificada quando a lei deixa 

certa margem de liberdade de decisão diante do caso con-
creto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma 
dentre várias soluções possíveis, todas validas perante o 
direito. 

III . O exercício da discricionariedade comumente é 
verificado nos elementos motivo e objeto do ato adminis-
trativo.

Assinale a alternativa correta.
(A) As afirmativas I, II e III estão corretas
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
(D) Apenas a afirmativa I está correta
(E) Apenas a afirmativa II está correta

2-(IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
Acerca dos Poderes da Administração Pública, em es-

pecial o Poder de Polícia, analise as afirmativas abaixo.
I. A polícia administrativa rege-se pelo Direito Adminis-

trativo, incidindo sobre bens, direitos ou atividades.
II . Costuma-se apontar como atributos do poder de 

polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a co-
ercibilidade.

III . A polícia judiciária rege-se pelo Direito Processual 
Penal, incidindo sobre pessoas.

Assinale a alternativa correta.
(A) As afirmativas I, II e III estão corretas
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
(D) Apenas a afirmativa I está correta
(E) Apenas a afirmativa II está correta

3-(IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
No que se refere aos atributos dos atos administrati-

vos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).

( ) A imperatividade é um atributo do ato administra-
tivo.

( ) A autoexecutoriedade é um atributo pelo qual o ato 
administrativo pode ser posto em execução pela própria 
Administração Pública, sem necessidade de intervenção 
do Poder Judiciário.

( ) Para que um ato administrativo esteja em conso-
nância com a lei e seja presumido legítimo é necessário 
uma intervenção estatal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta de cima para baixo.

(A) V, V, V
(B) V, V, F
(C) V, F, V
(D) F, F, V
(E) F, V, F

4-(IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO)
O artigo 37, parágrafo 1°, da Constituição Federal de 

1988 dispõe o seguinte:
“§1° A publicidade dos atos, programas, obras, servi-

ços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que carac-
terizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos.”

A expressão destacada tem relação com um princípio 
da Administração Pública encontrado na Constituição Fe-
deral. Assinale a alternativa correta que apresenta esse 
princípio.

(A) Princípio da especialidade
(B) Princípio da tutela
(C) Princípio da impessoalidade
(D) Princípio da hierarquia
(E) Princípio da continuidade do interesse público

5-(IBFC - 2017 - PM-BA - SOLDADO DA POLÍCIA MI-
LITAR)

Analise os itens a seguir e considere a classificação dos 
atos administrativos para assinalar a alternativa correta.

(A) Quanto às prerrogativas com que atua a Adminis-
tração, os atos podem ser simples ou compostos, sen-
do estes últimos os praticados pela Administração em 
situação de igualdade com os particulares, para a con-
servação e desenvolvimento do patrimônio público e 
para a gestão de seus serviços
(B) Quanto à formação da vontade, os atos adminis-
trativos podem ser simples, complexos e compostos, 
sendo estes últimos os que decorrem da declaração 
de vontade de um único órgão, seja ele singular ou co-
legiado
(C) Quanto à formação da vontade, os atos adminis-
trativos podem ser unitários, ditados e componentes, 
sendo estes últimos os que decorrem da declaração 
de vontade de um único órgão, seja ele singular ou co-
legiado
(D) Quanto às prerrogativas com que atua a Adminis-
tração, os atos podem ser de império e de gestão, sen-
do estes últimos os praticados pela Administração em 
situação de igualdade com os particulares, para a con-
servação e desenvolvimento do patrimônio público e 
para a gestão de seus serviços
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(E) Quanto aos destinatários, os atos administrativos 
podem ser gerais e individuais, sendo que ambos os 
casos atingem todas as pessoas que se encontram na 
mesma situação

6-(IBFC - 2017 - PM-BA - SOLDADO DA POLÍCIA MI-
LITAR)

Assinale a alternativa que corresponde ao atributo do 
ato administrativo, segundo o qual, presumem-se verda-
deiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre 
com relação às certidões, atestados, declarações, informa-
ções por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.

(A) Presunção de legalidade
(B) Presunção de dualidade
(C) Presunção de veracidade
(D) Presunção de economicidade
(E) Presunção de gratuidade

7. (TRE-PA – ANALISTA JUDICIÁRIO – IBFC – 2020) A li-
citação visa buscar a satisfação do interesse público e ga-
rantir a isonomia das contratações públicas. Sobre o tema, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F):

( ) O Sistema de Registro de Preços não poderá ser 
adotado quando, pela natureza do objeto, não for possível 
definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração, em razão de vedação legal expressa no De-
creto nº 7.892/2013.

( ) É vedada a realização, sem projeto executivo, de 
obras e serviços de engenharia para cuja concretização te-
nha sido utilizado o Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas (RDC), qualquer que seja o regime adotado.

( ) A fase externa do pregão será iniciada com a convo-
cação dos interessados, sendo que, no curso da sessão, o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação 
do vencedor.

( ) A Administração Pública poderá, nos editais de lici-
tação para a contratação de serviços, exigir da contratada 
que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriun-
do ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de 
ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em 
regulamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta de cima para baixo.

(A) V, F, V, V
(B) F, V, V, V
(C) V, V, F, F
(D) F, F, F, V

8. (TRE-PA – ANALISTA JUDICIÁRIO – IBFC – 2020) Em 
relação aos princípios que regem o regime jurídico admi-
nistrativo, analise as afirmativas abaixo:

I. Em razão do Princípio da Intranscendência Subjetiva 
das Sanções, não pode ocorrer ou permanecer a inscrição 
do município em cadastros restritivos fundada em irregu-
laridades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, 
são tomadas as providências cabíveis à reparação dos da-
nos eventualmente cometidos.

II. O limite de idade para a inscrição em concurso pú-
blico só se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da 
Constituição, quando possa ser justificado pela natureza 
das atribuições do cargo a ser preenchido, sendo este um 
reflexo do Princípio da Impessoalidade.

III. A administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial. Este enunciado trata, sobretudo, do Princípio da 
Legalidade.

IV. A Administração Pública pode anular seus próprios 
atos quando estes forem ilegais. No entanto, se a invali-
dação do ato administrativo repercute no campo de inte-
resses individuais, faz-se necessária a instauração de pro-
cedimento administrativo, em respeito aos princípios do 
devido processo legal e da ampla defesa.

Assinale a alternativa correta.
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
(B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

9. (TRE-PA – ANALISTA JUDICIÁRIO – IBFC – 2020) So-
bre a Administração Pública, enquanto conjunto estrutural 
de órgãos e entidades voltados à execução das atividades 
públicas, assinale a alternativa correta.

(A) Pela teoria da institucionalização, determinados 
órgãos públicos, não obstante não tenham personali-
dade jurídica própria, em virtude de sua atuação, po-
dem ganhar “vida própria”, por conta de sua história 
existencial, como é o caso do Exército Brasileiro
(B) O Poder Executivo poderá qualificar como Agência 
Reguladora a autarquia ou fundação que tenha um 
plano estratégico de reestruturação e de desenvolvi-
mento institucional em andamento e tenha celebrado 
Contrato de Gestão com o respectivo Ministério super-
visor
(C) Prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da 
prática do ato abusivo, a ação de reparação em face 
do acionista controlador da empresa pública e da so-
ciedade de economia mista, proposta pela sociedade, 
pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios



DIREITO CONSTITUCIONAL

1

DIREITO CONSTITUCIONAL

1. (IBFC - 2015 - HMDCC - TÉCNICO EM ADMINIS-
TRAÇÃO)

As sentenças abaixo discorrem sobre alguns direitos 
sociais e políticos, e deveres dos cidadãos brasileiros. Ba-
seado no tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alter-
nativa correta:

I. Todo cidadão tem como direitos sociais, a educação, 
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, de acordo 
com a Constituição da República Federativa do Brasil. 

II. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios 
para todo cidadão, sem ressalvas, sem exceções.

(A) Apenas a alternativa I está correta.
(B) Apenas a alternativa II está correta.
(C) As alternativas I e II estão corretas.
(D) As alternativas I e II estão incorretas. 

2. (IBFC - 2019 - FSA-SP - ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS)

Nos artigos 145 a 162 da Constituição Federal encon-
tram-se as normas essenciais do Direito Tributário, e por-
tanto, as regras para se arrecadar recursos públicos. Com 
base nesses artigos, analise as afirmativas abaixo e dê va-
lores Verdadeiro (V) ou Falso (F)

( ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios poderão instituir tributos como: Impostos, Taxas e 
Contribuições de Melhorias.

( ) A prestação deve ser paga em dinheiro, ou algo que 
represente um valor em dinheiro, jamais com títulos da 
dívida pública ou bens móveis.

( ) Nenhum tributo será exigido sem que uma lei ante-
rior o estabeleça.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta de cima para baixo.

(A) V, V, F
(B) V, F, V
(C) F, V, V
(D) V, V, V 

3.(IBFC - 2019 - FSA-SP - ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS)

Considere: “A constituição Brasileira atual 
é___________, foi elaborada de forma_____________ 
, e de acordo com seu conteúdo é classificada 
como____________.

” Assinale a alternativa que preencha correta e respec-
tivamente as lacunas.

(A) escrita / dogmática / formal
(B) costumeira / histórica / material
(C) costumeira / histórica / formal
(D) escrita / dogmática / material 

4. (IBFC - 2019 - FSA-SP - ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS)

Em relação a origem da Constituição Brasileira atual é 
correto afirmar que:

(A) Foi imposta pelo governo, não contando com a par-
ticipação da população
(B) Foi desenvolvida por uma Assembléia Nacional 
Constituinte, eleita pela população
(C) Foi outorgada por meio de referendo, sem a parti-
cipação da população
(D) Foi pactuada na época da monarquia, entre o rei e 
o Poder Legislativo 

5. (IBFC - 2014 - HMDCC)
Apresenta-se como direito ou garantia fundamental, 

previsto(a) na Constituição Federal da República, a gratui-
dade:

(A) das ações de habeas corpus e de habeas data.
(B) do mandado de segurança coletivo.
(C) da assistência jurídica integral a todos os acusados 
em processo administrativo.
(D) do registro civil de nascimento, a todas as pessoas 
que venham a requerê-lo. 

6. (IBFC - 2014 - HMDCC)
Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 

CORRETA.
I. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publi-

carão mensalmente os valores do subsídio e da remunera-
ção dos cargos e empregos públicos.

II. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamen-
tários provenientes da economia com receitas correntes 
em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no 
desenvolvimento de programas de qualidade e produtivi-
dade, treinamento e desenvolvimento, modernização, re-
aparelhamento e racionalização do serviço público, inclu-
sive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.
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III. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 
escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamen-
to dos servidores públicos, constituindo-se a participação 
nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contra-
tos entre os entes federados.

IV. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, 
o servidor estável ficará em disponibilidade, com remune-
ração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequa-
do aproveitamento em outro cargo.

Estão INCORRETAS:
(A) Todas as afirmativas.
(B) Apenas as afirmativas I e II.
(C) Apenas as afirmativas II e III.
(D) Apenas as afirmativas IIII e IV. 

7. (IBFC - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT)
Embora as Constituições sejam concebidas para du-

rar no tempo, a evolução dos fatos sociais pode reclamar 
ajustes na vontade expressa no documento do poder 
constituinte originário. Considerando o poder de reforma 
da Constituição, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.

I. A Constituição não poderá ser emendada na vigência 
de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado 
de sítio.

II. A Constituição poderá ser emendada mediante pro-
posta do Presidente da República, desde que conte com 
o apoio expresso de mais da metade das Assembleias Le-
gislativas.

III. A proposta de emenda será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi-
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos respectivos membros.

IV. A Constituição poderá ser emendada mediante 
proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas 
das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma 
delas, pela maioria relativa de seus membros.

(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
(B) Apenas a afirmativa I está correta
(C) Apenas a afirmativa III está correta
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 

8.  (IBFC - 2014 - HMDCC)
As sentenças abaixo discorrem sobre alguns direitos 

sociais e políticos, e deveres dos cidadãos brasileiros. Ba-
seado no tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alter-
nativa correta:

I. Todo cidadão tem como direitos sociais, a educação, 
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, de acordo 
com a Constituição da República Federativa do Brasil.

II. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios 
para todo cidadão, sem ressalvas, sem exceções.

(A) Apenas a alternativa I está correta.
(B) Apenas a alternativa II está correta.
(C) As alternativas I e II estão corretas.
(D) As alternativas I e II estão incorretas. 

9. (IBFC - 2013 - TRE-AM)
“A Constituição deve ser sempre interpretada em sua 

globalidade como um todo e, assim, as aparentes antino-
mias deverão ser afastadas.” O enunciado se refere ao 
princípio de interpretação constitucional:

(A) Da Harmonização.
(B) Do Efeito Integrador.
(C) Da Máxima Efetividade.
(D) Da Unidade da Constituição. 

10. (IBFC - 2013 - TRE-AM)
Por “mutação constitucional”, entende-se:
(A) A nova interpretação dada à Constituição, atribuin-
do novos sentidos ao seu texto
(B) A superveniência de uma nova Carta Política.
(C) A inserção de emendas constitucionais no texto da 
Constituição.
(D) O exercício do Poder Derivado Decorrente. 

11. (IBFC - 2013 - TRE-AM)
Analise as seguintes afirmativas, referentes à classifi-

cação das Constituições, e indique a alternativa CORRETA:
(A) “Constituições cesaristas” são aquelas impostas 
por quem não recebeu poder para tanto.
(B) “Constituições promulgadas” são aquelas que se 
restringem apenas aos elementos substancialmente 
constitucionais, emitindo, especialmente, princípios, 
organizando e limitado o poder.
(C) “Constituições outorgadas” são originadas de um 
plebiscito popular sobre um projeto elaborado por um 
Imperador ou um Ditador.
(D) “Constituições pactuadas” são aquelas originadas 
de um compromisso instável de duas forças políticas 
rivais, de maneira que o equilíbrio fornecido portal es-
pécie de Carta é precário. 



NOÇÕES DIREITO PENAL

1

DIREITO PENAL

1. IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO
A entrada em vigor da nova Lei de Drogas, revogando 

a anterior, fez com que o crime de porte de drogas para 
consumo pessoal deixasse de prever a aplicação de pena 
privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes 
como sanções: advertência sobre os efeitos das drogas; 
prestação de serviços à comunidade e medida educati-
va de comparecimento a programa ou curso educativo. 
Nesse sentido, no que tange à pena aplicável ao autor do 
citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas 
constitui um exemplo de:

(A) novatio legis não incriminadora
(B) abolito criminis
(C) novatio legis in pejus
(D) novatio legis in mellius
(E) lei intermediária

2. IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO
Em face do crime de associação criminosa, assinale a 

alternativa correta.
(A) a pena aumenta-se até um terço se houver a parti-
cipação de criança ou adolescente
(B) trata-se de crime de concurso eventual de agentes
(C) configura associação criminosa o ato de constituir, 
organizar ou manter grupo de pessoas com a finalida-
de de praticar crimes previstos no Código Penal
(D) a pena aumenta-se até um terço se a associação é 
armada
(E) configura associação criminosa o ato de associa-
rem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico 
de cometer crimes

3. IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO
Assinale a alternativa que preencha corretam ente a 

lacuna.
Apresenta-se como causa excludente de ilicitu-

de_____ .
(A) o exercício regular de direito
(B) a inimputabilidade
(C) a coação moral irresistível
(D) a obediência hierárquica
(E) o erro sobre a ilicitude do fato

4. IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO
Sobre a definição de crime de importunação sexual, 

assinale a alternativa correta.
(A) ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidino-
so com alguém, mediante fraude ou outro meio que 
impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da 
vítima
(B) constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permi-
tir que com ele se pratique outro ato libidinoso
(C) praticar contra alguém e sem a sua anuência ato li-
bidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia 
ou a de terceiro
(D) induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satis-
fazer a lascívia de outrem
(E) constranger alguém com o intuito de obter van-
tagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o 
agente da sua condição de superior hierárquico ou as-
cendência inerentes ao exercício de emprego, cargo 
ou função

5. IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO
Assinale a alternativa correta.
Apresenta-se com o conduta própria de contravenção 

penal o ato de:
(A) obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em 
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio 
fraudulento
(B) recusar à autoridade, quando por esta, justifica-
damente solicitados ou exigidos, dados ou indicações 
concernentes à própria identidade, estado, profissão, 
domicílio e residência
(C) adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio 
ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou in-
fluir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou 
oculte
(D) destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia
(E) apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a 
posse ou a detenção

6. IBFC - 2020 - PM-BA - SOLDADO
O Código Penal prevê, em seu artigo 140, a injúria ra-

cial como crime, considerando a ofensa feita a uma de-
terminada pessoa com referência à sua raça, cor, etnia, 
religião ou origem. Sobre a injúria racial assinale a alter-
nativa correta.

(A) Tem como bem jurídico a dignidade humana da 
coletividade
(B) Trata-se de ação penal pública incondicionada
(C) É imprescritível
(D) Cabe fiança
(E) A pena aplicada é detenção, de um a seis meses, 
ou multa
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7. IBFC. 2019 - CBM-BA
Atortura é proibida pela Constituição de 1988, sen-

do essa proibição, inclusive, um direito fundamental. Sua 
prática é considerada como crime, sendo disciplinada pela 
Lei nº 9455/1977. Sobre os crimes de tortura, assinale a 
alternativa incorreta.

(A) Constitui crime de tortura constranger alguém com 
emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental em razão de discrimina-
ção racial ou religiosa
(B) Aquele que se omite em face da prática do crime 
de tortura, quando tinha o dever de evita- las ou apu-
ra-las, também pratica crime
(C) O crime de tortura é afiançável e suscetível de gra-
ça e anistia
(D) Constitui crime de tortura submeter alguém, sob 
sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico 
ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou 
medida de caráter preventivo
(E) A condenação acarretará a perda do cargo, função 
ou emprego público e a interdição para seu exercício 
pelo dobro do prazo da pena aplicada

8. IBFC - 2020 - PREFEITURA DE VINHEDO - SP - 
GUARDA MUNICIPAL

Com relação às disposições da Lei n° 10.826/2003 (Es-
tatuto do Desarmamento) e suas alterações posteriores, 
acerca do porte, assinale a alternativa correta.

(A) É proibida a cobrança de taxas para os serviços re-
lativos ao registro e renovação do registro de arma de 
fogo, sendo permitida a cobrança para a expedição de 
segunda via de registro
(B) A autorização para o porte de arma de fogo de uso 
permitido, em todo o território nacional, é de compe-
tência das guardas municipais
(C) As armas de fogo utilizadas em entidades despor-
tivas legalmente constituídas devem obedecer às con-
dições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo 
órgão competente, respondendo o possuidor ou o au-
torizado a portar a arma pela sua guarda na forma do 
regulamento da Lei n° 10.826/2003
(D) Compete às guardas municipais a autorização do 
porte de arma para os responsáveis pela segurança de 
cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil

9. IBFC - 2020 - PREFEITURA DE VINHEDO - SP - 
GUARDA MUNICIPAL

A Lei nº 10.826/2003 conhecida como o “Estatuto do 
Desarmamento” dispõe sobre registro, posse e comercia-
lização de armas de fogo e munição. Com relação ao regis-
tro, assinale a alternativa incorreta.

(A) A comercialização de armas de fogo, acessórios e 
munições entre pessoas físicas somente será efetiva-
da mediante autorização do guarda municipal
(B) É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão 
competente
(C) A empresa que comercializar arma de fogo em 
território nacional é obrigada a comunicar a venda à 
autoridade competente, como também a manter ban-
co de dados com todas as características da arma e 
cópia dos documentos previstos no artigo 4° da Lei n° 
10.826/2003
(D) A empresa que comercializa armas de fogo, aces-
sórios e munições responde legalmente por essas 
mercadorias, ficando registradas como de sua proprie-
dade enquanto não forem vendidas

10. IBFC - 2020 - TRE-PA - ANALISTA JUDICIÁRIO - 
JUDICIÁRIA

A execução penal tem por objetivo efetivar as disposi-
ções de sentença ou decisão criminal e proporcionar con-
dições para a harmônica integração social do condenado e 
do internado. Com relação ao tema, assinale a alternativa 
incorreta:

(A) Não fere o contraditório e o devido processo de 
decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine 
transferência ou permanência de custodiado em esta-
belecimento penitenciário federal
(B) O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no 
julgamento das Ações Declaratória de Constitucionali-
dade (ADC) 43, 44 e 54, pacificou o entendimento no 
sentido de ser admitida a chamada “execução provisó-
ria da pena”, após prolação de Acórdão condenatório 
em segunda instância, sendo que isso não ofende o 
princípio constitucional da presunção de inocência
(C) O cumprimento de prisão domiciliar não impede a 
liberdade de culto, razão pela qual, considerada a pos-
sibilidade de controle do horário e de delimitação da 
área percorrida por meio do monitoramento eletrôni-
co, o comparecimento a culto religioso não representa 
risco ao cumprimento da pena
(D) O indulto extingue os efeitos primários da conde-
nação (pretensão executória), mas não atinge os efei-
tos secundários, penais ou extrapenais
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DIREITO PROCESSUAL PENAL 

1. (PC-RJ – PAPILOSCOPISTA POLICIAL 3ª CLASSE – 
IBFC – 2014)Segundo a Lei nº 12.850/2013 (Lei de Com-
bate às Organizações Criminosas), o juiz poderá, a requeri-
mento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em 
até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou subs-
tituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colabo-
rado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o 
processo criminal, desde que dessa colaboração advenha 
um ou mais resultados. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a um dos resultados previstos na referida lei:

(A) A recuperação total ou parcial do produto ou do 
proveito das infrações penais praticadas pela organi-
zação criminosa.
(B) A identificação dos demais coautores e partícipes 
da organização criminosa e das infrações penais por 
eles praticadas.
(C)  A localização de eventual vítima, estando ou não 
com a sua integridade física preservada.
(D) A prevenção de infrações penais decorrentes das 
atividades da organização criminosa.
(E) A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de 
tarefas da organização criminosa.

2. (PC-RJ – PAPILOSCOPISTA POLICIAL 3ª CLASSE – 
IBFC – 2014)Conforme prevê a Lei nº 12.850/2013 (Lei 
de Combate às Organizações Criminosas), são direitos do 
agente infiltrado:

(A) Praticar crimes no curso da investigação, mesmo 
quando exigível conduta diversa.
(B)  Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua 
voz e demais informações pessoais preservadas duran-
te a investigação e o processo criminal, salvo se houver 
decisão judicial em contrário.
(C)  Fazer cessar a atuação infiltrada por meio de de-
cisão judicial autorizadora, sendo vedado ao agente 
recusar a atuação.
(D) Guardar a devida proporcionalidade na sua atua-
ção com a finalidade da investigação, não responden-
do pelos excessos praticados.
(E) Não ter sua identidade revelada, podendo, todavia, 
ser fotografado ou filmado pelos meios de comunica-
ção independentemente da sua autorização, para que 
possa ser garantida a liberdade de imprensa.

3. (PC-RJ – PAPILOSCOPISTA POLICIAL 3ª CLASSE – 
IBFC – 2014)Segundo dispõe a Lei Federal nº 11.340/06 
(Lei Maria da Penha), constatada a prática de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, 
de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, 
algumas medidas protetivas de urgência. Correspondem a 
medidas protetivas previstas na referida lei, com exceção 
de:

(A) Suspensão da posse ou restrição do porte de ar-
mas, com comunicação ao órgão competente.
(B)  Afastamento do lar, domicílio ou local de convivên-
cia com a ofendida.
(C)  Proibição de frequentar determinados lugares, a 
fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida.
(D) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisci-
plinar ou serviço similar.
(E) Prestação de alimentos provisórios ou definitivos 
à ofendida.

4. (PC-RJ – PAPILOSCOPISTA POLICIAL 3ª CLASSE – 
IBFC – 2014)A respeito das nulidades processuais, assinale 
a alternativa que NÃO corresponde ao entendimento su-
mulado pelo Supremo Tribunal Federal:

(A)  No processo penal, a falta de defesa constitui nu-
lidade absoluta, sendo que a deficiência de defesa 
também anulará o processo, independentemente de 
haver prejuízo para o réu.
(B) É relativa a nulidade decorrente da inobservância 
da competência penal por prevenção.
(C) Constitui nulidade a falta de intimação do denun-
ciado para oferecer contrarrazões ao recurso interpos-
to da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomea-
ção de defensor dativo.
(D) É nulo o julgamento da apelação se, após a mani-
festação nos autos da renúncia do único defensor, o 
réu não foi previamente intimado para constituir ou-
tro.
(E)  É nula a decisão que determina o desaforamento 
de processo da competência do júri sem audiência da 
defesa.
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5. (PC-RJ – PAPILOSCOPISTA POLICIAL 3ª CLASSE – 
IBFC – 2014) A respeito da suspensão do processo e das 
condições impostas no período de prova ao acusado, pre-
vistas no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, assinale a alterna-
tiva correta:

(A) Expirado o prazo sem revogação, o Juiz marcará au-
diência com o réu para analisar se é o caso de extinguir 
a punibilidade.
(B) A suspensão será obrigatoriamente revogada se o 
acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por 
contravenção, ou descumprir qualquer outra condição 
imposta.
(C) A prescrição será interrompida durante o prazo de 
suspensão do processo.
(D)O Juiz não poderá especificar outras condições que 
a fica subordinada a suspensão além daquelas previs-
tas no artigo 89 da Lei nº 9.099/95.
(E) A suspensão será revogada se, no curso do prazo, 
o beneficiário vier a ser processado por outro crime 
ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do 
dano.

6. (PC-RJ – PAPILOSCOPISTA POLICIAL 3ª CLASSE – 
IBFC – 2014)No que se refere à prisão temporária, previs-
ta na Lei nº 7.960/1989, assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a um crime em que é autorizada a referida 
medida:

(A) Epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°, 
do Código Penal).
(B) Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração 
de produto destinado a fins terapêuticos ou medici-
nais (art. 273, caput e § 1º , § 1º-A e § 1º-B, do Código 
Penal).
(C) Envenenamento de água potável ou substância 
alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 
270, caput, combinado com art. 285, do Código Penal).
(D) Genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de 
outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas.
(E) Crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 
16 de junho de 1986).

7. (PC-RJ – PAPILOSCOPISTA POLICIAL 3ª CLASSE – 
IBFC – 2014) A respeito do Exame de Corpo de Delito e das 
Perícias em Geral, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Tratando-se de perícia complexa que abranja mais 
de uma área de conhecimento especializado, poder-
-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e 
a parte indicar mais de um assistente técnico.
(B) Havendo requerimento das partes, o material pro-
batório que serviu de base à perícia será disponibiliza-
do no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre 
sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame 
pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conser-
vação.

(C)  Na falta de perito oficial, o exame será realizado 
por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma 
de curso superior preferencialmente na área específi-
ca, dentre as que tiverem habilitação técnica relacio-
nada com a natureza do exame.
(D) Os peritos oficiais prestarão o compromisso de 
bem e fielmente desempenhar o encargo, não se es-
tendendo tal incumbência aos peritos não oficiais.
(E) O assistente técnico atuará a partir de sua admis-
são pelo juiz e após a conclusão dos exames e elabo-
ração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes 
intimadas desta decisão.

8. (PC-RJ – PAPILOSCOPISTA POLICIAL 3ª CLASSE – 
IBFC – 2014) Acerca das hipóteses que autorizam a prisão 
preventiva, analise as assertivas abaixo:

I. Será admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos 
punidos com pena privativa de liberdade máxima igual ou 
superior a 4 (quatro) anos.

II. Será admitida a prisão preventiva se o agente for 
reincidente por outro crime doloso.

III. Será admitida a prisão preventiva se o crime envol-
ver violência doméstica e familiar contra a mulher, crian-
ça, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiên-
cia, para garantir a execução das medidas protetivas de 
urgência.

IV. Será admitida a prisão preventiva quando houver 
dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta 
não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Estão corretas as assertivas:
(A) I, II e III, apenas.
(B)  I, III e IV, apenas.
(C)  II, III e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.
(E) II e III, apenas.

9. (PC-RJ – PAPILOSCOPISTA POLICIAL 3ª CLASSE – 
IBFC – 2014) Segundo dispõe o Código de Processo Penal, 
a autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prá-
tica de infração penal, deverá adotar algumas providên-
cias. A respeito do tema, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) A autoridade policial deverá dirigir-se ao local, 
providenciando para que não se alterem o estado e 
conservação das coisas, até a chegada dos peritos cri-
minais.
(B) A autoridade policial deverá apreender os objetos 
que tiverem relação com o fato, após liberados pelos 
peritos criminais.



NOÇÕES DE CONTABILIDADE

1

NOÇÕES DE CONTABILIDADE

1. (IBFC - TÉCNICO (EBSERH)/CONTABILIDADE/2020)
Analise as afirmativas a seguir em relação aos concei-

tos, objetivos e finalidades da contabilidade.
I. A contabilidade tem como finalidade o fornecimento 

de informações referente a situação patrimonial e econô-
mica, seja de pessoa física ou jurídica.

II. Dentre os seus objetivos está o de registrar e docu-
mentar atos e fatos ocorridos em determinada entidade, 
tanto de natureza econômica quanto financeira.

III. Conceitualmente é uma ciência técnica, isto porque 
historicamente elabora técnicas de registros para controle 
e organização.

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

2. (IBFC - AUXILIAR (FSA)/FINANCEIRO I/2019)
Dentre os conceitos, a finalidade e os princípios da 

Contabilidade Geral é correto afirmar que:
(A) A Contabilidade tem como objeto o patrimônio, e 
a sua finalidade é fornecer informações para seus usu-
ários
(B) A contabilidade inclui‐se entre as ciências exatas, 
tendo em vista que possui objeto próprio e envolve os 
conhecimentos obtidos por metodologia racional, com 
as condições de generalidade e certeza
(C) As palavras débito e crédito da contabilidade são 
associadas à “subtração” e “adição” do financeiro
(D) Tem por finalidade registrar fatos e produzir infor-
mações voltadas para auxiliar a arrecadação tributária, 
de forma mais vantajosa, para o Poder Público

3. (IBFC - AUXILIAR (FSA)/FINANCEIRO I/2019)
Com relação aos usuários da contabilidade, analise as 

alternativas abaixo e assinale a correta.
(A) Os usuários da contabilidade são aquelas pessoas 
que necessitarão dos dados fornecidos pela contabili-
dade para alguma finalidade
(B) Para os usuários externos, a informação contábil é 
sob medida e, para usuários internos, a informação é 
padronizada
(C) São exemplos de usuários internos: a alta admi-
nistração, os gestores, os empregados e os principais 
clientes
(D) Usuário externo é qualquer agente que participa 
do processo de gestão da entidade e tem acesso às 
informações necessárias para decidir o caminho a ser 
seguido pela organização ou parte dela

4. (IBFC - TÉCNICO (MGS)/CONTÁBIL/2017)
Com base na Lei 6.404/76, assinale a alternativa incor-

reta:
(A) As obrigações da companhia, inclusive financia-
mentos para aquisição de direitos do ativo não circu-
lante, serão classificadas no passivo circulante, quan-
do se vencerem no exercício seguinte, e no passivo 
não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior. 
A companhia em que o ciclo operacional tiver duração 
maior que o exercício social, a classificação no circu-
lante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo
(B) No balanço, as contas serão classificadas segundo 
os elementos do patrimônio que registrem, e agrupa-
das de modo a facilitar o conhecimento e a análise da 
situação financeira da companhia
(C) As demonstrações financeiras serão assinadas pe-
los administradores e por contabilistas legalmente ha-
bilitados
(D) A escrituração da companhia será mantida em re-
gistros permanentes, com obediência aos preceitos 
da legislação comercial e da Lei 8.666/93 e aos prin-
cípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo 
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no 
tempo e registrar as mutações patrimoniais, segundo 
o regime de competência

5. (IBFC - TÉCNICO (EBSERH-HUAP)/CONTABILIDA-
DE/2016)

Assinale a alternativa correta. As Normas Brasileiras de 
Contabilidade classificam‐se em:
(A) Profissionais e Técnicas
(B) Princípios e Convenções
(C) Substantivas e Abstratas
(D) Estatutos e Regimentos
(E) Normas Consuetudinárias e Normas Jurisdicionais

6. (IBFC - TÉCNICO (EBSERH-HUAP)/CONTABILIDA-
DE/2016)

Assinale a alternativa correta. As Normas Brasileiras de 
Contabilidade, com exceção dos Comunicados Técnicos, 
devem ser submetidas à audiência pública com:

(A) Duração mínima de 5 (cinco) dias
(B) Duração mínima de 30 (trinta) dias
(C) Duração máxima de 40 (quarenta) dias
(D) Duração máxima de 15 (quinze) dias
(E) Duração mínima de 60 (sessenta) dias
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7. (IBFC - ANALISTA ADMINISTRATIVO (EBSERH-
-HUAP)/CONTABILIDADE/2016)

Assinale a alternativa incorreta.
(A) A contabilidade é uma ciência que possibilita, por 
meio de suas técnicas, o controle permanente do pa-
trimônio das empresas
(B) A principal finalidade da contabilidade é fornecer 
informações sobre o Patrimônio, informações essas 
de ordem econômica e financeira, que facilitam as 
tomadas de decisões, tanto por parte dos administra-
dores ou por parte daqueles que pretendem investir 
na organização. As informações de ordem econômica 
referem‐se às entradas e saídas de dinheiro (fluxo de 
caixa). As informações de ordem financeira referem‐se 
à movimentação das compras e vendas, despesas e re-
ceitas, evidenciando os lucros ou prejuízos apurados 
nas transações realizadas pela organização
(C) Escrituração é uma das técnicas utilizadas pela con-
tabilidade; consiste em registrar, nos livros próprios, 
os acontecimentos que provocam modificações no pa-
trimônio da empresa
(D) Não se pode escriturar nada nos livros contábeis 
sem que documentos idôneos comprovem a veracida-
de do registro
(E) O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e 
obrigações de uma pessoa, avaliado em moeda

8. (IBFC - CONTADOR (SESA PR)/2016)
Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 

correta.
I. A contabilidade é a doutrina do controle econômi-

co e da determinação do retido em qualquer espécie de 
empresa.

II. A contabilidade é a ciência do patrimônio.
III. A Contabilidade é a técnica da revelação patrimo-

nial.  A revelação consiste na descrição, na colocação em 
evidência, de determinados fatos.

(A) Todas as afirmações estão corretas.
(B) Apenas a afirmação II está correta.
(C) Apenas a afirmação II está incorreta.
(D) Apenas a afirmação I está incorreta.

9. (IBFC - CONTADOR (SESA PR)/2016)
Determinada empresa está com a seguinte situação 

patrimonial:
Ativo = R$ 500.000,00 e Passivo Exigível = 500.000,00
Esta empresa apresenta situação líquida:
(A) Negativa.
(B) Positiva
(C) Nula.
(D) Descoberta.

10. (IBFC - ANALISTA (EBSERH HU-FURG)/ADMINIS-
TRATIVO/CONTABILIDADE/2016)

“A Contabilidade é uma ciência que desenvolveu uma 
metodologia própria com a finalidade de controlar o pa-
trimônio das aziendas, apurar o rédito das atividades das 
aziendas e prestar informações às pessoas que tenham in-
teresse na avaliação da situação patrimonial e do desem-
penho dessas atividades” (Neves e Viceconti ‐ 2009). Com 
base neste conceito, assinale a alternativa incorreta:

(A) Pessoa Jurídica é a unidade resultante de um agru-
pamento humano organizado, estável, objetivando 
fins de unidade pública ou privada, inteiramente dis-
tinta dos indivíduos que a compõe, capaz de possuir e 
exercitar direitos e contrair obrigações.
(B) Com relação às informações de natureza econômi-
ca, podemos afirmar que compreendem os fluxos de 
receitas e de despesas, que geram lucros ou prejuízos 
à uma entidade, assim como das variações no patri-
mônio desta entidade e com relação às informações 
de natureza financeira tratam‐se dos fluxos de caixa e 
do capital de giro das entidades.
(C) O objeto da Contabilidade é o patrimônio das enti-
dades económico‐administrativas (aziendas).
(D) O objetivo da Contabilidade é todas as pessoas físi-
cas ou jurídicas que, direta ou indiretamente, tenham 
interesse na avaliação e no desenvolvimento da enti-
dade.
(E) O campo de aplicação são as aziendas.

11. (IBFC - ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL 
(SESP MG)/CIÊNCIAS CONTÁBEIS/2014)

Para atingir o fim a que se propõe, a Contabilidade uti-
liza de várias técnicas. Com base em algumas destas técni-
cas, analise as alternativas e assinale a incorreta:

(A) Consolidação das Demonstrações Contábeis con-
siste na elaboração da várias demonstrações, tanto 
das empresas controladas, como da controladora, vi-
sando apresentar a situação econômica e financeira 
de todo o grupo empresarial.
(B) Análise das Demonstrações Contábeis consiste no 
exame e na interpretação dos dados contidos nas De-
monstrações Contábeis, com o fim de transformar es-
ses dados em informações úteis aos diversos usuários 
da Contabilidade.
(C) Auditoria consiste na verificação da exatidão dos 
dados contidos nas Demonstrações Contábeis por 
meio do exame minucioso dos registros contábeis e 
dos elementos que deram origem a eles.
(D) Demonstrações Contábeis são quadros técnicos 
que apresentam dados extraídos dos registros contá-
beis da empresa.
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1.(IBFC - MÉDICO (SESA PR)/DO TRABALHO/2016)

Seu objetivo básico é o de sintetizar uma série de va-
lores de mesma natureza, permitindo, dessa forma, que 
se tenha uma visão global da variação desses valores, or-
ganiza e descreve os dados de três maneiras: por meio de 
tabelas, de gráficos e de medidas. Trata-se de:

(A) Estatística descritiva.
(B) Estatística probabilística.
(C) Estatística inferencial.
(D) Estatística populacional.

2. (IBFC - ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL 
(SESP MG)/QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO SUPE-
RIOR/2014)

Conceitua-se Estatística o conjunto das técnicas des-
tinadas ao estudo quantitativo de fenômenos coletivos e 
empiricamente observáveis. Sobre o tema, leia as senten-
ças e assinale a alternativa correta:

I. Entre as finalidades da Estatística está desenvolver 
métodos e técnicas para coleta, organização, análise e in-
terpretação de dados; e ainda fornecer métodos para infe-
rir conclusões sobre um universo maior a partir das obser-
vações de um fenômeno particular.

II. Probabilidade Estatística são afirmações sobre a 
possibilidade ou a probabilidade de ocorrência de um fe-
nômeno, sem que sejam estabelecidas condições especí-
ficas para tal.

Estão corretas as afirmativas:
(A) Apenas a afirmativa I está correta.
(B) Apenas a afirmativa II está correta.
(C)  As afirmativas I e II estão corretas.
(D) Nenhuma afirmativa está correta.

3. (IBFC - TÉCNICO EM INFORMAÇÕES EDUCACIO-
NAIS (INEP)/ÁREA I/2012 (E MAIS 1 CONCURSO)

A alternativa em que todas as variáveis são contínuas 
é:

(A) Idade, altura, número de irmãos, peso.
(B) Peso, comprimento, entrevistados, salário de fun-
cionários.
(C)   Religião, profissão, sexo, nacionalidade.
(D) Área, porcentagem, quilogramas, temperatura.
(E) Altura, comprimento, toneladas, nível de escolari-
dade.
 

4. (IBFC - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (SEE 
MG)/NÍVEL I GRAU A/MATEMÁTICA/2015/EDUCAÇÃO 
REGULAR)

A violência se manifesta de diversas formas, caracte-
rística essa que levou o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) a pesquisar sobre o tema histórico e de 
vários contornos no Brasil. Analise o gráfico desenvolvido 
pela instituição.

De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que 
apresenta o maior percentual de pessoas que foram víti-
mas de tentativa de roubo.

(A) 2,0% - Motocicleta
(B) 54,0% - Dinheiro, cartão de débito ou crédito, ou 
cheque.
(C)  37,3% - Outro
(D) 54,2% - Telefone Celular

5 (IBFC - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (SEE 
MG)/NÍVEL I GRAU A/MATEMÁTICA/2015/EDUCAÇÃO 
REGULAR)

A violência se manifesta de diversas formas, caracte-
rística essa que levou o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) a pesquisar sobre o tema histórico e de 
vários contornos no Brasil. Analise o gráfico desenvolvido 
pela instituição.
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A pesquisa do IBGE identificou por meio de consultas 
o percentual de tentativa de furto ou roubo à população 
e organizou os dados no gráfico. Foi realizada em 2009 e 
comprovou que a porcentagem de furto de bicicletas é 
maior que a tentativa de furto de motocicletas. A diferen-
ça percentual é de:

Assinale a alternativa correta.
(A)  10,9%
(B) 5,3%
(C)  11,3%
(D) 3,4%

6.(IBFC - TÉCNICO EM INFORMAÇÕES EDUCACIO-
NAIS (INEP)/ÁREA I/2012 (E MAIS 1 CONCURSO)

Foram entrevistadas 1600 pessoas sobre a preferência 
entre quatro candidatos a prefeito de uma cidade. Cada 
entrevistado só podia escolher um candidato. Dos 1600 
entrevistados, 200 declararam preferência para um candi-
dato A. Ao representar, num gráfico de setores, a preferên-
cia no candidato A deve-se utilizar um ângulo central de:

(A)  80º
(B) 60º
(C) 30º
(D) 45º
(E) 50º

7.(IBFC - ANALISTA ADMINISTRATIVO (EBSERH)/ES-
TATÍSTICA/2020)

A tabela indica a distribuição de frequências de uma 
variável A.

De acordo com os dados da tabela, assinale a alterna-
tiva correta.

(A)  a frequência relativa acumulada da terceira classe 
é 27,5%
(B) a moda da distribuição é igual a 12,75
(C) a diferença entre a frequência relativa da quarta 
classe e a frequência relativa da terceira classe é 6,5%
(D) a frequência relativa acumulada da primeira classe 
é diferente da frequência relativa da primeira classe
(E)  a frequência relativa da n-ésima classe é igual a 
frequência relativa acumulada da n-ésima classe

8.(IBFC - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (SEE 
MG)/NÍVEL I GRAU A/MATEMÁTICA/2015/EDUCAÇÃO 
REGULAR)

A tabela a seguir, representa os salários pagos a 150 
funcionários de uma empresa automobilística. Analise.

Quantos montadores recebem até seis salários base? 
Assinale a alternativa correta.

(A)  220 montadores
(B) 110 montadores
(C) 190 montadores
(D) 150 montadores

9.(IBFC - ESTATÍSTICO (PREF SGDA (RN))/2021)

Considere que uma determinada peça é acompanhada 
na linha de produção, ao longo do primeiro trimestre de 
um ano, e teve os defeitos categorizados em nove tipos 
com as ocorrências registradas na tabela abaixo, para re-
alização controle estatístico da qualidade e de processos.

Tabela: Evolução dos defeitos de A a I de uma peça em 
uma linha de produção.

Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).
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1.IBFC - 2020 - EBSERH - TECNÓLOGO EM GESTÃO 
HOSPITALAR

A Gestão de Documentos contribui no processo de 
Acreditação Hospitalar, porque assegura que a informa-
ção produzida e utilizada será bem gerenciada, garantindo 
a confidencialidade e a rastreabilidade das informações. 
Para os hospitais e clinicas que necessitam manter os do-
cumentos físicos dos pacientes por um período maior do 
que o indicado, uma boa opção é investir na Microfilma-
gem. Assinale a alternativa que define corretamente a cer-
ca da microfilmagem:

Alternativas
(A) Consiste em um método de gerenciar e armazenar 
informações por meio da captação de imagens dos do-
cumentos por um processo fotográfico
(B) Consiste em realizar o arquivamento dos documen-
tos de acordo com o assunto tratado neles
(C) Consiste em organizar os documentos arquivados 
de acordo com a ordem alfabética desses, permitindo 
uma consulta mais intuitiva e eficiente
(D) Consiste em determinar um número sequencial 
para cada documento, permitindo sua consulta de 
acordo com um índice numérico previamente deter-
minado
(E) Consiste em organizar documentos financeiros, 
fotos e outros arquivos em que a data é o elemento 
essencial para buscar a informação

2.IBFC - 2020 - EBSERH - ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO

Sobre arquivamento e ordenação de documentos de 
arquivo, assinale a alternativa que preencha correta e res-
pectivamente as lacunas.

“Arquivo _____ são documentos que possivelmente 
poderão ser utilizados no futuro e que devem ser guarda-
dos por longo período. _____,refere-se à maneira de re-
presentar o documento de acordo com o seu suporte. No 
método de arquivamento _____ o principal elemento é o 
assunto. O método geográfico de arquivamento é classifi-
cado como integrante do sistema _____.”

Alternativas
(A) Ativo / Espécie / ideográfico / direto
(B) Morto / Gênero / ideográfico / direto
(C) Morto /Espécie / alfabético / indireto
(D) Ativo / Gênero / ideográfico / indireto
(E) Morto / Espécie / alfabético / direto

3.IBFC - 2020 - EBSERH - ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO

Gestão de documentos é o conjunto de procedimen-
tos e operações técnicas referentes a produção, tramita-
ção, uso, avaliação e arquivamento de documentos nas 
fases corrente e intermediária, visando sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente (Lei de Arquivos nº 
8.159/1991). Acerca desse assunto, assinale a alternativa 
correta.

Alternativas
(A) As fases da gestão de documentos são: recebimen-
to, manutenção e destinação final
(B) Tramitação é o processo de análise de documen-
tos de arquivo que estabelece os prazos de guarda e 
a destinação final, de acordo com os valores que lhes 
são atribuídos
(C) Documentos de guarda temporária são aqueles de 
interesse passageiro, que não possuem valor adminis-
trativo, legal ou fiscal para o órgão ou entidade
(D) Os prazos de guarda não se vinculam à determina-
ção do valor do documento, mas ao tempo necessário 
para seu arquivamento nas fases corrente e perma-
nente, procurando atender, exclusivamente, às neces-
sidades da administração que o gerou
(E) A tabela de temporalidade é um instrumento de 
destinação, aprovado por autoridade competente, 
que determina prazos e condições de guarda tendo 
em vista a transferência, recolhimento ou eliminação 
de documentos

4.IBFC - 2020 - EBSERH - ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO

O setor de Protocolo é, comumente, o setor respon-
sável pelo recebimento, registro, distribuição, controle da 
tramitação e expedição de documentos. Acerca desse as-
sunto, assinale a alternativa incorreta.

Alternativas
(A) Quando o setor de Protocolo é centralizado, os do-
cumentos e atividades de controle ficam em um único 
local na organização
(B) Após o registro, os documentos são numerados 
(autuados) conforme sua ordem de chegada ao arqui-
vo
(C) São vantagens do sistema descentralizado: treina-
mento mais eficiente de pessoal de arquivo, maiores 
possibilidades de padronização de normas e procedi-
mentos e nítida delimitação de responsabilidades
(D) A tramitação é um conjunto de procedimentos for-
mais definidos pela empresa. É o caminho que o do-
cumento percorre desde sua entrada na empresa até 
chegar ao seu destinatário (cumprir sua função)
(E) A distribuição é a entrega dos documentos para os 
respectivos destinatários
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5.IBFC - 2020 - TRE-PA - TÉCNICO JUDICIÁRIO - AD-
MINISTRATIVA

Acerca da importância da implementação dos progra-
mas de gestão de documentos, assinale a alternativa in-
correta.

Alternativas
(A) estabelecem objetivos gerais e específicos focados 
nas ações e atividades de gestão de documentos para 
um público/setor, conjunto institucional ou área geo-
gráfica
(B) servem como instrumentos de organização embora 
não consigam articular as ações para enfrentar os pro-
blemas/questões
(C) facilitam a identificação dos problemas/ questões 
e os respectivos segmentos que devem ser alvo de in-
tervenção, devendo seu desempenho ser passível de 
aferição com indicadores coerentes com os objetivos
(D) nas ações são indicados: o que será feito e de que 
maneira, a base legal, a(s) meta(s) e o(s) produto(s)

6.IBFC - 2020 - TRE-PA - TÉCNICO JUDICIÁRIO - AD-
MINISTRATIVA

No que diz respeito às políticas de acesso aos docu-
mentos de arquivo, analise as afirmativas abaixo.

I. O acesso a informações públicas somente será as-
segurado mediante realização de audiências ou consul-
tas públicas, incentivo à participação popular ou a outras 
formas de divulgação. II. Cabe aos órgãos e entidades do 
poder público, observadas as normas e procedimentos 
específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da 
informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divul-
gação. III. É dever dos órgãos e entidades públicas promo-
ver, independentemente de requerimentos, a divulgação 
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, 
de informações de interesse coletivo ou geral por eles pro-
duzidas ou custodiadas. IV. Informado do extravio da infor-
mação solicitada, poderá o interessado requerer à autori-
dade competente a imediata abertura de sindicância para 
apurar o desaparecimento da respectiva documentação.

Assinale a alternativa correta.
Alternativas
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
(B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas

7.IBFC - 2020 - TRE-PA - TÉCNICO JUDICIÁRIO - AD-
MINISTRATIVA

O objetivo da descrição arquivística é identificar e ex-
plicar o contexto e o conteúdo de documentos de arquivo 
a fim de promover o acesso aos mesmos. Acerca desse as-
sunto, assinale a alternativa correta.

Alternativas
(A) Apenas alguns elementos são considerados essen-
ciais para o intercâmbio internacional de informação 
descritiva: código de referência; título; produtor; da-
ta(s); dimensão da unidade de descrição; nível de des-
crição
(B) Apenas alguns elementos são considerados essen-
ciais para o intercâmbio internacional de informação 
descritiva: código de referência; título; produtor; da-
ta(s); idioma; e nível de descrição
(C) Apenas alguns elementos são considerados essen-
ciais para o intercâmbio internacional de informação 
descritiva: código de referência; título; produtor; da-
ta(s); idioma; e resumo da descrição
(D) Apenas alguns elementos são considerados essen-
ciais para o intercâmbio internacional de informação 
descritiva: código de referência; procedência; produ-
tor; data(s); dimensão da unidade de descrição; e nível 
de descrição

8.IBFC - 2020 - TRE-PA - TÉCNICO JUDICIÁRIO - AD-
MINISTRATIVA

Acerca das políticas públicas arquivísticas, analise as 
afirmativas abaixo e de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) Trata-se de um objetivo das políticas públicas ar-
quivísticas garantir o direito constitucional de acesso à in-
formação. ( ) Políticas públicas arquivísticas são premissas, 
decisões e ações, produzidas pelo estado e inseridas nas 
agendas governamentais em nome do interesse social que 
contemplam os diversos aspectos (administrativo, legal, 
científico, cultural, tecnológico etc.) relativos à produção, 
uso e preservação da informação arquivística de nature-
za pública e privada. ( ) As políticas públicas arquivísticas 
podem ser setoriais e apresentarem uma configuração na-
cional, regional ou local. ( ) A legislação arquivística é uma 
política que fornece elementos normalizadores à política 
arquivística.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta de cima para baixo.

Alternativas
(A) F, V, V, F
(B) V, F, F, V
(C) F, V, F, V
(D) V, V, V, F




