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Introdução

É novo no mundo dos concursos e não sabe por onde começar?

A cada ano que passa aumenta o número de interessados em fazer um concurso público, seja por sua alta re-
muneração ou, principalmente, pela garantia de estabilidade. Porém muitos não tem o conhecimento e nem as 
orientações necessárias para atingir seus objetivos.

Este e-book é dividido em capítulos, desde introdução ao concurso público, passando por dicas, até a elabo-
ração de planos de estudos. Todo um conjunto de conteúdo para você que quer ir além. E se você não estiver 
disposto a se dedicar e, obviamente, preparado para isso, ficará atrás dos concorrentes.

Esperamos que este e-book possa esclarecer um pouco melhor como funciona este mundo, apresentando quais 
são os pontos fundamentais para iniciar a sua caminhada rumo ao cargo público.

Boa leitura e sucesso na sua jornada.

Equipe Concurso Virtual.
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Iniciando nos concursos

O que é Concurso Público?

O concurso público é um processo seletivo obrigatório para ocupantes de cargos e empregos públicos, nos 
termos da Constituição Federal, art. 37, II: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração”.

Quais são as fases do concurso público?

O processo seletivo (certame) se divide normalmente em 2 fases. A primeira ocorre internamente, no momen-
to em que o órgão, após consulta ao RH (departamento de recursos humanos), constata a quantidade de cargos 
vagos para serem providos. A segunda fase é a externa, momento em que se torna público o processo seletivo 
(certame), por meio do edital.

Como se dividem as etapas internas?

São basicamente 5 etapas principais, sendo:
1. Verificação de cargos vagos junto ao setor de pessoal;
2. Solicitação ao órgão superior para  autorização do concurso;
3. Autorização do concurso com a devida dotação orçamentária ao órgão de gestão e planejamento;
4. Escolha da Banca Organizadora do concurso (Licitação é a regra);
5. Estabelecimento das regras e preparação do edital do certame.

Como se dividem as etapas externas?

1. Publicação do edital do certame;
2. Abertura do período de inscrições;
3. Aplicação das provas, que pode acontecer em duas etapas (uma objetiva e a outra discursiva) e ocorre geral-
mente dentro de 60 a 90 dias após a publicação do edital;
4. Divulgação dos gabaritos preliminares pela Banca Organizadora;
5.  Abertura do prazo destinado a recursos em relação às questões das provas realizadas;
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6. Divulgação do gabarito definitivo após análise dos recursos e motivos dos deferimentos e indeferimentos.
7. Realização de outras etapas de provas, tais como correção de redação, prova oral, avaliação física e/ou psico-
lógica, investigação social, exames médicos e testes físicos e psicológicos, quando for o caso;
8. Divulgação dos resultados das outras fases;
9. Interposição de recursos dessas outras fases;
10. Divulgação do resultado final e aguardo da homologação do concurso ou,
11. Quando for o caso, realização de curso de formação profissional (última etapa) e, somente após, divulgação 
do resultado final e aguardo da homologação do concurso;
12. Homologação do resultado final.

Após a homologação do resultado final, o que acontece?

1. Nomeação dos aprovados e classificados na ordem;
2. Posse (aceitação das atribuições e responsabilidades);
3. Exercício (efetivo desempenho das funções);
4. Estágio Probatório (avaliação para saber se o servidor tem aptidão e capacidade para o desempenho do 
cargo);
5. Aquisição da estabilidade (após 3 anos de efetivo exercício).
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Como se preparar para
concursos públicos

Muitos alunos tem dúvidas de como se preparar para concursos públicos. Pensando nisso, o professor Alexan-
dre Prado preparou uma lista de 11 dicas para você se preparar para Concursos Públicos, confira!
 
1- Leia o edital: O edital é o texto que norteia o candidato e onde estão todas as informações referentes ao con-
curso, como prazo de pagamento, inscrição, conteúdo programático, peso das matérias, critério de desempate; 
e apesar disso, alguns candidatos desprezam o edital. A dica é ler atentamente o certame.
 
2- Foque em matérias de maior dificuldade: Depois que o edital for lançado, o candidato deve fazer uma 
reavaliação de quais matérias ele julga ter mais dificuldade. Desta forma, o planejamento posterior será mais 
bem elaborado.
 
3- Conheça a banca: Muitos candidatos nem sequer se interessam em saber quem é a banca organizadora do 
concurso. Entretanto, é muito importante conhecer a banca. Se o candidato a conhece, já sabe de que maneira 
ela trabalha e pode, desta forma, se preparar conforme o gênero das questões.
 
4- Busque instituições e materiais sérios: A internet é um ambiente que hospeda muitos materiais que pre-
param o concurseiro. Sejam simulados, sejam até mesmo apostilas, no ciberespaço o concurseiro consegue ter 
uma ótima preparação, se ele fizer um filtro desse material que é buscado. Por isso, a dica que deixo é: avalie 
com minúcia a instituição, curso preparatório, ao qual você recorre para encontrar materiais de apoio. Veja 
se os professores são conhecidos, e se eles se comprometem não apenas com o lucro, mas também com a sua 
aprovação. Feito isso, com certeza o candidato terá êxito na prova.
 
5- Não se deixe dominar pelo medo: Outra grande dica que deixo para os candidatos é não deixar o medo e a 
ansiedade dominar suas mentes. Faça um planejamento de estudos, dedique-se, e, acima de tudo, acredite que 
você é capaz. Tenho percebido que muitos alunos acabam se perdendo nesse meio tempo entre edital e prova, 
pois ficam muito nervosos. O importante é saber que o mercado público está em franco crescimento, e que 
com certeza há um lugar para você também nesse mercado. No mais, somente dedicação e concentração irão 
vencer o medo e a ansiedade.
 
6- Treine através de simulados: Os simulados são de excepcional importância na preparação do candidato 
rumo à aprovação.No simulado o candidato consegue medir como está seu nível de conhecimento e saber 
quais questões ele tem maior dificuldade. Portanto, candidato, apóie-se em simulados. Faça quantos conseguir.
 
7- Não comece a estudar somente quando o edital sair: Um grande erro cometido pelos concurseiros é es-
tudar apenas quando é lançado o edital. O melhor a ser feito é começar a estudar mesmo antes de o edital sair. 
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Aquele que estuda antes tem mais chances do que aquele que só começou depois que o edital saiu.

 8- Não deixe de exercer seu direito de recurso: Alguns candidatos não sabem que se ele responder uma 
questão na prova, e ela forem dada como errada, mas no entanto ele ter a certeza que ela está correta, ele pode 
entrar com um recurso para que a questão seja revista pela banca. É importante estar atento e recorrer os seus 
direitos também no concurso.
 
9- Exercite através de provas anteriores. Além dos simulados as provas anteriores também exercem papel 
importante nessa preparação do concurseiro. Portanto, busque sim provas anteriores e refaça-a. Alguns can-
didatos não acham necessário rever a prova anterior, pois acreditam que nenhuma questão será a mesma. No 
entanto, tão mais importante do que a questão ser repetida em outro concurso, é o candidato sentir e perceber 
como elas são cobradas.
 
10- Administre seu tempo em resolução de questões: O tempo para alguns concurseiros pode ser um vilão 
na hora da prova. É importante o candidato ter em mente as intempéries que poderão surgir na hora de fazer a 
prova, como cadeira desconfortável, sala mais abafada ou até mesmo fria, entre outras situações.
 
11- Tome cuidados com a saúde: Uma última dica que deixo é sobre a saúde. O candidato deve ter semanal-
mente seu momento de lazer, para espraiar a mente. O cérebro humano absorve certa quantidade de informa-
ção por dia. Não adianta estudar madrugadas adentro. Além disso, sempre mantenha uma alimentação com 
proteínas benéficas à memória. Tome bastante líquido.
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Dicas para concurseiros
iniciantes

Eu sou o Rodrigo Menezes, fundador do site Concurso Virtual e 
professor de Direito Constitucional para concursos públicos há 10 
anos. Mas antes disso eu era concurseiro. Fiz o concurso para Téc-
nico do MP/RJ em 2001 e não passei. Tentei também em 2002, e no-
vamente não passei. Aí, em 2004, prestei o concurso para a Polícia 
Rodoviária Federal, com 525.000 inscritos no Brasil, e fui aprovado 
em 10º lugar.

Ora, qual foi a diferença, a “fórmula mágica”?

Para passar em concursos públicos, a primeira coisa de que você 
precisa é saber qual o concurso que vai fazer. Defina uma área ou 
um concurso específico.

O ideal é que você defina uma área de concursos. Por exemplo: área bancária (Caixa Econômica e Banco do 
Brasil são concursos que estão sempre abrindo), área de tribunais (TRT, TRE, TJ etc.), entre outras. Quando 
você escolhe uma área, estuda as disciplinas comuns ‒ chamadas de básicas ‒  dentro daquela determinada 
área. Aí, ao adquirir um domínio suficiente nessas disciplinas, você pode partir para as matérias específicas e, 
então, se colocar em condições de lutar por uma vaga com os outros candidatos. As disciplinas básicas para a 
grande maioria dos concursos são: Português, Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo e 
Raciocínio Lógico-Matemático.

É muito difícil você estudar um ou dois meses para uma prova e conseguir ser aprovado. A experiência mostra, 
pelos resultados de aprovação dos diversos candidatos com os quais eu já tive contato ao longo desses anos, 
que só se passa em concurso depois de se estudar de 6 meses a 1 ano, pelo menos. A média de tempo de estudo 
para quem passa em concurso é de 1 ano e meio. Apesar disso, esses números variam de pessoa para pessoa, 
em função da quantidade de horas diárias de estudo e do curso no qual você está se preparando, por exemplo.

Para que você consiga se organizar, é muito importante montar um quadro de horários, em que você listará 
os dias da semana, horários do dia e disciplinas a serem estudadas nos períodos “livres” (fora do tempo para 
dormir, levar ou buscar o filho na escola, resolver outros assuntos importantes etc.).

O outro ponto fundamental para que se chegue à aprovação é estudar com material de qualidade. Se você es-
tuda num curso que não te dá conteúdo de qualidade, será muito difícil de passar, ao passo que, se você estuda 
num curso que já é reconhecido pelas aprovações, a chance de alcançar a aprovação mais rapidamente é muito 
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maior. No Concurso Virtual, você terá 100% do que precisa para passar em concurso. O Concurso Virtual 
surgiu da iniciativa de três professores concursados (e concurseiros): Alexandre Prado, Marcelo Marques e eu, 
Rodrigo Menezes. Nós percebemos que, depois das aulas de teoria, o candidato a concurso público necessitava 
fixar os conhecimentos adquiridos e manter-se atualizado até a prova. E foi para suprir essa necessidade que 
nasceu o site Concurso Virtual. O objetivo do site Concurso Virtual é fazer com que seus alunos alcancem a 
aprovação nos concursos públicos de todo o país, como ocorreu, por exemplo, no concurso público do Detran/
RJ em 2013, Biblioteca Nacional, TJ/RJ de 2012, MPU e DPE/RJ, em que os primeiros colocados foram nossos 
alunos.

O diferencial do Concurso Virtual é que os diretores são, antes de mais nada, professores experientes no mun-
do dos concursos públicos e estão, acima de tudo, preocupados com o contato e a qualidade oferecida aos 
alunos. Todos os cursos disponibilizados no site do Concurso Virtual têm a carga horária necessária para que 
os conteúdos sejam ministrados por completo.

Sabendo disso, dedique-se e persevere. Cumpra sua grade de estudos. “Quantas horas eu devo estudar por dia, 
Rodrigo?” Pelo menos 3 horas. Se você conseguir separar 3 horas para assistir aos vídeos e mais umas 2 horas 
para estudar sozinho (lendo e relendo a matéria), melhor ainda. Quanto mais tempo você conseguir usar para 
estudar, mais rápido vai vir o resultado ‒ a aprovação.

Outro detalhe importante: quanto mais nós aprendemos, mais aumenta nossa capacidade de armazenar con-
teúdo. Você tem a sensação de que estuda, estuda, lê, lê e não entende nada? Isso é muito comum: é o primeiro 
ponto, a fase de confusão inicial. Vencida essa etapa, você começará a fazer a ligação dos assuntos que está es-
tudando ‒ essa é a 2ª etapa, e as informações vão, então, começar a fazer sentido. Já na 3ª etapa, seu cérebro está 
tão “ativado” que você lerá o conteúdo uma ou duas vezes e já conseguirá fixá-lo. Portanto, estude, dedique-se, 
debruce-se sobre o material de estudos para vencer essas etapas.

Você pensa “Nossa, que pessoa de sorte!” ao conhecer alguém que foi aprovado em um concurso? Ora, tem 
mais sorte quem estuda mais! Normalmente, quem passa em concurso não é quem tem “sorte”, é quem estuda.

Quer a sua aprovação? “Roa o osso para depois comer o filé”, ou seja, treine arduamente para fazer as provas 
com tranquilidade.

Dê o 1º passo. Estude com nosso curso “Básico para Concursos” e inicie sua preparação para fazer os principais 
concursos do país. Aos poucos você poderá partir para as disciplinas específicas e, então, concorrer a vagas de 
concurso.

Conte com o atendimento e os professores do Concurso Virtual. estamos juntos com você nessa luta pela sua 
vaga no serviço público.
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Qual concurso prestar?

Escolher o caminho é sem dúvida o primeiro passo para qualquer jornada, e para conquistar sua sonhada vaga 
pública não é diferente. Para passar em um concurso público a primeira coisa que você precisa fazer, é definir 
uma área ou um concurso especifico do seu interesse.

O ideal no início de sua jornada de estudos é definir uma área (por exemplo: tribunais, ministérios, segurança, 
fiscal) e começar seus estudos pelas matérias comuns da sua área de interesse antes mesmo da divulgação do 
edital. Mas como saber que caminho seguir? Todos os concurseiros e futuros servidores passam por esse dile-
ma. Por isso, preparamos 3 dicas para te ajudar a decidir para qual concurso prestar.

1 - Entenda a sua vocação
É importante você conhecer sua vocação, aptidões naturais e interesses específicos para assim, definir o con-
curso que você irá prestar e qual carreira vai seguir. Além de seu aprendizado ser mais rápido, você terá mais 
chances de ser aprovado. Você evitará futuras frustrações e provavelmente se tornará um melhor profissional e 
mais adequado para o cargo escolhido.

2 - Verifique as exigências da vaga
Fique atento!  Confira se você atende os requisitos do edital ou se poderá atendê-lo antes da aprovação. Por 
exemplo, exigências de nível e formação; se precisa de carteira de motorista ou se está apto fisicamente para 
alguns cargos da área de segurança.

3- Um passo de cada vez
Feito os passos anteriores, você deve começar sua jornada de estudos. Para isso, organize seu tempo, busque 
um bom material inicialmente comum à área do concurso de seu interesse para depois se dedicar às matérias 
específicas, de acordo com o edital, e se dedique. Um aprovado em concurso público leva em média um ano e 
meio para conquistar sua aprovação. De acordo com o professor Rodrigo Menezes “Você não deve estudar para 
passar, mas estudar até passar”.
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4 dicas para aproveitar
melhor o edital

Todo concurseiro iniciante precisa de orientações neste novo mundo de concursos, e logo você descobrirá que 
entender por completo um edital é fundamental para determinar sua preparação para um concurso.

É o edital que te passa todas as informações essenciais sobre o concurso que você está prestes a fazer, em rela-
ção a prova e vai te ajudar a organizar os estudos em todo o caminho.

Antes mesmo de ter o edital em mãos, estude o máximo que puder tendo como base os editais anteriores para 
este mesmo concurso. Quando sair o novo edital, sua rotina deverá ser ainda mais intensa. Com a certeza do 
que realmente cairá na prova, se dedique todos os dias aos estudos. Geralmente, poucas coisas mudam em rela-
ção ao edital anterior. Mais uma vantagem para quem começa a se preparar com antecedência para conquistar 
a sonhada vaga.

O edital tem até 6 meses para ser publicado depois de sua autorização e de 45 a 90 dias antes da prova. Ele fica 
disponível no site da organizadora do concurso, a instituição responsável por realizar a prova. Não deixe de 
consulta-lo sempre que necessário. Então fique atento para não deixar nenhum detalhe passar.

Veja os pontos que merecem sua atenção:

Tome um tempo para comparar

O tempo entre a publicação do edital e a data da prova é muito curto, então é fundamental usar editais de pro-
vas anteriores como base para estudar. Geralmente, são muito parecidos. Mas não ache que isso é suficiente. 
Compare todos os pontos do conteúdo programático para não deixar passar nada que mereça uma atenção 
extra. Analise cada disciplina para não perder com o que não será pedido e foque os assuntos novos que sur-
giram no novo edital, isso considerando que você começou seus estudos de forma antecipada como dito antes.

Preste atenção nos detalhes

Todo edital é grande e possui diversas informações que parecem estar em outra língua. Você terá de separar em 
partes se quer mesmo ser aprovado. Por isso, use uma caneta marca-texto e leia atenciosamente todas as pági-
nas. Grife tudo que você julgar importante para saber no dia da prova. Dê uma atenção especial às informações 
sobre o dia e local em que a avaliação vai acontecer, o horário da prova e sua duração. É preciso saber quanto 
tempo você terá para resolver todas as questões para dividir bem o caderno de questões e não errar.
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Você está apto a prestar esse concurso?

O edital também traz informações se você pode ou não prestar um determinado concurso. Ele informa esco-
laridade exigida e as cidades onde serão alocados os candidatos. Assim como o número de vagas e, em alguns 
casos, idade necessária. Se você não estiver dentro do perfil, nem gaste o seu tempo estudando. Outro item a 
ser observado, que pode te favorecer ou não, é que, em alguns concursos, uma parte da seleção é a avaliação de 
titulação. Para quem tem títulos de especialização, como mestrado ou doutorado, pode garantir pontos extras 
para sua classificação. Se esse for o seu caso, tome as providências para ter todos os documentos em mãos para 
comprovar a formação quando lhe for solicitado.

Elabore um cronograma de estudo

Com tudo o que será exigido em mãos, é hora de elaborar uma lista para facilitar seus estudos. Se o edital tiver 
muitas novidades em relação ao que você já estudou previamente, elabore uma lista do conteúdo que deve ser 
estudado durante o período que você ainda tem até a prova. Foque nas matérias que valem mais pontos, pois 
quanto menos você errar, suas chances melhoram em muito. Separe também um tempo para revisão do que foi 
estudado, faça uma revisão em etapas para não confundir ou misturar conteúdo.
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Como ter um bom
ambiente de estudos

Muitos acham que qualquer lugar é lugar para estudar, mas não é bem assim. Ele deve ser adequado de forma 
que você possa ter o melhor aproveitamento possível dos seus estudos! Afinal, é o lugar que você passará a 
maior parte de seu tempo. Assim se espera, né?
 
Então, pensando em você, preparamos cinco dicas de como deve ser seu ambiente de estudos:
 
1- Ele deve estar sempre limpo e arejado
Você passará bastante tempo no seu local de estudos, é muito importante ele estar devidamente limpo e ser 
bastante arejado para que você se sinta bem e não desenvolva qualquer tipo de alergia ou doença respiratória.
 
2- Mantenha-o organizado
Um ambiente de estudos organizado facilita a vida do concurseiro. Permite que você tenha acesso mais fácil 
ao seu material de estudos e economize tempo em vez de ficar procurando “aquela” anotação importante em 
algum lugar.
 
3- Procure um ambiente calmo
O ideal é que esse ambiente não seja compartilhado com outras pessoas. Mas se isso não for possível, tente se 
programar para ficar o maior número possível de horas sozinho. Tente adaptar seus horários se for preciso. 
Evite lugares em que outras pessoas circulem.
 
4- Procure um ambiente sem distrações
Quanto menos distrações você tiver, melhor. Evite deixar TV, celular, internet e coisas afins ligadas. Elas são 
uma tentação para você se distrair facilmente e perder o foco.
 
5- Tenha um ambiente ergonomicamente adequado
É fundamental você se preocupar com determinados fatores no seu local de estudo. Procure ter uma mesa e ca-
deira confortáveis e que não lhe causem dor ou esforço. Tenha uma iluminação adequada, clara, que não force 
sua vista na hora da leitura e não lhe cause dor de cabeça ou problemas de visão. Preocupe-se também com a 
temperatura do ambiente; você precisa se sentir confortável.
 

Curiosidade: Você sabe o que é Ergonomia?
Ergonomia designa o conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho no qual existe interações 
entre seres humanos e máquinas. O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de adap-
tação do homem ao seu trabalho e formas eficientes e seguras de o desempenhar visando à otimização do 
bem-estar e, consequentemente, aumento da produtividade.
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Rotina e Planejamento
de Estudos

1- Como organizar a rotina de estudos? Como elaborar um eficiente programa de estudos?
O concurseiro deve, primeiramente, fazer uma planilha de tempo. Nela, ele vai avaliar quais são as lacunas de 
tempo que tem livre, e quais espaços poderiam ser melhores utilizados. 
Feito isso, e com as disciplinas que irão cair no concurso em mãos, o concurseiro deve pensar quais são as ma-
térias que merecem maior atenção, pois ele tem grande dificuldade, e quais ele já está mais entendido. 
Além disso, o candidato precisa avaliar quais atividades que ele executa no seu dia que poderiam ser interrom-
pidas nesse período de preparação. Se ele viaja com freqüência, se costuma freqüentar festas todos os fins de 
semana, e etc.

2- Como lidar com o tempo de estudo de cada matéria?
Conforme falei acima, o concurseiro tem que priorizar as disciplinas com maior dificuldade, ou aquelas que 
ele nunca estudou. Já as disciplinas que ele tem maior aproveitamento, está bem entendido, não devem ser 
ignoradas, mas podem ficar num segundo momento de estudos, ou então serem aliadas com muito exercício.

3- Como lidar com as dificuldades em estudar em casa?
O candidato que estuda para um concurso público deve ser determinado. E para que seu objetivo seja alcan-
çado, ele deve deixar claro para aqueles que o cercam o quão importante é o momento que ele ficará em casa 
estudando, e que ele necessita de um pouco de silencio e concentração. Agora, se a casa onde o concurseiro 
habita têm criança pequena, e muitas pessoas morando, aconselho que ele busque reunir um grupo de amigos 
que tenham o mesmo objetivo, e eles, juntos, estudem em um ambiente comum, como bibliotecas, salas de 
estudos, e etc.

4- Como manter o foco e não sair da rota nos estudos?
O foco nos estudos é fundamental para que o concurseiro alcance a tão sonhada aprovação. Para tanto, o 
candidato deve contar aos amigos e familiares que está se preparando para um concurso público e que isso é 
muito importante para vida dele. Dessa forma, essas pessoas estarão torcendo e deixando de convidá-lo para 
os eventos e festas. Se for casado, noivo, ou namora, explique também ao seu parceiro o quão importante é essa 
fase na sua vida. Se a pessoa realmente te ama e deseja o melhor, vai compreender. 

5- O que não pode faltar na rotina de um concurseiro aplicado?
O concurseiro aplicado deve buscar um bom curso preparatório. Recomendo cursos online, pois assim o can-
didato terá maior aproveitamento das disciplinas, pois estudará em casa, e não perderá tempo com desloca-
mento, trânsito. Contudo, veja se o corpo docente do curso é composto por professores qualificados e que 
tenham experiência em concursos públicos. Além de fazer um curso, o candidato deve buscar materiais de 
apoio, fazer simulados e provas de concursos anteriores.
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6- Qual a importância de participar de um grupo de estudos?
Um grupo de estudos é muito importante pois assim o candidato poderá trocar conhecimento com os demais 
e saber como está seu nível de estudos frente aos outros.

7- Como o concurseiro deve se organizar para estudar num grupo de estudos?
O concurseiro não deve ir para um grupo de estudos esperando que todas as suas dúvidas sejam esclarecidas. 
O concurseiro, anteriormente, deve estudar em casa, para só então chegar no grupo com suas dúvidas e poder 
também acrescentar na discussão.

8- Como separar os materiais de estudo adequados? 
O concurseiro deve ver quando o material foi editado, pois muitas leis, normas, e regras são alteradas com o 
tempo. Por isso a necessidade de buscar materiais de estudo atualizados.

9- Quais materiais de estudo são essenciais?
Apostilas, simulados e provas anteriores são essenciais para alavancar o conhecimento e, assim, buscar a apro-
vação.

10- Como escolher um cursinho preparatório de qualidade? De que forma o concurseiro deve avaliar?
A cada dia novos cursos preparatórios para concursos públicos abrem as portas. Mas qual realmente é confi-
ável, e trará resultados para seus alunos, concurseiros? Três fatores considero como fundamentais. Antes de 
escolher, o candidato deve buscar quem são seus idealizadores. Por que eles resolveram abrir um curso? Outro 
fato importante a se considerar é o corpo docente. Quais são os professores que lecionam no curso? E um ter-
ceiro fator importante é saber quais são os materiais de apoio que o curso oferece. 
Um quarto fator importante, mas que depende da metodologia de ensino que o candidato pretende escolher, é 
sobre a estrutura do curso. Se o curso é presencial, busque saber como são as salas de aula, conforto, e etc. Ago-
ra, se o curso é online, busque saber sobre a qualidade das videoaulas, sobre a plataforma que o curso oferece 
para transmitir as videoaulas. Quanto ao conforto, ficará por conta do próprio aluno, já que ele poderá estudar 
onde e quando quiser.

11- Qual o método mais eficaz de estudar? (organização, determinação)
O método de ensino mais eficaz de estudar vai depender das necessidades do aluno, e de sua experiência em 
ensino. Os cursos tradicionais são, evidentemente, eficazes. Contudo, atualmente, o Ensino a Distância (EAD) 
está cada vez mais ganhando importância no cenário da educação, não só no Brasil, mas como em todo o 
mundo. Fazer um curso online é, resumidamente, poder adequar-se aos horários da aula, fazer um cronograma 
adequado à vida do aluno, potencializar a aprendizagem e, claro, economia de tempo e dinheiro. 
Alguns alunos dizem que não têm disciplina para estudar online, mas eles esquecem que para estudar presen-
cialmente também é necessário muita disciplina, uma vez que o aluno tem que freqüentar as aulas nos dias 
marcados e enfrentar, na maioria das vezes, trânsito intenso para chegar nos cursos.

12- Qual a importância da atividade física durante a rotina de estudos? 
Saber dosar a medida de estudo e atividades físicas é de extrema importância para o candidato a concurso 
público. Muitos concurseiros estudam freneticamente e se esquecem de alimentar-se corretamente, de fazer 
exercícios. A atividade física melhora o desempenho do cérebro e da memória. Portanto, o estudo aliado a 
exercícios físicos melhoram o desempenho do aluno.

13- As atividades de lazer são fundamentais?
Além de exercícios físicos, o concurseiro precisa de momentos de descontração. Faça uma programação de 
estudos que contemple ao menos uma vez na semana um dia de passeio e lazer. Com certeza vai ajudar a me-
lhorar a concentração. 
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14- Sono e atividades física são fundamentais para o estudo?
Sim. Uma noite de sono bem dormida, além de melhorar a concentração, ajuda a memória a digerir o conteúdo 
absorvido no dia anterior, melhorando o rendimento.

15- Qual a importância do edital para um concurseiro? No que ele deve ficar mais atento?
Edital é o documento que normatiza um concurso público, bem como divulga as informações oficiais sobre ele. 
Portanto, o concurseiro deve sempre estar atendo à instituição que organiza o concurso (banca organizadora) 
para saber quando os editais serão divulgados oficialmente. O candidato deve ficar atento, pois algumas vezes 
o edital pode sofrer alterações. Quando isso ocorre, a banca organizadora divulga um Edital de Retificação ou 
Alteração. Por isso mesmo que toda atenção é pouca.
Quanto às informações principais de um Edital de concurso público, o concurseiro deve observar, sempre, a 
data das provas, o que é ou não permitido, e, claro, o conteúdo programático que será cobrado na prova.

16- Como manter-se motivado durante a rotina de estudos?
A motivação é um dos fatores que faz com que muitos concurseiros desistam antes mesmo de terem feito a pro-
va. Para se manter motivado, o concurseiro deve ter sempre em mente os benefícios de um cargo público. Por 
que será interessante virar servidor? Essas e outras perguntas o candidato pode sempre se fazer. Dessa forma, 
a motivação certamente permanecerá numa constante.

17- Qual a melhor maneira de controlar os aspectos emocionais durante a rotina de estudos?
O maior adversário de um concurseiro é ele mesmo. Muitos candidatos seguem desacreditados, não confiam 
em suas capacidades. A dica que dou para os concurseiros é permanecerem firmes em suas crenças. Saiba que 
a maioria dos concurseiros não são aprovados no primeiro concurso. Não desista. Aprovação num concurso só 
vem depois de muita dedicação e empenho. De resto, é sentar na cadeira e se concentrar.

18- O que é mais importante no dia prova?
O mais importante no dia da prova é acorda ao menos 2 horas antes, tomar um bom café da manhã, e ficar 
calmo. Saiba que se todo o conteúdo que você estudou está em seu cérebro. Fique calmo e acredite que tudo 
vai dar certo.

19- Como o candidato deve se comportar no tão temido dia da prova? Como controlar a ansiedade nesse 
dia?
A ansiedade é um dos maiores inimigos dos concurseiros durante a prova. Para vencer a ansiedade é recomen-
dado que o candidato faça exercícios respiratórios e alongamento. 

20- Como se organizar com a prova dissertativa?
A prova dissertativa deve ser feita com muita calma e atenção. Recomendo o candidato a ler a questão ao me-
nos duas vezes antes de começar a responder.

21- Como lidar com resultados negativos sobre o concurso?
O concurseiro não deve estudar para passar, mas até passar. É muito difícil um concurseiro alcançar a aprova-
ção já no primeiro concurso. Conheço casos de candidatos que somente foram aprovados no quarto concurso. 
Portanto, o concurseiro não deve se desmotivar no primeiro resultado negativo. Antes, deve acreditar que vai 
conseguir passar e se dedicar ao máximo.

22- Como manter-se motivado para uma nova tentativa?
Para ficar motivado recomendo que o candidato faça parte de grupos de discussão e estudo. Nas redes sociais, 
como Orkut, Facebook, entre outras, existem diversas comunidades de concurseiros que trocam experiência e 
se ajudam mutuamente. 
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Como elaborar um 
plano de estudos

Avalie sua situação atual e estabeleça seu objetivo

É este o momento de analisar as possibilidades e escolher o caminho a seguir. Fique de olho nos concursos 
previstos para 2014, procure a carreira que tenha mais a ver com suas aptidões e aspirações e defina claramente 
seu objetivo. Você pode ter isso perfeitamente definido na sua cabeça, mas colocar as coisas no papel vai tor-
nar tudo mais “oficial”. Para que ele seja real e praticável, reconheça quais são as suas fraquezas e trabalhe para 
que elas não sejam mais um obstáculo. Depois de ter pensado em todos os detalhes, veja se isso se aplica à sua 
rotina e, caso a resposta seja negativa, trabalhe para adaptar esse objetivo ao seu dia a dia.
 

Defina pequenas metas

As metas devem ser claras e mensuráveis, uma espécie de subdivisão do seu objetivo. Elas são mais específicas 
(como quantidade de horas de estudo ou de simulados realizados, por exemplo), guiam o caminho até o obje-
tivo final e devem ser estabelecidas periodicamente (mensal, semanal ou até mesmo diariamente). Se você não 
se importar com as pequenas metas, será difícil alcançar o seu objetivo de maneira satisfatória.
 

Organize o tempo de estudo

Não comece estudando tudo o que vier pela frente: vá com calma. Vá de maneira gradativa, aumentando o tem-
po de estudos aos poucos. Assim, o cérebro assimila melhor a matéria. Comece com uma meta alcançável e aos 
poucos aumente o tempo de estudo diário, organizando as matérias do edital, separando o material e deixando 
tudo organizado. É preciso lembrar que se deve começar com 1h30 a 2h de estudo por dia, e aumentar esse 
tempo aos poucos. Quem tem todo o dia livre pode começar com um período pequeno pela manhã e outro à 
tarde. Os tempos podem ser ajustados, conforme o ritmo pessoal do candidato, preservando-se a lógica pro-
posta de estudo e intervalos. No caso de conciliar estudo e trabalho, pode-se, por exemplo, aproveitar o turno 
da noite e o sábado para estudar.
 

Prepare o local de estudo

Iluminação adequada, silêncio, material organizado, tudo é importante para facilitar o estudo. Procure também 
utilizar sempre o mesmo espaço e estudar no mesmo horário, criando o hábito de enxergar aquele ambiente e 
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aquele momento como reservados para sua preparação para alcançar o objetivo.
 

Distribua as matérias

Deve-se distribuí-las em função dos horários disponíveis a cada dia ou semana, a fim de que todas as disci-
plinas sejam estudadas regularmente. Reserve mais tempo para as disciplinas com as quais você está menos 
familiarizado (seja pela extensão, pela dificuldade ou pelo caráter de novidade do conteúdo), para que o apren-
dizado seja “equalizado” em relação às outras.
 

Fique atento à inclusão de novas disciplinas e fontes de estudo

Com a eventual necessidade de inclusão de novas disciplinas e fontes de estudo no planejamento, abre-se es-
paço em função da redução do tempo de estudo das disciplinas iniciais (básicas) e do uso das fontes relativas a 
elas. Em tese, nesse momento você já estará em um nível mais avançado de estudos. Caso o tempo seja insufi-
ciente para distribuir todas as matérias na semana, pode-se utilizar todo o período quinzenal.
 

Dê importância às pausas

Valorize momentos de descanso para que a concentração seja mantida. Reserve, também, um tempo para 
exercícios físicos (mesmo que seu concurso não exija teste de aptidão física). Cuidar da saúde é essencial para 
que se mantenha a produtividade. Além disso, faz parte do planejamento de estudo reservar um dia livre para 
o lazer.
 

Teste o que foi aprendido e avalie seu progresso

Faça muitos exercícios e simulados de provas anteriores, verificando o resultado com a finalidade de corrigir 
seus métodos de preparação para os exames. Lembre-se de que cada “tropeço” no caminho serve como pon-
to de ajuste para a continuação do processo de aprendizagem e preparação. Não é fácil montar um plano de 
estudos e segui-lo à risca, especialmente na primeira tentativa, mas, se você se esforçar e desenvolver o hábito 
de se organizar, as coisas serão mais simples. O que você precisa é avaliar de maneira honesta o que tem feito, 
comparando as metas estabelecidas com os resultados alcançados.

No final deste e-book separamos para você algumas planilhas que podem te ajudar na elaboração do seu plano 
de estudos.
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Dicas para o concurseiro
desmotivado

Vamos falar para quem já está estudando há algum tempo para concursos públicos e que está desanimado, 
pensando em desistir. Se serve de consolo, digo que você não é o único: há muita gente desanimada, pensan-
do em desistir. E isso nós vemos todos os dias, porque estudar para concursos não é fácil; tudo aquilo que é 
difícil acaba fazendo muita gente desistir. É assim: desde que somos pequenos, vemos que muitos “fogem” das 
atividades mais difíceis, preferindo fazer aquilo que é mais fácil. Só que, se você quer uma vida diferente para 
si (cargo público, estabilidade, contracheque no final do mês), terá que “pagar o preço”. E você não pode aban-
donar o que fez até agora. Não desista!

Você está subindo numa escada para chegar à aprovação. A cada degrau, você vence uma etapa. Você começou 
a estudar, fez curso preparatório, se dedicou e, apesar de estar quase chegando ao objetivo, acabou saindo da 
escada, perdendo tudo aquilo que conquistou. Após alguns anos, ao perceber que não está conseguindo algo 
interessante na iniciativa privada, você volta à escada, mas tem que vencer várias etapas novamente.
 
Preste atenção: se você já está na fila, já está estudando e se preparando, a aprovação é questão de tempo. Todos 
que não desistem passam em concursos.
 
Só existem 3 situações em que você não conseguirá passar em concursos: se você desistir, se morrer ou se não 
fizer ajustes. Mas... como assim?
 
Se você está nessa escada mas não está subindo os degraus de maneira firme, você poderá escorregar, cair 
alguns degraus. Então é importante que você veja onde não está pisando com firmeza para fazer os ajustes, as 
adequações. É muito comum o candidato, ao não obter êxito em uma prova de concurso, culpar o curso, os 
professores, o material... e não enxergar seus próprios erros, o que provavelmente o levará a fracassar nova-
mente. Entretanto, se ele perceber que acertou, por exemplo, 40 questões de um total de 100, concluirá que já 
conseguiu percorrer de 40 a 50% do caminho (considerando-se que o primeiro colocado muito dificilmente 
terá acertado as 100 ou um número bem próximo de questões). Restam apenas, portanto, cerca de 50% dos de-
graus da escada. É imprescindível que o candidato não desista, analise o que errou e faça os ajustes necessários.
 
Você está cumprindo sua grade de estudos? Se você ainda não montou uma, acesse http://www.concursovir-
tual.com.br/materiais-gratuitos-pdf-concurso-publico.php, filtre por “Professor: Rodrigo Menezes” e faça o 
download do material sobre o assunto. Você precisa organizar o seu tempo, colocando na grade as atividades 
que você exerce durante a semana, as horas disponíveis para o estudos e a divisão das disciplinas (avaliando 
a quantidade de questões da prova sobre cada matéria, seu conhecimento prévio e se haverá pesos diferentes 
para entre grupos de disciplinas na prova).
 

http://www.concursovirtual.com.br/materiais-gratuitos-pdf-concurso-publico.php
http://www.concursovirtual.com.br/materiais-gratuitos-pdf-concurso-publico.php
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Erros comuns dos concurseiros que não foram aprovados:
- “Eu só estudei as matérias de que eu mais gostava...”. Estude também aquelas de que você não gosta! No pró-
ximo concurso, você verá que o resultado será diferente;
- “Eu só estudei a teoria, não fiz exercícios...”. Treine a resolução de muitos exercícios, especialmente os de pro-
vas anteriores da banca organizadora do seu concurso.
É muito importante que, a cada prova, você veja como pode melhorar para a próxima.
 
Você fez um concurso para 50 vagas e ficou em 52º? Chegou bem próximo de conquistar a vaga, mas está 
frustrado e pensando em desistir? Tenha perseverança! Não desista. Acredite que você pode conseguir. E você 
pode.
 
Lembrando novamente: identifique em que pontos você está errando, faça os ajustes, dedique-se e siga em 
frente até conseguir a aprovação.
 
E conte sempre com o Concurso Virtual nessa caminhada. Estamos juntos com você, rumo à aprovação.
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Dúvidas básicas sobre
concursos públicos

É cada vez maior o número de pessoas que desejam entrar na carreira pública. Muitos sonham com a boa re-
muneração e estabilidade que o setor público proporciona. Mas, para chegar lá, todos precisam passar pela fase 
do Concurso Público. É nesse ponto que muitos alunos, principalmente os menos experientes no processo do 
certame, têm dúvidas.
 
No intuito de tentar esclarecer algumas questões, a equipe do Concurso Virtual fez uma seleção de dúvidas 
mais frequentes dos alunos. Confira abaixo:
 

Quero fazer o concurso. Como faço para me inscrever?

Todo candidato deve analisar com muito cuidado o edital do concurso a que pretende concorrer. Ele dará todas 
as informações relativas ao concurso (conteúdo programático, data e local da prova, requisitos para o cargo 
etc). A inscrição é normalmente realizada no próprio website da organizadora da seleção. 
 

Ok, fiz minha inscrição. Já estou concorrendo à vaga?

Ainda não. Uma vez realizada a inscrição via internet, é preciso pagar a taxa de inscrição do concurso. A taxa 
varia bastante de um concurso para outro. A informação do valor sempre vem descrita no edital. Sua inscrição 
só é confirmada depois que a taxa for paga. Para confirmar se de fato está tudo ok, você deverá acessar o site da 
organizadora do concurso e conferir. 
 

Não sei onde está minha carteira de identidade. Posso usar outro documento 
no dia da prova?

Confira sempre no edital, lembre-se de que ele é o seu grande guia de consulta sobre o concurso. Mas a maio-
ria dos concursos aceita como documento de identificação o passaporte, certificado de reservista, carteiras de 
conselho de classe, carteira de trabalho, CNH.
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O edital pode sofrer alterações?

Pode, aliás, é bastante comum retificações de editais. Alguns alteram o conteúdo programático, incluindo ou 
excluindo algum item, outros alteram até a data da prova. É muito importante ficar atento a essas mudanças. 
Mas saiba que qualquer alteração que a banca do concurso fizer no edital deve ser amplamente divulgada. O 
ideal é acompanhar o site da banca e sites como do Concurso Virtual, que sempre divulgam essas alterações. 
 

Quero concorrer a dois cargos de um mesmo concurso. É possível?

Se não houver nenhum impedimento no edital e se os horários de realização das provas não forem os mesmos, 
sim.

Quais são os requisitos mínimos para fazer um concurso público?

Os principais são:
• Ser brasileiro nato, de nacionalidade portuguesa ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas contidas no art. 
12 da Constituição Federal;
• Possuir os documentos comprobatórios da escolaridade constante no Edital;
• Atender, se portador de deficiência, às exigências do Edital;
• Estar em dia com as obrigações eleitorais;
• Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
• Ter boa conduta comprovada por certidões das Justiças Comum (estadual e federal), Militar (estadual e fe-
deral) e Eleitoral;
• Estar apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, comprovado por exames médicos;
• Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade.
 

Estudei e consegui minha aprovação. E agora?

O prazo para posse dos candidatos é de 30 dias após a publicação da nomeação no Diário Oficial.



24

Como se dar bem na
hora da prova

Não basta apenas estudar freneticamente para se sair bem em um concurso público. É claro que estudar bem é 
fundamental, mas precisa ser um estudo com qualidade. Se você ficar muito nervoso ou não tiver uma estraté-
gia, tudo pode desmoronar na hora da prova.

Já imaginou escrever todas as respostas a lápis e ficar sem tempo para passar tudo a limpo? Ou, então, esquecer 
a água e passar mal de calor durante o exame? Isso tudo pode acontecer se você não estiver bem preparado para 
o concurso. Sentir uma leve ansiedade no dia da prova é normal, mas se você se preparou de forma adequada, 
o nervosismo será muito menor e as chances de correr tudo bem aumentam.

Veja algumas dicas para a hora da prova:

Um dia antes da prova

Sua preparação começa aqui. Se você não se sentir bem estudando, faça algo para distrair sua cabeça – afinal, 
ninguém consegue absorver todo o conteúdo que deve ser estudado em poucas horas. Se for mais confortável 
fazer algo relacionado à prova, revise os pontos importantes dos seus resumos, mas evite ler o material por 
mais de cinco horas para não viciar a sua leitura e ficar exausto no dia seguinte.
Alimente-se bem e com as comidas que você já está acostumado, porque você não quer arriscar perder um 
tempo valioso da prova no banheiro. Durma bem e tome bastante água para ficar bem hidratado e disposto. 
Prepare o material que precisa ser levado no dia da prova. Caneta, lápis, borracha, documento de identificação, 
um lanchinho e água estão entre os itens essenciais.

Tranquilidade é fundamental.

Ao começar o teste, fique concentrado. De nada adianta ficar preocupado com o que irá acontecer. Se perceber 
que não está tranquilo, feche os olhos e respire fundo durante alguns segundos. Isso te ajudará a voltar a sua 
tranquilidade e ficar focado.

Comece a prova!

Antes de começar a responder todas as questões feito um louco, dê olhada rapidamente em todo o exame para 
ter uma ideia geral. A dica é sempre começar a resolver a prova pelas matérias que você tem mais afinidade. 
Isso lhe dará confiança para dar os próximos passos, ou quando ficar difícil. 
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O tempo também é seu inimigo.

É muito importante para o bom rendimento na prova saber administrar o tempo. Você pode até ter questões 
muito bem respondidas, mas se não souber administrá-lo ficará sem tempo para responder tudo. Lembre-se, 
em um concurso público, cada detalhe pode fazer diferença no seu resultado final. Se estiver com dificuldade 
em alguma questão, não hesite em pular para a próxima. Retorne depois de passar por todas as questões, assim 
você terá ideia do tempo que tem disponível para tentar respondê-la.

Deu branco! E agora?

Fica tranquilo que isso é normal! A ansiedade pode causar um blecaute nas ideias e dar aquela sensação deses-
peradora de que você esqueceu tudo. O melhor a fazer é seguir em frente e voltar ao tema somente ao final do 
exame, quando sua cabeça estiver mais tranquila e confiante. 

Anote, anote e anote.

Risque as questões solucionadas e anote todas que ainda faltam ser resolvidas. Isso é muito importante para um 
bom desempenho na prova. Enquanto estiver lendo os textos, sublinhe palavras-chave. Isso fará com que você 
fique ainda mais atento no que está lendo. Além de facilitar as respostas que terão de ser dadas em seguida e 
não cair em pegadinhas, o que é comum em questões de concurso.
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Como elaborar uma redação
para concursos

Preparamos algumas dicas sobre o tema Redação, cada vez mais recorrente nas provas de concursos públicos e 
fator de eliminação de vários candidatos.
Confira as dicas e tire nota máxima na sua próxima redação!

Pontuação

- Evite o excesso de vírgulas. Só as use quando for realmente necessário, pois caso o texto possua pausas des-
necessárias, além de comprometer o ritmo e a continuidade do texto, comprometerá também a coesão e coe-
rência textual.
- Não faça períodos longos demais, mas não exagere nos pontos, de maneira que o seu texto se torne muito 
travado. É necessário equilíbrio.
- Evite os sinais de pontuação cujo uso você não domina. A exclamação, as reticências, as aspas, o ponto e vír-
gula e os dois pontos são sinais que podem ser evitados caso haja uma insegurança quanto ao uso. Entretanto, 
o uso correto desses sinais pode enriquecer o texto e torná-lo mais compreensível.
- Caso haja algum diálogo, é importante usar sinais que o caracterizam: dois pontos e travessão.
 

Vocabulário

- Seja direto e use linguagem simples, clara. O uso de termos em relação aos quais você não tem segurança 
podem comprometer a compreensão do seu texto.
- Evite palavras científicas, pois elas podem conter um significado muito específico e não se adequar ao con-
texto em que foram aplicadas.
- A menos que seja indispensável, não use figuras históricas, pois, caso você se engane a respeito de alguma 
informação sobre aquela pessoa, você estará prejudicando a verossimilhança do texto.
- Evite os lugares comuns, conhecidos também como âncoras, clichês etc. São palavras, expressões ou frases 
usadas anteriormente por outras pessoas ou por você e que se tornaram conhecidas e muito repetidas.
- Evite ao máximo semelhanças com a oralidade. Lembre-se que quando escrevemos uma redação (especial-
mente no vestibular) devemos obedecer às normas da língua. Nunca use, portanto, gírias ou figuras de lingua-
gem. Elas podem atrapalhar o conteúdo e a clareza da sua redação.
- Não use expressões do tipo “eu acho”, “eu penso”, “eu sinto” ou semelhantes.
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Paragrafação e limpeza do texto

- Marque o tamanho do parágrafo e siga esta marcação até o final do seu texto.
- Não deixe espaços vazios nas laterais das linhas, pois isso pode ser descontado na pontuação.
- Faça algumas linhas a mais do que foi pedido, mas não se exceda e respeite os limites da folha de redação.
- Comece parágrafos, frases e nomes próprios com letra maiúscula.
- A sua redação deve ser limpa, com uma letra legível.
- Evite rasuras, mas, caso aconteça, apenas faça um traço reto sobre a palavra e continue o texto em seguida.
- Só coloque título na sua redação se a proposta exigir isso; caso contrário, nunca se esqueça de evidenciar a 
proposta que você escolheu.
 

Antes de escrever o texto

- Leia atentamente a proposta. Caso seja necessário, leia mais de uma vez.
- Faça uma lista dos tópicos com os seus conhecimentos a respeito do assunto.
- Separe os tópicos entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão.
 

Depois de escrever o texto

- Leia o texto e retire ou acrescente o que for necessário.
- Observe novamente a proposta para ter certeza de que não está fugindo ao tema.
- Depois de corrigir os erros enxergados por você, passe a redação a limpo e não modifique mais nada.
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Matérias básicas que todo
concurseiro deve estudar

Todos sabem que estar preparado para fazer um concurso é fundamental, mas por onde começar? O que es-
tudar?

O grupo de matérias que chamamos de básicas - Língua Portuguesa, Noções de Informática, Noções de Direito 
Administrativo e Noções de Direito Constitucional -, deve ser estudado antes mesmo do edital ser publicado, 
pois são a base para qualquer pessoa que deseja passar em um concurso público. O estudo dessas matérias 
não deve ser feito de forma superficial, já que formam a base do conhecimento sobre a qual o concurseiro irá 
determinar o estudo das matérias específicas cobradas nos concursos.

Língua Portuguesa
É cobrada em absolutamente todo e qualquer concurso público, visto que o domínio da língua culta é essen-
cial. É dividida, basicamente, em três partes: gramática, interpretação de textos e redação. Uma boa gramática 
voltada para concursos, simplesmente não se passa em concurso público se você não dominar bem nossa gra-
mática, é matéria que deve estar presente todos os dias em nossa grade de estudos. Já a redação está cada vez 
mais presente nas provas de concursos públicos e fator de eliminação de vários candidatos. É preciso ter muita 
atenção em itens como pontuação, vocabulário e paragrafação.

Noções de Informática
Essa matéria está se tornando tão prioritária quanto as demais, pois hoje em dia tudo é informatizado e pos-
suem seus próprios sistemas. E engana-se quem acredita que a prática cotidiana de informática é suficiente 
para acertar as questões cobradas nas provas de concursos públicos. Basicamente a matéria é dividida em três 
partes: hardware, sistemas operacionais e softwares. Tenha cuidado deixar em segundo plano o estudo dessa 
matéria para não descobrir tarde que deveria ter se dedicado mais.

Noções de Direito Constitucional
Se dedica análise e interpretação das normas contidas na Constituição Federal. Fundamental quando estuda-
mos a nossa Constituição, como todo o regramento jurídico do país tem origem na Constituição Federal, essa 
matéria deve ser aprendida e compreendida por todos os que desejam se tornar servidores públicos. Apesar de 
ser algo complicado a princípio, o Direito Constitucional é uma matéria acessível e muito interessante visto que 
trata de leis com as quais convivemos todos os nossos dias. É preciso um estudo sistemático e demanda muita 
disciplina para que seja feita da forma correta.
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Noções de Direito Administrativo

Tem por objeto o estudo dos órgãos, entidades, agentes e atividades públicos, e a sua meta é o interesse público. 
Ou seja, estuda a Administração Pública e os servidores públicos, o que torna essa matéria muito importante 
para todos os que almejam o serviço público. Direito Administrativo encontra-se disperso em várias Leis Fe-
derais como Licitações, Regimento dos Funcionários Federais e muitas outras. Apesar de ser interessante, essa 
matéria é caracterizada pela grande quantidade de detalhes e prazos que deverão ser memorizados, visto que 
são cobrados em prova.

É preciso estar bastante antenado com todas as informações e perspectivas de concursos para o órgão ou para 
um determinado cargo que almeja. Assim os seus estudos poderão ser iniciados antes mesmo do lançamento 
do edital, o que é imprescindível para quem está iniciando a sua caminhada para concurso público.

O Concurso Virtual preparou um curso ideal para quem está iniciando no mundo dos concursos. O curso 
básico abrange matérias que caem com maior frequência nos concursos em geral.

A primeira aula de cada curso é grátis e você pode assisti-la para conhecer a metodologia  e nossos professores. 
Aproveite!

http://www.concursovirtual.com.br/instituicoes/basico-para-concursos.html
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Vantagens de estudar online

O que diferencia o curso presencial do curso online?
Nos cursos presenciais, ma maioria das vezes, a carga horária é sa-
crificada em função dos de um conteúdo programático, já nos cur-
sos online, adequa-se a carga horária ao conteúdo programático, ou 
seja,  damos liberdade para o professor  propor uma carga horária 
para que todo conteúdo seja ministrado. 

Quais as vantagens e desvantagens do curso online?
A principal vantagem dos cursos online é, sem dúvida, a flexibili-
dade de horário, uma vez que o aluno adapta os seus tempos livres 
à necessidade de estudo. No entanto temos, ainda, as seguintes van-
tagens: praticidade,  não precisa sair de casa,  qualidade dos nossos 
professores,  redução de gastos com deslocamento e alimentação,  
preço acessível,  possibilidade de pausar, avançar e retroceder a ex-

plicação do mestre, além de poder assistir o mesmo curso até 5 vezes e o aluno impõe o seu  ritmo de estudo.

Nos cursos online, quais as ferramentas usadas para atrair a atenção do aluno que é mais desatento e que 
está à distância?
No nosso caso é, sem dúvida, a qualidade do nosso corpo docente. Uma boa aula sempre chama atenção, seja 
no formato presencial ou online.

O curso tende a ser genérico e pouco focado por não ter um aluno questionador presente?
Jamais! No curso online, embora não tenha alunos presentes, existe uma espaço coletivo onde as dúvidas são 
postadas. O professor, quando responde uma dúvida para um aluno, cria um espaço de geração de conheci-
mento coletivo, onde cada aluno aprende com as suas dúvidas e, também, com as dúvidas dos colegas. O foco 
é total, uma vez que o conteúdo programático é visto na íntegra.

É perceptível um aumento na procura por essa modalidade de curso – o online?
Sim, com toda certeza! O estudo online não é mais uma tendência, mas sim uma realidade. Para ter uma ideia, 
segundo o INEP,  5.287 pessoas no ano 2000 fizeram suas graduações através do ensino à distância e, no ano 
de  2009, esse número subiu para mais de 800.000 pessoas. O aumento na demanda deve-se, com certeza, em 
função das vantagens dessa modalidade citadas acima.
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Anexos

Dicionário do Concurseiro

A
Ampla concorrência - Indica o quantitativo de vagas que podem ser disputadas por qualquer pessoa que pre-
encha os requisitos necessários para concorrer ao cargo, mas que não se enquadram nas condições para reserva 
de vagas (pessoas com deficiência, por exemplo).
 
Aprovação - Decisão da banca examinadora, que considera habilitado o candidato submetido às provas rela-
tivas e aprovado e todas as etapas do concurso público. Após a aprovação, o candidato poderá, então, tomar 
posse e entrar em exercício no cargo ao qual concorreu.
 
Autorização - Permissão (do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em âmbito federal) para que 
determinado concurso seja realizado. O edital de abertura das inscrições é, então, publicado, em geral num 
prazo de até seis meses após a autorização.
 
Avaliação médica - É a inspeção médica oficial que avalia se o candidato tem aptidão física e mental para exer-
cer o cargo. Pode ser composta por exame clínico ou exigir também exames laboratoriais e complementares.
 
Avaliação psicológica - A Avaliação Psicológica segue as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia. 
O candidato é considerado “recomendado” se conseguir atender as condições mínimas adequadas ao cargo, 
conforme os critérios definidos previamente pela organização do concurso. A não recomendação na Avaliação 
Psicológica não significa a existência de transtornos cognitivos e/ou comportamentais, indicando apenas que o 
candidato não atende, na época da avaliação, os requisitos exigidos para o exercício do cargo ao qual concorreu.

B
Banca organizadora - Empresa contratada para organizar a seleção de ingresso de pessoal nas entidades da 
Administração Pública. A banca, formada por uma comissão de professores e colaboradores, é responsável por 
todos os procedimentos da seleção, inclusive a elaboração dos editais e das provas. Cada organizadora elabora 
as provas à sua maneira, ou seja, se analisarmos as provas de organizadoras diferentes, encontraremos vários 
estilos de avaliação.

C
Cadastro de reserva - Trata-se de concursos com vagas não definidas, ou seja, a quantidade de vagas não está 
especificada no edital. É uma expectativa do órgão para posterior nomeação dos aprovados no concurso. O 
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candidato pode ser convocado durante o prazo de validade do concurso, mas o órgão não está obrigado a fa-
zê-lo.
Caráter classificatório - Algumas etapas do concurso têm caráter classificatório, o que significa que as notas 
obtidas definirão a ordem de classificação do candidato. 
 
Caráter eliminatório - Há etapas do concurso (os testes de aptidão física e o curso de formação, por exemplo) 
que não alteram a ordem de classificação do candidato, ou seja, ele é apenas considerado apto ou não apto, 
habilitado ou não habilitado. O edital informa, em relação a cada etapa do concurso, se esta será classificatória 
e eliminatória ou somente eliminatória.
 
Cartão de confirmação - Geralmente disponibilizado no site da organizadora do concurso, o cartão de con-
firmação atesta que o candidato de fato foi inscrito no certame, e indica o endereço do local em que ele fará as 
provas, entre outras informações.
 
Cartão-resposta - Folha de respostas em que o candidato assinala suas marcações da prova objetiva. Somente 
as informações no cartão são corrigidas pela banca examinadora – os cadernos de prova não são considerados. 
Não são computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta ou apresentem emendas 
ou rasuras.
 
Certame - Palavra usada como sinônimo de concurso público.
 
Classificação - Termo que se refere à posição dos candidatos em uma escala gradual de resultados de um con-
curso. A classificação final define a ordem de convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas 
e indica aqueles que não foram aprovados. 
 
Concurso de provas - Processo seletivo realizado apenas por meio de provas (objetivas, discursivas e/ou orais).
 
Concurso de provas e títulos - Processo seletivo realizado por meio de provas (objetivas, discursivas e/ou 
orais) e análise de títulos, que valoriza os candidatos que possuem formação educacional e profissional mais 
extensa. São exemplos de títulos cursos de MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, publi-
cação de livros ou artigos, trabalhos científicos, cursos de especialização e experiência profissional. O edital do 
concurso lista os títulos que fazem parte da avaliação e informa os pontos atribuídos a cada um. Lembrando 
que os títulos não são obrigatórios, eles apenas contam pontos extras para os candidatos. Salvo casos de con-
cursos que exigem alguma formação específica.
 
Conteúdo programático - Todos os assuntos que poderão ser cobrados na prova, em relação a cada disciplina. 
Está sempre descrito no edital ou em seus anexos e deve servir de base para o estudo do candidato. Algumas 
vezes o nome da disciplina não consta da lista de matérias do edital, mas seu conteúdo está incluído sob o título 
de outra disciplina.
 
Convocação - Chamamento oficial para que os candidatos aprovados preencham as vagas disponibilizadas 
no concurso. Após a convocação, os futuros servidores são nomeados, tomam posse e entram em exercício na 
nova função.
 
Curso de formação profissional - O Curso de Formação Profissional é a última etapa de determinados con-
cursos públicos e consiste em atividades realizadas em regime de internato ou semi-internato, direcionadas 
especificamente ao aprendizado dos futuros ocupantes do cargo. Ao final do curso, os candidatos serão consi-
derados aptos ou não aptos ao exercício da função.
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E
Edital - O Edital de um concurso público é a “lei” que regula o concurso. Ele define quando e como será o con-
curso, qual a banca organizadora, que tipos de provas serão aplicadas, quantas questões cairão, quais matérias 
serão cobradas, quando será aprova e todas as informações que os candidatos precisam saber sobre o concurso 
a ser prestado. Todo mundo espera ansiosamente o edital, mas quando ele é publicado dá aquele friozinho na 
barriga! Bate o desespero, porque sabe-se que a prova acontecerá logo, normalmente de 45 a 90 dias depois da 
divulgação do edital.
 
Estágio probatório - É um período de avaliação durante o qual deverá demonstrar aptidão e capacidade para 
o exercício do cargo, observados os seguintes fatores:  assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produ-
tividade e responsabilidade. No caso dos cargos públicos vitalícios, o estágio probatório tem duração de dois 
anos. Já para os cargos efetivos, a duração é de 3 anos (36 meses).
 
Estabilidade - Com o encerramento do estágio probatório, e sendo confirmado na carreira, o servidor público 
adquire direito à permanência no cargo, ficando protegido contra o afastamento unilateral por parte da Admi-
nistração Pública. A esse direito à permanência no cargo dá-se o nome de estabilidade.
 

F
Fator de correção - Método de contagem da pontuação dos candidatos em avaliação de provas em que, geral-
mente, um erro anula um acerto.
 

H
Homologação - Uma vez definido o gabarito final das questões (após os recursos), e não havendo outras pen-
dências, o concurso será homologado, ou seja, aprovado/confirmado pela autoridade competente do órgão ou 
entidade responsável, e será publicada a relação dos aprovados em ordem de classificação. Esta é a data inicial 
para contagem do prazo de validade do concurso, período em que os candidatos serão convocados.
 

I
Investigação social - É uma pesquisa relacionada à conduta e aos relacionamentos do candidato. Pode envol-
ver consultas e entrevistas com familiares, amigos e vizinhos. O objetivo é verificar a existência de risco para o 
bom exercício da função pública. É utilizada principalmente em concursos para cargos da área policial.
 

L
Lotação - É o local onde o candidato aprovado em concurso exercerá suas funções (Estado, cidade, órgão, uni-
dade etc.). Diz-se, por exemplo, que o servidor “está lotado” em Brasília/DF, na Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal.
 

N
Nomeação - Ato formal pelo qual o poder público atribui um cargo ao candidato aprovado. Deve ser publicada 
no “Diário Oficial” da União, estado ou município, conforme o concurso. A nomeação em caráter efetivo é a 
única forma de provimento originário na medida em que não depende de prévia relação jurídica do servidor 
com o Estado, dependendo sempre de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.

P
Posse - A posse no cargo público se dá pela assinatura do termo de posse, no qual deverão constar as atribui-
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ções, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo que não poderão ser unilateralmente alterados. A 
investidura em cargo público ocorre com a posse.

Prazo de validade - De acordo com a Constituição Federal de 1988, o prazo de validade de um concurso 
público (intervalo de tempo em que o concurso se encontra em andamento) é de até dois anos, podendo ser 
prorrogado uma vez e por igual período. A prorrogação fica a critério da instituição organizadora e a validade 
começa a ser contada a partir da homologação do resultado final da última fase, caso possua mais de uma.
 
Prova discursiva - É a prova em que se desenvolve um texto de acordo com as especificações que constam no 
edital. Pode ser uma redação sobre um tema ou resposta a uma ou mais questões formuladas. Deverá ser escrita 
em letra cursiva legível, a caneta e respeitar o número mínimo e máximo de linhas determinados. A avaliação 
ocorre com base em aspectos relacionados ao conhecimento demonstrado em relação ao assunto/tema propos-
to (capacidade argumentativa) e ao correto uso da língua portuguesa.
 
Prova objetiva - Provas objetivas são aquelas em que o nível de conhecimento do candidato é aferido por meio 
de questões de múltipla escolha ou afirmativas que devem ser julgadas como certas/erradas (verdadeiras/fal-
sas). Serão consideradas as respostas assinaladas no cartão-resposta.
 
Prova oral - Muito utilizada em concursos da área jurídica, a prova oral deve ser realizada em sessão pública e 
gravada para efeito de registro e avaliação. Em geral, o candidato é questionado por uma banca de examinado-
res sobre um ponto sorteado dentro da disciplina em questão.
 
Prova prática - É uma prova de conhecimentos práticos específicos, em que deverá haver indicação dos ins-
trumentos, aparelhos ou das técnicas a serem utilizadas, bem como da metodologia de aferição para avaliação 
dos candidatos.
 
Provimento - Para ocupar um cargo público, o ordenamento jurídico exige que ocorra o provimento, isto é, 
que seja praticado um ato administrativo hábil a promover o ingresso no cargo. Existem diversas formas de 
provimento de cargos públicos.
 

R
Recurso - É uma estratégia a que todo candidato tem direito. Consiste na elaboração de um breve texto em 
que se argumenta - se houver discordância em relação ao gabarito oficial - pela anulação ou mudança de gaba-
rito de alguma questão objetiva, ou pela revisão da correção de alguma questão discursiva. . Toda fase de um 
concurso tem que permitir recurso. O cidadão está participando de um processo público e, por isso, todos os 
dados têm de ser públicos, o que permite ao candidato recorrer de quantas questões quiser e de todas as ava-
liações da seleção, incluindo exames físicos e psicológicos, sem ser prejudicado por isso. 
 
Regime jurídico - É o conjunto de direitos, deveres, garantias, vantagens, proibições e penalidades aplicáveis 
a determinadas relações jurídicas (relações sociais qualificadas pelo Direito). No ordenamento jurídico pátrio, 
têm-se os regimes Estatutário (servidores públicos; Lei 8112/90, em âmbito federal, e legislações estaduais e 
municipais específicas),  Trabalhista (empregados públicos; CLT) e Especial (servidores temporários, por ex-
cepcionalidade do interesse publico que obriga o recrutamento). 
 
Requisitos - São as exigências legais que devem ser cumpridas pelo candidato para que seja possível o ingresso 
no serviço público. Exemplos: estar em dia com obrigações eleitorais; se do sexo masculino, estar quite com 
obrigações militares; ser brasileiro nato ou naturalizado; na data de nomeação, contar com idade igual ou 
superior a dezoito anos; não ter sido demitido por justa causa por ato de improbidade no serviço público ou 
exonerado a bem do serviço público, mediante decisão transitada em julgado; apresentar, no ato da nomeação, 
a certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pelo Cartório Distribuidor do Fórum, quando solicita-
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do; possuir, na data da nomeação, o grau de escolaridade para o exercício do cargo; entre outros requisitos que 
devem estar especificados no edital do concurso.
 
Reserva de vagas - Percentual de vagas de um determinado concurso público destinadas constitucionalmente 
a pessoas com deficiência. Recentemente vem sendo discutida a reserva de vagas também para negros e pes-
soas de baixa renda. O objetivo do constituinte foi estabelecer uma espécie de “reserva de mercado”, criando 
condições para os portadores de deficiência disputarem vagas no serviço público. A reserva de vagas é, assim, 
um desdobramento da proibição de discriminação contra o trabalhador com deficiência (art. 7º, XXXI, da 
Constituição Federal). Importante frisar que as pessoas com deficiência não estão excluídos da necessidade de 
aprovação em concurso público para tomar posse em cargos ou empregos públicos. O edital, desse modo, deve 
estabelecer as regras para que as pessoas com  deficiência participem do concurso público concorrendo a vagas 
disputadas somente entre portadores de deficiência. Não havendo nenhum aprovado, as vagas reservadas são 
revertidas para os não deficientes.
 

S
Sindicância da vida pregressa - A Comissão responsável apurará, por meio de formulário preenchido pelo 
candidato, documentos entregues junto com o formulário e pesquisas em bancos de dados, se o candidato 
possui “procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável”. A sindicância de vida pregressa, forma 
de investigação social, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que 
porventura tenha praticado; serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, 
visando a aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público.
 

T
Taxa de inscrição - Valor a ser pago pelos candidatos para efetivar a inscrição em determinado concurso pú-
blico. Tal quantia serve tão-somente para cobrir os gastos da empresa contratada com a realização do certame.
 
Teste de aptidão física - O Teste de Aptidão Física (TAF) destina-se a verificar, mediante a execução de exercí-
cios específicos (corrida, natação, flexões de braço, abdominais, salto horizontal, barra fixa etc.), se os candida-
tos possuem as capacidades motoras indispensáveis para o desempenho da atividade profissional em questão. 
Os candidatos que realizam, com sucesso, todas as provas físicas nas condições especificadas no edital são 
considerados “aptos”.
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Plano de Estudos

Grade de evolução das matérias
Organize na tabela os dias e quais matérias estudou. Na primeira linha, coloque as matérias que precisa estu-
dar, e nas demais linhas coloque os dias e os temas das matérias que estudou. Ao final, você terá o controle de 
toda a matéria estudada.

Semana /Matérias Português Matemática Informática Atualidades Direito
Constitucional

19/04 a 25/04 Verbos: Indicativo 
e Imperativo

Regra de 3 Office 2003 Teoria da
Constituição

Administração
Pública

26/04 a 09/05 Verbos:
Subjuntivo

Equação de 1 e 
2 grau

Office 2003 Princípios
Fundamentais

Servidores
Públicos

Grade de estudos com matérias
Nas próximas páginas disponibilizamos tabelas que mostram como você pode organizar seus horários e as 
matérias que precisa para fazer a prova. Você precisa estar determinado!

Quadro de divisão das horas para estudo por matéria

Quantidade de horas livre para o estudo na semana:        20      

Matérias a 
estudar

Peso da
matéria

Quantidade 
de questões

Tamanho do 
conteúdo

Conteúdo a 
estudar

Grau de
dificuldade

Horas a 
estudar por 

matéria
Português 1 20 8 10 6 4:50

Matemática 1 10 5 10 7 1:46

Informática 1 10 5 10 4 1:00

Atualidades 1 10 5 10 9 2:16

Direito Consti-
tucional

2 10 5 10 10 5:03

Direito Admi-
nistrativo

2 10 5 10 10 5:03
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Direito Administrativo – Professor Alexandre Prado

1 - Ex-presidente de uma autarquia sofre tomada de contas especial determinada pelo Tribunal de Contas da 
União – TCU em razão de apuração de denúncia recebida naquele Tribunal.

A autarquia instaurou a tomada de contas especial com a finalidade de quantificar o montante de recursos 
gastos com o fretamento de aeronaves (taxi aéreo) pelo seu ex- presidente.

Tal procedimento resultou na apuração de despesas relativas a 59 (cinquenta e nove) voos no período de sua 
gestão desde sua posse até a data em que foi afastado do cargo.

A comissão condutora da tomada de contas especial, não obstante as considerações do interessado, concluiu 
pela ausência de motivação para a contratação dos voos realizados.

A referida comissão ressaltou também que encontrou reportagens de jornais da época do fato, todas juntadas 
aos autos, noticiando que o então presidente da autarquia, por ter pretensão de ocupar cargo político, acom-
panhava o governante do Estado onde a autarquia era sediada em viagens e auxiliava outros governantes em 
suas respectivas plataformas políticas, com a utilização da autarquia que presidia como “trampolim político”.

Endossando o entendimento da comissão de tomada de contas especial, o TCU considerou que o ex-presidente 
da referida autarquia praticou ato antieconômico e julgou pela irregularidade de suas contas, aplicando-lhe 
multa.

Considerando o caso concreto acima narrado e a jurisprudência do TCU acerca do seu papel no exercício do 
controle da administração pública, avalie as questões a seguir, assinalando falso (F) ou verdadeiro (V) para 
cada uma delas, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) A motivação para a instauração da tomada de contas especial foi indevida, porquanto invadiu o mérito 
administrativo, na medida em que compete ao administrador a escolha do meio de transporte que melhor lhe 
aprouver.
( ) Quando se examina o interesse público sob a ótica da economicidade, a partir de parâmetros e metas de 
eficiência, eficácia e efetividade e tendo presente o princípio da razoabilidade, devem ser identificadas as situ-
ações em que os administradores públicos tenham adotado soluções absurdamente antieconômicas. Caso seja 
possível identificar, a partir da razoabilidade essas soluções, a conclusão é a de que elas são ilegítimas.
( ) Não é da competência do TCU, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manifes-
tar-se sobre o mérito administrativo, posto que teria sido tomado na órbita da discricionariedade a que a lei 
reserva ao administrador público.
( ) A análise da discricionariedade administrativa mostra- se viável para a verificação da sua regularidade em 
relação às causas, aos motivos e à finalidade que ensejam os dispêndios de recursos públicos, devendo o gestor 
público observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade no exercício de suas funções adminis-
trativas.

( ) O controle da economicidade envolve questão de mérito para verificar se o órgão procedeu, na aplicação da 
despesa pública, de modo mais econômico, atendendo, por exemplo, a uma adequada relação custo-benefício.

a) F, V, V, V, F
b) F, V, F, V, F
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c) F, V, F, V, V
d) V, F, F, V, F
e) F, F, F, V, V

2 - Determinado Município da Federação brasileira, quando da elaboração da sua lei orgânica, fez constar a 
seguinte norma:

“O Prefeito, o Vice-prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança, as pes-
soas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 
adoção e os servidores e empregados públicos municipais não poderão contratar com o Município, subsistindo 
a proibição por mais seis meses após findas as respectivas funções.”

Analise a norma constante da Lei Orgânica, da referida municipalidade e, à luz da jurisprudência do STF, avalie 
as questões a seguir, marcando verdadeiro (V) ou falso (F) para cada uma delas.

Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) A lei orgânica do município é inconstitucional porque impõe restrições que não foram impostas pelo cons-
tituinte no inciso XXI, do art. 37, nem pela norma geral de que trata o inciso XVII, do art. 22 da CF.
( ) A municipalidade tratou, em sua lei orgânica, de preservar um princípio guia de toda a atividade estatal: o 
princípio da moralidade administrativa.
( ) A norma constante da lei orgânica em comento homenageia o princípio da impessoalidade.
( ) A norma inserta na lei orgânica do referido município fere a efetiva, real e isonômica competição. 

a) F, F, F, F
b) F, V, V, V
c) F, V, V, F
d) V, V, V, F
e) F, V, F, F

3 - A União, por intermédio de um de seus Ministérios, realizou pregão para a contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de reserva e fornecimento de passagens aéreas.

Sagrou-se vencedora no referido pregão a empresa “x”, que se utilizou da prerrogativa de efetuar lance de de-
sempate na condição de empresa de pequeno porte, a partir do que prevê a Lei Complementar n. 123/2006.
Considerando o caso concreto acima narrado, o sistema normativo sobre licitações e contratos e a jurisprudên-
cia recente do TCU, assinale a opção correta.

a) Para fins de aferição da receita bruta e do consequente enquadramento como empresa de pequeno porte, no 
caso de agências de turismo, o cálculo deve ter por parâmetro as comissões e adicionais recebidos pela agência 
e não a receita total das vendas efetuadas.
b) Para que possa ser favorecida pelas regras especiais estabelecidas pela LC 123/06, a empresa precisa estar 
enquadrada como microempresa, ou empresa de pequeno porte, sendo irrelevante o valor de sua receita bruta.
c) Independentemente da modalidade de licitação, a preferência em empate ficto se veridica quando a proposta 
de uma microempresa – ME, ou empresa de pequeno porte – EPP superar em até 10% o valor daquela de me-
nor valor que não tenha sido apresentada por licitante também classificada como ME ou EPP.
d) O preceito constitucional da realização de licitação para as contratações públicas com o objetivo de melhor 
atendimento ao interesse público, assegurado tratamento isonômico entre os participantes, é incompatível com 
o tratamento favorecido às empresas de pequeno porte.
e) A regularização fiscal tardia significa que a microempresa ou empresa de pequeno porte podem participar 
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da licitação mesmo sem dispor dos documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal. Caso venha a obter 
a vitória, ser-lhe-á assegurada oportunidade para apresentar a documentação necessária em momento poste-
rior à contratação.

4 - A coluna I traz características fundamentais dos diversos meios de intervenção do Estado na propriedade. 
A coluna II relaciona o nomen iuris de cada um desses institutos.
Correlacione as colunas e, ao final, assinale a opção que apresenta a sequência correta para a coluna II.

a) 1, 3, 2, 4
b) 2, 3, 4, 1
c) 3, 2, 1, 4
d) 4, 3, 1, 2
e) 2, 3, 1, 4

5 - É incorreto afirmar, quanto ao regime do ato administrativo:
a) a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei.
b) a auto-executoriedade é a possibilidade de o ato ser posto em execução pela própria Administração Pública.
c) a discricionariedade configura a completa liberdade de atuação do agente público na prática do ato admi-
nistrativo.
d) a imperatividade é a capacidade do ato de se impor a terceiros independente de sua concordância.
e) o motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento para a prática do ato administrativo.

6 - Não configura princípio norteador do procedimento licitatório
a) vinculação ao instrumento convocatório.



44

b) julgamento objetivo.
c) probidade administrativa.
d) igualdade de condições a todos os concorrentes.
e) dispensa e inexigibilidade.

7 - Assinale a opção incorreta acerca da remoção. 
a) Pode implicar, ou não, mudança na cidade de exercício.
b) Pode ocorrer de ofício, ou a pedido.
c) Não existe remoção de ofício independentemente do interesse da administração para o acompanhamento de 
cônjuge sem mudança de sede.
d) Trata-se de uma das formas de provimento derivado.
e) Em algumas hipóteses a administração pode vir a ser obrigada a conceder remoção ao servidor que a re-
queira.

8 - Assinale a opção que contenha o fundamento do dever de obediência do servidor público, disposto no in-
ciso IV, art. 116 da Lei n. 8.112/90.
a) Publicidade.
b) Disciplina.
c) Hierarquia.
d) Moralidade.
e) Eficiência.

9 - Abaixo se encontram relacionadas algumas hipóteses de vacância do cargo público. Analise cada uma das 
hipóteses e assinale (1) caso ela implique simultaneamente o provimento de novo cargo pelo servidor e (2) para 
aquelas que não se relacionem a provimento de novo cargo. 
Após a análise, assinale a opção que contenha a sequência correta. 

1. Demissão ( ) 
2. Exoneração ( ) 
3. Promoção ( ) 
4. Aposentadoria ( ) 
5. Posse em outro cargo inacumulável ( ) 
6. Readaptação ( )

a) 2 / 2 / 2 / 1 / 1 / 1
b) 2 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1
c) 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1
d) 2 / 1 / 1 / 2 / 1 / 2
e) 2 / 2 / 1 / 2 / 2 / 1

10 - Determinado policial rodoviário federal foi demitido do cargo por infringência aos art. 117, IX e 132, IV 
e XI da Lei n. 8.112/90, e ao art. 11, I da Lei n. 8.429/92.

O processo administrativo disciplinar que resultou na demissão foi instaurado para apurar fatos referentes às 
possíveis infrações disciplinares cometidas pelo então servidor no serviço do dia 12/01/2003, em um posto da 
Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina.

O processo disciplinar foi instaurado pelo chefe da Divisão de Corregedoria do Departamento de Polícia Ro-
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doviária Federal – DPRF por portaria, em 25/08/2004, que designou para compor a comissão processante um 
policial rodoviário federal lotado em Mato Grosso, na qualidade de presidente e dois outros policiais rodoviá-
rios federais lotados em Santa Catarina-SC.

Sem concluir a apuração, a primeira comissão processante apresentou um relatório parcial e indicou que os 
trabalhos seriam temporariamente paralisados em razão da ausência de disponibilidade orçamentária.

Em 24/01/2007 o Superintendente Regional de SC editou nova portaria que determinava a retomada das inves-
tigações, tendo designado novos membros para a comissão processante. Essa Portaria, contudo, foi revogada 
em 30/01/2007 por ato do próprio Superintendente.

Em 5/03/2007 o Corregedor-Geral substituto do DPRF expediu nova portaria designando três policiais lotados 
no Rio Grande do Sul-RS para integrarem a comissão instaurada no âmbito da Superintendência de SC.

O processo foi, portanto, retomado em 09/03/2007. 

Foram convalidados todos os atos praticados pelas comissões anteriores.

A então comissão, dando por concluída a instrução, exarou despacho de instrução e indiciamento do Policial 
Rodoviário Federal investigado.

Posteriormente, após a apresentação da defesa, elaboraram relatório final, no qual sugeriram a aplicação da 
penalidade de demissão ao acusado.

Levando-se em consideração o caso concreto acima narrado, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, fonte do direito administrativo, avalie as assertivas abaixo, classificando-as como falsas ou verda-
deiras.

Ao final, assinale a opção correta.
( ) O princípio do juiz natural foi maculado quando a autoridade instauradora do processo administrativo dis-
ciplinar designou três comissões diferentes em três portarias distintas para, ao final, designar membros lotados 
em unidade distinta do indiciado.
( ) A substituição dos membros da comissão processante não é vedada pela Lei n. 8.112/90, providência que 
pode ser levada a efeito desde que os novos membros preencham os requisitos legais estabelecidos. 
( ) Não há nulidade sem demonstração do efetivo prejuízo à defesa. 
( ) A Lei n. 8.112/90 contém proibição de que a comissão disciplinar seja composta por servidores lotados em 
unidade da federação diversa daquela em que atuava o servidor investigado. 

a) F, V, V, F
b) F, F, V, F
c) F, F, V, V
d) V, F, V, F
e) F, V, V, V
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Gabaritos comentados:

1 - Opção “C”: trata-se de embargos de declaração contra Acórdão que negou provimento ao recurso de recon-
sideração interposto em tomada de contas especial instaurada em face de contratação irregular. Em resumo, 
é possível afirmar que o controle realizado pelo TCU é de legalidade, de legitimidade, e de economicidade. O 
controle de economicidade, por meio do qual são examinados aspectos relacionados à eficiência, efetividade e 
eficácia da gestão pública, compreende aspectos de legitimidade e de mérito. Este último, o controle de mérito, 
é exercido pelo TCU de forma bastante mitigada, alcançando tão-somente a fiscalização da gestão e não o po-
der de revisão de atos ou de atividades.

2 - Opção “C”: questão extraída de decisão do STF em 2012: “A proibição de contratação com o Município dos 
parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em 
comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até seis meses 
após o fim do exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da im-
pessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio 
do Município, sem restringir a competição entre os licitantes. Acrescento, ainda, que norma dessa natureza 
traz ínsita a garantia de possibilidade de efetiva, real e isonômica competição, pois impede favorecimentos e 
benefícios em razão do grau de parentesco com os agentes públicos. Não é ocioso relembrar, embora não seja 
especificamente a hipótese dos autos, que esta Corte, no julgamento da ADC 12, rel. Min. Ayres Britto, decla-
rou a constitucionalidade da Resolução 07/2005 que veda o nepotismo no Poder Judiciário, o que demonstra 
o entendimento deste Tribunal no sentido de privilegiar o princípio da moralidade administrativa. Com essas 
breves considerações, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e declarar 
a constitucionalidade do art. 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho-MG”. Vale lembrar também o 
enunciado da Súmula Vinculante nº 13: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, cola-
teral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 
jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 
confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Pode-
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal.” 

3 - Opção “A”: segundo decisão do Tribunal de Contas da União em 2012, “ Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens: para o 
fim de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, a receita bruta, no caso de agências 
de turismo, deve ser calculada tendo por parâmetro as comissões e adicionais recebidos pela agência, e não a 
receita total das vendas efetuadas (...) Nesses casos, a base de cálculo do Simples Nacional é apenas o resultado 
da operação (comissão ou adicional recebido pela agência)”.Isso significaria dizer que a receita bruta, no caso 
de agências de turismo, deve ser calculada tendo por parâmetro as comissões e adicionais recebidos pela agên-
cia, e não a receita total das vendas efetuadas”.

4 - Opção “E”: A limitação administrativa, segundo Hely Lopes Meirelles, “é toda imposição geral, gratuita, 
unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigên-
cias do bem-estar social. (...) Derivam, comumente, do poder de polícia inerente e indissociável da Adminis-
tração”.  A ocupação temporária tem caráter de transitoriedade, só incide sobre a propriedade imóvel e só acon-
tece se houver necessidade de ocupação da propriedade na realização de obras e serviços públicos normais. A 
requisição, segundo Meirelles, “é sempre um ato de império do Pode Público, discricionário quanto ao objeto 
e oportunidade da medida, mas condicionado à existência de perigo público iminente” (artigo 5°, inciso XXV) 
“e vinculado à lei quanto à competência da autoridade requisitante”. A servidão administrativa é um ônus real 
que incide sobre um bem particular com a finalidade de permitir a sua utilização pública. 

5 - Opção “C”: discricionariedade é uma liberdade de escolha, nos limites da lei, conferida ao administrador 
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público. Ela está sempre atrelada à legalidade, impossibilitando que haja completa liberdade de atuação do 
agente.

6 - Opção “E”: Dispensa e inexigibilidade não são princípios, e sim hipóteses de afastamento da licitação. São 
exceções ao procedimento licitatório, já que a regra é licitar.

7 -  Opção “D”. A questão quer induzir o candidato a erro, levando-o a confundir o instituto da remoção (que 
nada mais é que uma mudança de sede do servidor dentro do mesmo órgão) com o provimento derivado de 
cargo. Remoção é forma de deslocamento, e não de provimento.

8 - Opção “C”. Poder hierárquico é o de que dispõe o Executivo para organizar e distribuir as funções de seus 
órgãos, estabelecendo a relação de subordinação entre o servidores do seu quadro de pessoal. Pela hierarquia 
é imposta ao subalterno a estrita obediência das ordens e instruções legais superiores, além de se definir a res-
ponsabilidade de cada um. Do poder hierárquico são decorrentes certas faculdades implícitas ao superior, tais 
como dar ordens e fiscalizar o seu cumprimento, delegar e avocar atribuições e rever atos dos inferiores.

9 - Opção “B”. De acordo com a Lei 8.112/0, são formas de vacância e provimento simultaneamente: promoção, 
posse em outro cargo inacumulável e readaptação.

10 - Opção “A”. A primeira assertiva está errada, pois não é ferido o Princípio do Juiz Natural. No processo ad-
ministrativo não há trânsito em julgado da decisão, ou seja, pode ser revista pelo Poder Judiciário e, além disso, 
os  integrantes da comissão não pertencem ao PJ. O erro da última assertiva se baseia no art 143, §3º, da Le 
8.112/90: “A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida 
por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade (...)”.
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Redação de Correspondências Oficiais – Professor Amauri Franco

        Mem.  n.º 020  / MF                                                        Rio de Janeiro, 04 de abril  de 2014

       Ao Senhor Chefe do Departamento de Pessoal

       Assunto: Encaminhamento de Manual
  
      1. Encaminhamos a este Departamento exemplar do MANUAL DE REDAÇÃO OFICIAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, para auxiliar os servidores nas tarefas que exijam a composição 
de textos oficiais.

      2. Solicitamos que a publicação fique exposta em local visível, de fácil acesso àqueles que dela 
necessitem.

                                             Atenciosamente,

                                              JOSÉ DA SILVA
                       Diretor-Chefe de Capacitação de Pessoal

1 - Com base no texto fictício acima e nos princípios que regem as comunicações oficiais, assinale a afirmação 
correta.
a) – Por se tratar de correspondência interdepartamentental, o tipo de documento oficial está adequado ao 
contexto.
b) – O alinhamento e o conteúdo do local e da data estão condizentes com o tipo de documento.
c) – Considerando o cargo do destinatário, o fecho de cortesia deveria ser “Respeitosamente”.
d) – Se esse documento fosse encaminhado via e-mail, o preenchimento do campo “Assunto” seria facultativo.
e) – Nesse tipo de documento, é dispensável a digitação do nome do signatário, sendo suficiente apenas a sua 
assinatura e a identificação do cargo.
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2 - Ainda com relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.
a)-  O uso do pronome demonstrativo  “este”, na linha 1, está em desacordo com as regras gramaticais.
b) – A ausência de marcas de subjetividade  e de oralidade no texto está condizente com a linguagem exigida 
nas correspondências oficiais.
c) – Esse tipo de documento dispensa a identificação do remetente na parte superior do texto.
d) - A principal distinção entre o Memorando e o Ofício não está na estrutura dos dois documentos, mas sim 
na sua finalidade.
e) – Caso houvesse no documento  o uso de um pronome de tratamento para indicar uma interpelação direta 
do remetente para o destinatário, esse deveria ser “Sua Senhoria”.

3 - Considerando as normas de redação oficial, assinale a opção que apresenta uma informação incorreta.
a) Segundo os preceitos de elaboração de documentos da administração pública, os expedientes oficiais têm 
como finalidade informar com clareza e objetividade. Para atender a essa finalidade, deve-se empregar o jargão 
burocrático.                                                 .
b) Em atestados, o local e a data devem ser colocados ao final do documento, antes da identificação do signa-
tário.
c) Em um documento oficial conciso, são eliminados termos desnecessários, o que permite transmitir um 
máximo de informação com um mínimo de palavras. A concisão, portanto, contribui para a clareza do texto 
oficial.                                                                  .
d) Em  um ofício destinado ao envio de documentos, deve-se iniciar o texto com referência ao expediente que 
os tenha solicitado; ou, no caso de a remessa de documento não ter sido solicitada, o texto deve iniciar-se com a 
informação do motivo da comunicação, seguida dos dados completos do documento encaminhado e da razão 
pela qual ele está sendo remetido.
e) Em um ofício dirigido ao ministro da Fazenda, devem-se empregar o pronome de tratamento “Vossa Exce-
lência” e o vocativo “Senhor Ministro”.                              

Considere o exemplo de documento oficial apresentado a seguir. 

___.XXX/XX 
                                                                                                                          Em 21 de maio de 2013. 
  
De: Chefe da Secretaria Governamental 
Para:  Sr. Chefe do Setor de Pessoal  
Assunto: Lotação de servidor 
  
   Considerando a nova estrutura desta Secretaria e a necessidade de atender  ao público de ma-
neira mais eficiente, solicito a Vossa Senhoria a lotação de um servidor assistente técnico-administrativo para 
desempenhar atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento. 
  
               Atenciosamente, 
  
    (Assinatura) 
                 João da Silva 
      Chefe da Secretaria  Governamental
4 - Considerando o conteúdo e a estrutura do documento acima apresentado,  é correto concluir que: 
a)  trata-se de uma Exposição de Motivos. 
b) por constituírem parte indispensável de um Ofício, a identificação e a assinatura do signatário deveriam 
constar em página isolada do expediente, a fim de lhes conferir o devido destaque. 



50

c) trata-se de um memorando. 
d) o uso do pronome demonstrativo “desta” está inadequado ao contexto, devendo ser substituído pela forma 
“dessa”. 
e) as expressões “De” e “Para”, identificando, respectivamente, o remetente e o destinatário do documento, 
são comuns tanto à estrutura de memorandos quanto à de ofícios, na prática de documentos oficiais da esfera 
federal. 

5 - Considerando as normas de redação oficial, assinale a opção que apresenta uma informação correta. 
a) O trecho a seguir está adequado e correto para compor um memorando:
Nos termos do “Programa de modernização e informatização da Agência Nacional de Saúde Suplementar”, so-
licito à Vossa Senhoria a instalação de dois novos computadores no setor de protocolo para atender à demanda 
e melhorar a qualidade dos serviços prestados ao público.
b)  O trecho a seguir está adequado e correto para compor um ofício:
Viemos informar que vamos estar enviando oportunamente os relatórios solicitados via email, com todas as 
informações referentes ao desenvolvimento das auditorias citadas.
c) A forma de tratamento “Magnífico” destina-se a autoridades do Poder Legislativo, principalmente ao presi-
dente da Câmara dos Deputados e ao do Senado Federal.                           
d) O Manual de Redação da Presidência da República estabelece que, para autoridades superiores, seja utili-
zado o fecho “Respeitosamente”, e que, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, seja 
adotado o fecho “Atenciosamente”. 
e) As autoridades que devem ser tratadas por “Vossa Excelência” incluem os juízes,  prefeitos, generais milita-
res,  secretários de Estado, vereadores  e desembargadores. 

6 - Considerando as normas de redação oficial, assinale a opção que apresenta uma informação incorreta.
a) Formalidade de tratamento, clareza datilográfica, correta diagramação do texto e utilização de papéis de 
mesma espécie são necessárias para a uniformidade das comunicações oficiais.
b) Nas comunicações oficiais, o agente comunicador é o serviço público, e o assunto relaciona-se às atribuições 
do órgão ou da entidade que comunica, devendo a correspondência oficial estar isenta de impressões individu-
ais do remetente do documento, para a manutenção de certa uniformidade entre os documentos emanados de 
diferentes setores da administração.
c) Na redação oficial, a impessoalidade refere-se ao emprego adequado de estruturas formais, como a utilização 
de pronomes de tratamento para determinada autoridade, à polidez e à civilidade no enfoque dado ao assunto 
que se pretende comunicar.
d)A exposição de motivos  é documento emitido por um ministro para destinatário de mesma hierarquia.
e) A principal distinção entre a memorando e o ofício está no fato de que este é um tipo de correspondência 
de uso exclusivamente  externo.

7 - Considerando as prescrições relativas às comunicações oficiais, assinale a opção correta.
a)  O ofício e o memorando têm a mesma finalidade e se diferenciam apenas por sua extensão e pelo detalha-
mento das informações neles contidas.
b) Diferentemente da ata, a exposição de motivos deve, obrigatoriamente, conter, no máximo, duas ideias por 
parágrafo.
c) Caso haja grande distanciamento hierárquico entre o signatário e o destinatário de uma comunicação oficial, 
recomenda-se o emprego do fecho “Mui respeitosamente”.
d) Em todas as comunicações oficiais, os pronomes possessivos que se refiram a pronomes de tratamento são 
sempre os da terceira pessoa. Por exemplo, o segmento correto é “Vossa Senhoria nomeará seu substituto”, e 
não, “Vossa Senhoria nomeareis vosso substituto”.
e) Com o intuito de uniformização do emprego de pronomes de tratamento nos vocativos das comunicações 
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oficiais, foi estabelecido como regra geral o emprego dos vocativos Excelentíssimo Senhor e Excelentíssima 
Senhora, excetuando-se os casos em que tal comunicação se dirija ao papa ou ao reitor de uma universidade.

8 - Acerca da redação de correspondências oficiais, assinale a afirmação incorreta.
a) Como vocativo das comunicações oficiais destinadas a senadores, juízes, ministros e governadores, reco-
menda-se evitar o título acadêmico de Doutor e usar o pronome de tratamento Senhor.
b) Não há necessidade de se seguir uma estruturação rígida em mensagens enviadas por meio de correio ele-
trônico, diferentemente das outras formas de comunicação oficial.
c) Quanto à linguagem empregada no texto, o excesso de linguagem técnica, ao invés de afirmar competência, 
pode gerar incompreensão para o receptor.
d) A concisão consiste em dizer muito com poucas palavras, eliminando-se as palavras supérfluas, a adjetiva-
ção desmedida, evitando-se períodos extensos e emaranhados.
e) Em cartas dirigidas a pessoas estranhas ao serviço público, deve-se adotar o registro informal de linguagem. 

9 - Assinale a opção que apresenta fragmento inadequado para compor um texto de correspondência oficial.
a) Ao Sr.
José da Silva
Presidente do Departamento de Trânsito – RJ

 Senhor Presidente,
 Com o objetivo de prosseguir no detalhamento do programa de treinamento para dirigentes e instru-
tores dos Centros de Formação dos Condutores – CFC, solicitamos o envio urgente de informações sobre a 
clientela a ser contemplada para atender às exigências imediatas do DENATRAN.

b) Senhor Juiz,
    As audiências marcadas para a próxima semana serão alteradas em virtude dos fatos recentes. Vossa Exce-
lência será informado a respeito das mudanças em até dois dias, a contar desta data.

c) Senhor Secretário,
    Ao término do 1º semestre de 2013, vimos apresentar a V.Ex.ª o Relatório de Atividades pertinentes à Supe-
rintendência de Desenvolvimento Institucional, ao qual se anexam quadros demonstrativos onde se expressam 
os dados quantitativos das atividades operacionais.

d) Senhor Governador,
    No Processo que acompanha a presente Exposição de Motivos, a empresa pública de Água e Esgoto S. A 
solicita autorização para admitir, em caráter excepcional, conforme previsto no inciso 0, do artigo 0 da Cons-
tituição Estadual, 10 (dez) técnicos em hidráulica, a fim de atender ao crescente aumento dos serviços afetos à 
empresa.

e) Atesto, para os devidos fins, que José da Silva, Redator, classe A, matrícula n.º 0000-0, lotado na Assessoria 
de Imprensa desta Secretaria, teve frequência integral no período de 1º de janeiro a 30 de abril do corrente ano.
Rio de Janeiro, 6 de maio de 2013
 
   Atenciosamente,
   
      JOSÉ DA SILVA
     Assessor-Chefe
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10 - Quanto à redação oficial, assinale a opção incorreta.
a) Correspondência geralmente externa, o ofício só pode ser expedido para órgão público.
b) A exposição de motivos é um expediente de  um ministro, dirigido ao presidente da República ou de um se-
cretário de Estado, dirigido ao Governador com o objetivo, em geral, de  justificar a necessidade da explicação 
de algum ato ou propor medidas a serem adotadas.
c) Mensagem é o ato com o qual o presidente da República ou  o governador do Estado se dirige à Assembleia 
Legislativa para expor o plano de Governo, encaminhar Projetos de Lei; ou apresentar razões de veto a projetos 
aprovados e submetidos à sua sanção.
d) Parecer significa, em termos gerais, um juízo técnico escrito, emitido por um técnico, especialista em de-
terminado assunto ou por um funcionário, para orientar ou facilitar uma decisão sobre determinado assunto, 
apontando-lhe uma solução favorável, contrária, ou parcialmente favorável.
e) As partes constitutivas de uma ata são as seguintes: cabeçalho; texto sem delimitação de parágrafos; fecho, 
seguido da assinatura de presidente e secretário, e dos presentes, se for o caso. 

11 - Quanto ao emprego das formas de tratamento, está correta a seguinte construção:
(A) Sempre contaremos com os préstimos com que Vossa Senhoria nos tem honrado, razão pela qual, anteci-
padamente, deixamos-lhe aqui nosso profundo reconhecimento.
(B) Vimos comunicar a Vossa Excelência que já se encontra à vossa disposição o relatório que nos incumbiste 
de providenciar há cerca de uma semana.
(C) Diga a Vossa Senhoria que estamos à espera de suas providências, das quais não nos cabe tratar com seu 
adjunto – grande, embora, seja a consideração, meu caro senhor, que lhe dispensamos.
(D) Esperamos que Vossa Senhoria sejais capaz de atender aos nossos reclamos, ao nosso ver justos e precisa-
dos de toda a vossa atenção.
(E) Se preferires, adiaremos o simpósio para que não nos privemos de sua coordenação, Excelência, bem como 
das sugestões que certamente tereis a nos oferecer.

12 - O tratamento pronominal varia conforme a natureza da instituição e do cargo que alguém nela ocupa. 
Estarão corretos, por exemplo, a forma de tratamento e a concordância verbal na seguinte frase, dirigida a um 
senador da República.
(A) Pediríamos que Vossa Excelência vos digneis  apreciar  a proposta ora encaminhada.
(B) Gostaríamos que Vossa Eminência se dignasse apreciar a seguinte reivindicação.
(C) Vimos solicitar a Vossa Excelência que vos digneis apreciar esta recomendação.
(D) Solicitamos que Vossa Excelência se digne apreciar esta proposta.
(E) Vimos à presença de Sua Eminência para que consideres a proposta. 

13 - Com base no Manual de Redação da Presidência da República, analise as afirmativas a seguir: 
I. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o texto que consegue 
transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras. Para que se redija com essa qualidade, é 
fundamental que se tenha, além de conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, o necessário tempo para 
revisar o texto depois de pronto. É nessa releitura que muitas vezes se percebem eventuais redundâncias ou 
repetições desnecessárias de ideias. 

II. O esforço de sermos concisos atende, basicamente ao princípio de economia linguística, à mencionada 
fórmula de empregar o mínimo de palavras para informar o máximo. Não se deve de forma alguma entendê-
-la como economia de pensamento, isto é, não se devem eliminar passagens substanciais do texto no afã de 
reduzi-lo em tamanho. Trata-se exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada 
acrescentem ao que já foi dito. 
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III. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que pos-
sibilita  imediata compreensão pelo leitor. No entanto, a clareza não é algo que se atinja por si só: ela depende 
estritamente das demais características da redação oficial. 

Assinale:
(A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(B) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

14 - Tendo em vista as normas que regem a redação de correspondências oficiais, julgue os itens seguintes e 
assinale a opção que apresenta a afirmação correta.
a) - O emprego da linguagem técnica, com a utilização de termos específicos de determinada área do conheci-
mento, deve ser privilegiado em expedientes destinados a órgãos públicos.
b) -  Como medida de proteção aos servidores da administração pública, a identificação do signatário é facul-
tativa nos expedientes oficiais.
c) -  Nas correspondências oficiais, a informação deve ser prestada com clareza e concisão, utilizando-se o pa-
drão oficial  de linguagem. 
d) No âmbito do Poder Executivo, conforme normatização incidente sobre a redação de fórmulas de saudação, 
é desaconselhável o emprego da expressão “reitero meu sentimento de apreço e estima por Vossa Excelência”. 
e) -  Em mensagens enviadas por meio de correio eletrônico, há necessidade de se seguir uma estruturação 
rígida, diferentemente das outras formas de comunicação oficial.

15 - Assinale a opção que apresenta  fragmento de texto adequado para compor um documento oficial quanto 
à sua correção gramatical, impessoalidade, emprego do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formali-
dade e uniformidade.
a) Senhor Delegado,
    Segue para divulgação os relatórios das investigações realizadas no órgão, a fim de fazer cumprir a lei vigente.
b) Solicito a Vossa Senhoria a indicação de cinco agentes de polícia aptos a ministrar aulas de treinamento no 
curso de formação de agentes. O início das aulas, que serão realizadas na secretaria de Segurança do Estado do 
Rio de janeiro, estão previstas para o segundo semestre deste ano.
c) O departamento que planejará o treinamento de pessoal para a execução de investigações e de operações po-
liciais, sob cuja responsabilidade está também a escolha do local do evento, não se manifestou até o momento. 
d) Cumpre destacar a necessidade de aumento do contingente policial e que é imperioso a ação desses indiví-
duos em âmbito estadual, pelo que a realização de concurso público para provimento de vagas no Departamen-
to de Polícia Civil consiste em benefício a toda a sociedade.
e) Caro Senhor Perito Criminal,
     Convidamos Vossa Senhoria a participar do evento “Destaques do ano”, em que será homenageado pelo belo 
e admirável trabalho realizado na Polícia Civil. Por gentileza, confirme sua presença a fim de que possamos 
providenciar as honrarias de praxe.
 Cordiais saudações,
 (nome do signatário)
               (cargo do signatário)
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GABARITO:

1 – A
2 – E
3 – A
4 – C
5 – D
6 – D
7 – D
8 – E
9 – E
10 – A
11 – A
12 – D
13 – B
14 – D
15 – B

Comentários:

1 –  Opção “A”:  Opção correta - Trata-se de um memorando, tipo de documento de comunicação interna.
(B)  - O memorando não apresenta o local, somente a data.

2 -  Opção “E”: Nesse caso, o tratamento deve ser “Vossa Senhoria”.

3 – Opção “A”: Segundo o manual de Redação Oficial da Presidência da República, o jargão burocrático deve 
ser evitado, a fim de se facilitar a compreensão, podendo ser utilizado em casos especiais.

4 – Opção “C”: O conteúdo e a estrutura são próprios de um memorando. Leve-se em consideração, entretanto, 
que na estrutura do memorando utilizado na esfera federal não se utilizam comumente as expressões “De” e 
“Para”.

5 – 
a) – De um modo geral, não há crase antes de pronomes de tratamento.
b) – No segmento “Viemos informar que vamos estar enviando”, há dois problemas: O verbo vir, no início do 
segmento deveria estar flexionado no presente do indicativo, e a locução verbal caracteriza emprego de gerun-
dismo, uso considerado indevido. A forma correta é “Vimos informar que enviaremos (ou vamos enviar)...
c) “Magnífico” é tratamento utilizado apenas para reitores.
d) opção correta.
e) Vereadores recebem o tratamento de “Vossa Senhoria”.

6 – Opção “D”: A exposição de motivos é um documento expedido por ministros para o presidente, na esfera 
federal; na esfera estadual, é expedido pelo secretários estaduais para os respectivos governadores.

7 -  Opção “A”: O ofício e o memorando se diferenciam, principalmente, pela finalidade: aquele é correspon-
dência externa; este, interna.
(E) – O vocativo empregado, de um modo geral é “Senhor(a)”, seguido do cargo.

8 -  Opção “E”: Deve-se adotar, sempre, o registro formal de linguagem. 
9 -  Opção “E”: Em atestados não se utiliza o fecho “Atenciosamente”
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10 -  Opção “A”: O ofício não é uma correspondência “geralmente” externa; ele constitui uma correspondência 
“sempre” externa.

11 – O erro das outras opções está, principalmente, no uso indevido da concordância dos verbos e/ou prono-
mes, que deveriam estar na terceira pessoa, e não na segunda.

12 – Idem à questão anterior

13 – Todas as opções são corretas.

14 - A expressão “reitero meu sentimento de apreço e estima por Vossa Excelência”apresenta aspectos pessoais 
e traços de intimidade, que devem ser evitados na correspondência oficial.

15 – As opções (A), (B) e (D) apresentam erros de concordância verbal e/ou nominal; a opção (E) apresenta o 
vocativo e o  fecho inadequados: “Caro Senhor Perito Criminal” e “Cordiais saudações”, respectivamente.
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Raciocínio Lógico - Professor Ronilton Loyola

1 - Diariamente, Cacá vai de sua casa ao trabalho em seu automóvel fazendo sempre o mesmo percurso. Ao 
optar por fazer um itinerário 20% mais longo, ele observou que poderia ganhar tempo, pois, por ser o tráfego 
melhor, poderia aumentar a velocidade média de seu carro em 26%. Assim sendo, a opção pelo itinerário mais 
longo diminuiria o tempo de viagem de Cacá em:
a) 5%
b) 6%
c) 7%
d) 8%
e) 9%

2 - Maria vendeu um relógio por R$18.167,50 com prejuízo de 15,5% sobre o preço de compra. Para que tivesse 
um lucro de 25% sobre o custo, ela deveria ter vendido por: 
a) R$ 26.872,00
b) R$ 26.873,00
c) R$ 26.874,00
d) R$ 26.875,0
e) R$ 26.876,00

3 - O rendimento de uma aplicação de R$ 1.200,00, à taxa de juros simples de 3% ao mês, durante 6 meses, é:
a) R$ 1.432,92
b) R$ 1.416,00
c) R$ 232,92
d) R$ 221,52
e) R$ 216,00 

4 - Se, no período de 4 meses e no regime de juros simples, a quantia de R$ 2.000,00 aplicada em uma institui-
ção financeira produz o montante de R$ 2.720,00, então a taxa mensal de juros praticada por essa instituição é:
a) superior a 8%;
b) inferior a 2%;
c) superior a 2% e inferior a 4%;
d) superior a 4% e inferior a 6%;
e) superior a 6% e inferior a 8%.

5 - Um aplicador realizou um investimento cujo valor de resgate é de R$ 80.000,00. Sabendo-se que a taxa de 
juros simples é de 3,5% ao mês e que faltam 5 meses para o resgate, o valor da aplicação, em reais, foi de:
a) 68.085,10
b) 66.000,00
c) 65.000,00
d) 64.555,12
e) 63.656,98
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6 - Denis investiu uma certa quantia no mercado de ações. Ao final do primeiro mês ele lucrou 20% do capital 
investido. Ao final do segundo mês, perdeu 15% do que havia lucrado e retirou o montante de R$ 5.265,00. A 
quantia que Denis investiu foi:
a) R$ 3.200,00
b) R$ 3.600,00
c) R$ 4.000,00
d) R$ 4.200,00
e) R$ 4.500,00

7 - Um capital de R$ 4.000,00, aplicado a juros compostos com capitalização semestral, produz, ao fim de 1 ano, 
o montante de R$ 5.760,00. A taxa de juros nominal anual é:
a) 20%
b) 21%
c) 22%
d) 40%
e) 44%

8 - Um bancário quer fazer uma aplicação financeira para acumular, após um ano, o montante de R$ 20.000,00. 
Sabendo-se que a taxa utilizada é composta de 2% ao mês, o valor a ser aplicado é de:
a) R$ 1.892,00
b) R$ 15.770,00
c) R$ 16.129,00
d) R$ 19.129,00
e) R$ 25.364,00 

9 - Um aplicador realizou um investimento que deverá ter valor de resgate de R$ 100.000,00 no seu vencimen-
to, que ocorrerá dentro de 2 meses. Sabendo-se que a taxa de juros compostos utilizada pelo banco é de 2% ao 
mês, o valor do investimento original, em reais, foi de:
a) 98.123,45
b) 96.116,88
c) 95.875,33
d) 94.781,29
e) 93.764,32

10 - Aplicaram-se R$ 10.000,00 por nove meses à taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. No 
momento do resgate, pagou-se Imposto de Renda de alíquota 15% sobre os rendimentos. O valor líquido do 
resgate foi, em reais, mais próximo de:
a) 10.927
b) 10.818
c) 10.787
d) 10.566
e) 9.287

11 - Uma empresa desconta duplicatas num banco num total de R$12.000,00, sessenta dias antes do vencimen-
to. Sabendo-se que a operação é do tipo desconto comercial simples, e a taxa de desconto utilizada é 3% ao mês, 
o valor do desconto é:
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a) R$ 679,25
b) R$ 688,80
c) R$ 720,00
d) R$ 6.271,20
e) R$ 21.600,00

12 - Uma duplicata é descontada em um banco 40 dias antes de seu vencimento, segundo uma operação de 
desconto comercial simples. O valor atual desta duplicata é igual a 97% de seu valor nominal. Considerando a 
convenção do ano comercial, tem-se que a taxa anual de desconto utilizada foi de:
a) 27%
b) 24%
c) 21%
d) 18%
e) 15%

13 - Uma pessoa comprou um veículo pagando uma entrada, no ato da compra, de R$ 3.500,00, e mais 24 
prestações mensais, consecutivas e iguais a R$ 750,00. A primeira prestação foi paga um mês após a compra e o 
vendedor cobrou 2,5% de juros compostos ao mês. Considerando 0,55 como valor aproximado para 1,025-24, 
é correto afirmar que o preço à vista, em reais, do veículo foi:
a) inferior a 16.800;
b) superior a 16.800 e inferior a 17.300;
c) superior a 17.300 e inferior a 17.800;
d) superior a 17.800 e inferior a 18.300;
e) superior a 18.300.  

14 - Paulo comprou um automóvel em 10 prestações mensais, iguais e consecutivas, no valor de R$ 4.400,00 
cada uma, vencendo a primeira 1 mês após a data da compra. A agência de automóveis trabalha com uma taxa 
de juros compostos de 2% ao mês. Se Paulo propusesse à agência quitar a dívida em 15 prestações, vencendo 
também a primeira 1 mês após a data da compra, o valor da prestação seria de: (considere que, a uma taxa de 
2% ao mês, para 10 períodos e 15 períodos, o fator de valor atual é, respectivamente, 1/0,11 e 1/0,08) 
a) R$ 3.140,00 
b) R$ 3.200,00 
c) R$ 3.360,00 
d) R$ 3.410,00 
e) R$ 3.600,00  

15 - Uma pessoa adquiriu um imóvel no valor de R$ 200.000,00. As economias feitas durante 3 anos possibilita-
ram que ela desse uma entrada de R$ 80.000,00. Para pagar o saldo devedor contratou com uma instituição fi-
nanceira um financiamento com Sistema de Amortização Constante (SAC). Sabendo que o financiamento será 
pago em 10 anos, com prestações mensais, vencendo a primeira um mês após a data da contratação da dívida, 
e que a taxa de juros cobrada pela instituição foi de 1% ao mês, os valores da segunda e da terceira prestações 
foram, respectivamente, em reais, de:
a) 1.000,00 e 1.000,00
b) 1.200,00 e 1.190,00
c) 2.190,00 e 2.180,00
d) 2.180,00 e 2.170,00
e) 2.200,00 e 2.190,00
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Gabaritos Comentados:

1 - Opção “A”: Seja X o itinerário inicial. Ao optar por um itinerário 20% mais longo, esse passou a ser 1,20X. 
Seja Y a velocidade média no trajeto inicial. Como a velocidade média aumentou em 26%, ela passou a ser 
1,26Y. 
    O tempo de viagem no trajeto inicial é T = X/Y (lembre-se de que o tempo é calculado dividindo-se o espaço 
percorrido pela velocidade). No novo trajeto, o tempo é dado por T’ = 1,20X/1,26Y = 0,95X/Y = 0,95T. Como 
o fator de decréscimo é 0,95, concluímos que o tempo diminuiu em  1 – 0,95 = 0,05 = 5%.

2 - Opção “D”: O preço de venda é V = R$ 18.167,50. O prejuízo é de 15,5% cobre C, ou seja, o prejuízo é P = 
15,5%.C, onde C é o preço de compra. 
     Sabe-se que V = C – P. Então, substituindo os valores, vem:
     18.167,50 = C – 15,5%C
     0,845C = 18.167,50
     C = 18.167,50/0,845 = R$ 21.500,00.
     A questão pede por quanto Maria deveria ter vendido o relógio para que tivesse um lucro de 25% sobre o 
preço de custo C, ou seja, o lucro deveria ser                           L = 25%.(R$ 21.500,00) = R$ 5.375,00. Aplicando 
a fórmula V = C + L, vem:
     V = C + L
     V = R$ 21.500,00 + R$ 5.375,00
     V = R$ 26.875,00.
     Observe que podemos resolver a questão utilizando os conceitos de fator de acréscimo e de decréscimo. Veja:
     Seja C o preço de compra. Como o prejuízo foi de 15,5%, o fator de decréscimo é 1 – 0,155 = 0,845. Então, 
0,845.C = R$ 18.167,50 ⇒ C = R$ 18.167,50/0,845 = = R$ 21.500,00. Como o lucro deve ser 25%, o fator de 
acréscimo é 1,25. Logo, o preço de venda para que se tenha um lucro de 25% sobre o custo de R$ 21.500,00 é 
dado por: (1,25).(R$ 21.500,00) = R$ 26.875,00.     

3 - Opção “E”: Primeiramente, não devemos confundir rendimento com montante. Rendimento é o mesmo 
que juros de aplicação, e montante é a soma do rendimento (ou juros) com o capital inicial aplicado. 
    Na questão, o capital inicial aplicado é R$ 1.200,00, a taxa de juros simples é 3% ao mês, e o prazo são 6 meses. 
Então, o juro mensal ou rendimento mensal é (3%).(R$ 1.200,00) = R$ 36,00. Logo, em 6 meses, o rendimento 
foi de                (6).(R$ 36,00) = R$ 216,00.    
    Podemos resolver a questão utilizando a fórmula J = CiT, onde J é o rendimento (ou juros), i = 3% a.m. é a 
taxa de juros simples, e T = 6 meses é o prazo. 
    Substituindo, temos
    J = C.i.T 
    J = (R$1.200).(3%).(6) 
    J = 1200.(0,03).6 =
    J = R$ 216,00. 
    Repare que não houve necessidade de converter a taxa ou o prazo, já que ambos estão em meses.

4 - Opção “A”: A quantia de R$ 2.000,00 produz um montante de R$ 2.720,00. Seja K o fator de multiplicação. 
Então, K.(R$ 2.000,00) = R$ 2.720,00 => K = 2.720/2000 = 1,36. Logo, o percentual de aumento ou taxa de juros 
foi 36% no período de 4 meses ou 36%/4 = 9% ao mês.  
     Podemos resolver a questão aplicando a fórmula M = C(1 + iT), onde o montante é M = R$ 2.720,00, o ca-
pital inicial aplicado é C = R$ 2.000,00, e o prazo é T = 4 meses. Substituindo, vem:
     M = C(1 + iT)
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     2.720 = 2.000(1 + i.4)
     1 + i.4 = 2720/2000
     1+ i.4 = 1,36
     i.4 = 1,36 – 1 
     i = 0,36/4 = 0,09 = 9% am.

5 - Opção “A”:
Resolução:
     Como a taxa de juros simples é 3,5% ao mês, no prazo de 5 meses a taxa de juros é 5.(3,5%) = 17,5%. Então, 
o fator de acréscimo é 1,175. Sendo C o capital inicial aplicado, e R$ 80.000,00 o valor final ou de resgate, temos:                         
     (1,175).C = 80.000 
     C = 80.000/1,175 
     C = R$ 68.085,10.
     Note que podemos resolver a questão aplicando a fórmula M = C(1+iT), onde  M = R$ 80.000,00 é o mon-
tante (ou valor de resgate), C é o capital inicial aplicado, i = 3,5% é a taxa mensal, e T = 5 meses é o prazo. 
Substituindo na fórmula, temos que: 
     M = C(1+iT) 
     80.000 = C(1+3,5%.5)
     80.000 = C(1+0,175) 
     80.000 =1,175C 
     C = 80.000/1,175
     C = R$ 68.085,10.   

6 - Opção “E”:
     Seja C o capital investido por Dênis. Como ele lucrou, ao final do primeiro mês, 20% do que havia investido, 
então ele passou a ter um montante de 1,20C.
     Mas, ao final do segundo mês, ele perdeu 15% do que havia lucrado, ou seja, perdeu 15% de 20%C = 
15%.20%C = 0,03C. Logo, ao final desse 2º mês, ele ficou com um montante de 1,20C – 0,03C = 5.265. Resol-
vendo a equação, vem: 
     1,20C – 0,03C = 5.265
     1,17C = 5.265
     C = 5.265/1,17 
     C = R$ 4.500,00.  

7 - Opção “D”: Temos os seguintes dados da questão: C = R$ 4.000,00, M = R$ 5.760,00 e                   T = 1 ano 
= 2 semestres (repare que a capitalização é semestral). 
     Aplicando a fórmula do montante composto, vem:
     M = C(1 + i)T
     5.760 = 4.000(1 + i)²
     (1 + i)² = 5.760/4.000 = 1,44
     (1 + i) = √1,44  
     1 + i = 1,2
     i = 1,2 – 1 = 0,2 = 20% a.s (essa é a taxa efetiva semestral).
     Mas a questão pede a taxa nominal anual. É fácil perceber, por proporcionalidade entre taxas, que 20% a.s. 
= 40 % a.a.  

8 - Opção “B”:  A taxa composta efetiva é i = 2% a.m. (capitalização mensal), o prazo é T = 1 ano = 12 meses, e 
o montante é M = R$ 20.000,00. A questão pede o capital C aplicado.
     Aplicando a fórmula do montante, temos:
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     M = C(1 + i)T
     20.000 = C(1 + 2%)12
     Pela tabela, temos que o fator de capitalização (1 + 2%)12  é igual a 1,2682. Substituindo, vem:
     20.000 = C.(1,2682)
     C = 20.000/1,2682 = R$ 15.770,00.  

9 - Opção “B”: O montante a ser resgatado é M = R$ 100.000,00, o prazo é T = 2 meses, e a taxa de juros com-
postos é i = 2% a.m., e a questão pede o capital C aplicado. Observe que a capitalização é mensal, e o prazo e a 
taxa já estão em meses.
     Aplicando a fórmula do montante, temos:
     M = C(1 + i)T
     100.000 = C(1 + 2%)² 
     Repare que aqui não há necessidade de se consultar a tabela para calcular o fator (1 + 2%)² = (1,02)² = 1,0404, 
já que para o expoente 2 a conta não é tão trabalhosa. Logo, substituindo esse valor na expressão anterior, vem:
     100.000 = C.(1,0404)
     C = 100.000/1,0404
     C = R$ 96.116,88.  

10 - Opção “C”:
Resolução: 
     Repare que a capitalização é trimestral. Então, devemos converter o prazo e a taxa para trimestres. Vejamos:
     C = R$ 10.000,00
     T = 9 meses = 3 trimestres
     i = 12% a.a = 12%/4 = 3% ao trimestre
     Vamos calcular o montante composto:
     M = C(1 + i)T
     M = 10.000(1 + 3%)³
     M = 10.000(1 + 0,03)³
     M = 10.000(1,03)³
     M = 10.000(1,092727)
     M = R$ 10.927,00
     Agora vamos calcular os rendimentos (ou juros):
     J = M – C
     J = R$ 10.927,00 – R$ 10.000 
     J = R$ 927,00
     A questão diz que pagou-se 15% de imposto sobre os rendimentos, ou seja, 15% sobre os juros de R$ 927,00. 
Então, os rendimentos líquidos foram 85% de           R$ 927,00 = 85%.(R$ 927,00) = 0,85(R$ 927,00) = R$ 787,00.
     Logo, o valor líquido do resgate, ou seja, o montante líquido foi:
     M = C + J
     M = R$ 10.000,00 + R$ 787,00
     M = R$ 10.787,00.      

11 - Opção “C”: O valor nominal do título é N = R$ 12.000,00, o prazo de antecipação é T = 60 dias = 2 meses, 
e a taxa de desconto é i = 3% a.m. Como a operação é do tipo desconto comercial simples, o desconto pedido 
é dado por:
    DCS = N.i.T      
    DCS = 12.000 . 3% . 2
    DCS = R$ 720,00. 
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12 - Opção “A”:  O prazo de antecipação da duplicada é T = 40 dias = 40/360 ano = 1/9 ano, o valor atual é ACS 
= 97%N. Considerando o regime de desconto comercial composto, vem:
     ACS = N (1 – i.T)
     97%N = N(1 – i.1/9)
     1 – i.1/9 = 97% = 0,97
     i.1/9 = 1 – 0,97 = 0,03
     i = 9. (0,03) = 0,27
     i = 27%.

13 - Opção “B”: O esquema do fluxo de caixa é o seguinte:

      Observe que o valor à vista é a soma do financiamento com a entrada de R$ 3.500,00. 
      Vamos determinar o valor de P utilizando a expressão:

      P = R. an¬i, onde an¬i = [1 – (1 + i)-n]/i. Então, temos:
      P = R. [1 – (1 + i)-n]/i. Substituindo R = R$ 750,00, n = 24, e i = 2,5% ao mês, vem:
      P = 750.[1 – (1 + 2,5%)-24]/2,5%
      P = 750.[1 – (1,025)-24]/0,025
      P = 750.[1 – 0,55]/0,025
      P = 750.(0,45)/0,025
      P = R$ 13.500,00.

      Logo, o valor à vista do veículo é:

      R$ 13.500,00 + R$ 3.500,00 = R$ 17.000,00.  

14 - Opção “B”: O esquema do fluxo de caixa para as 10 prestações é o seguinte:
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     Vamos calcular o valor atual ou presente (P), que é exatamente o valor da dívida. Observe que temos um 
modelo de renda uniforme e postecipada. O valor presente P é dado por:
     P = R.an¬i. Para R = R$ 4.400,00, n = 10 e i = 2%, vem:
     P = (4.400).(1/0,11) 
     P = R$ 40.000,00.
     Agora que temos o valor (P) da dívida, vamos determinar o valor de cada prestação (R) para um financia-
mento de n = 15 parcelas, a uma taxa de 2% ao mês:  
     P = R.an¬i
     40.000 = R.(1/0,08)
     R = (40.000).(0,08) 
     R = R$ 3.200,00.

15 - Opção “C”: Temos os seguintes dados da questão: o principal (valor financiado) é P = R$ 120.000,00, o nú-
mero de prestações mensais postecipadas é n = 120 meses (10 anos), a taxa é i = 1% ao mês, e o sistema é o SAC.
     A amortização (A) é constante e dada por:
     A = P/n = 120.000/120 
     A = R$ 1.000,00.
     Os juros do primeiro mês é:
     J1 = P.i
     J1 = (120.000).(1%)  
     J1 = R$ 1.200,00.
     A primeira prestação é:
     R1 = A + J1 
     R1 = 1.000 + 1.200
     R1 = R$ 2.200,00.

     Sabemos que no SAC as prestações decrescem em PA de razão:  –A.i = (-1.000).(1%) = -10. Logo, os valores 
da segunda e terceira prestações são:
     R2 = R1 – 100 = 2.200 – 10
     R2 = R$ 2.190,00.
     R3 = R2 – 10 = 2.190 – 10
     R3 = R$ 2.180,00.  
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Língua Portuguesa – Professor Marcelo Rosenthal

Solidariedade equivocada (Henrique Meirelles)

1 A saída da USP da relação das 200 melhores universidades do mundo carrega forte conteúdo simbólico. 
Nosso grande desafio é o aumento da produtividade, e não avançaremos com universidades e escolas que não 
deem aos estudantes condições de atingir o desempenho das economias mais competitivas. 
4 Os EUA, maior economia do mundo, têm 77 universidades entre as 200. E não porque o país é rico 
--o país é rico porque investe em educação. A segunda maior economia do mundo, a China, expandiu o in-
vestimento em educação em dimensão sem paralelo na história recente. Mesmo centrando gastos no ensino 
fundamental, ela conta hoje com 350.000 profissionais com curso de mestrado e doutorado nas melhores uni-
versidades do mundo. O Japão, terceira maior economia, tem história de excelência educacional baseada numa 
cultura que dá enorme valor à educação. 
10 Os países que valorizam a educação, o professor e o desempenho escolar têm como consequência pro-
vada o aumento de produtividade, que gera o crescimento da riqueza. 
12 O processo de melhora da educação é virtuoso. Não só avança o desempenho de cada profissional, mas 
a qualidade das decisões em todos os níveis, inclusive na estrutura política, dado o maior acesso à informação. 
A Coreia do Sul, por exemplo, tinha renda per capita menor que a do Brasil. Hoje, após choque de educação, 
sai do grupo dos emergentes para entrar no de países desenvolvidos. Disciplina na escola e desempenho acadê-
mico são parte fundamental da cultura coreana. Em muitos aspectos, o que ocorre na Coreia do Sul é o oposto 
do que ocorre no Brasil. Aqui, tivemos uma relativização do desempenho escolar que gera até discriminação 
dos melhores estudantes. 
19 Participei de experiência sintomática numa universidade brasileira. Um professor estrangeiro deu aos 
próprios alunos o poder de decidir as notas, repartindo determinado número de pontos entre os com melhor 
e os com pior desempenho. Ficou chocado quando a decisão do grupo foi dar nota média a todos, reflexo da 
grande dificuldade de premiar o melhor e penalizar o pior, uma visão errada de solidariedade. 
23 Para elevar a produtividade, crescer mais e garantir entrada no grupo de países de alta renda, o Brasil 
precisa perseguir a excelência na educação. Não é só o total do investimento que importa, mas a melhora da 
qualidade e a busca da excelência acadêmica, que passam pela valorização do professor e do desempenho es-
colar. 
27 É fundamental levar a sério a queda da USP, e não só atenuá-la questionando critérios. Que sirva como 
alerta para a necessidade de mudança de cultura, no sentido de demandar cada vez mais desempenho dos alu-
nos e qualidade dos professores. 

1 - Observe o segmento “A saída da USP da relação” (l. 1).  Sobre a sua estruturação, pode-se afirmar que:
a) “da USP” funciona como complemento de “saída”;
b) “da USP” e “da relação” são termos do mesmo tipo;
c) a preposição “de”, contraída ao artigo “a”, nos dois casos, é consequência da regência de “saída”;
d) As expressões “da USP” e “da relação” constituem relações distintas com o vocábulo “saída”;
e) O termo “da relação” contém função agente para a expressão “A saída”.

2 - A leitura do primeiro parágrafo permite ao leitor a inferência de que... 
a) O fato de a USP não mais constar entre as duzentas melhores universidades do mundo representa um sig-
nificativo teor emblemático. 
b) A USP aumentará a produtividade para retornar ao rol das duzentas melhores universidades do planeta. 
c) O grande desafio da USP é aumentar a sua produtividade, oferecendo a seus alunos as condições de atingir 
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o desempenho das universidades das economias mais competitivas. 
d) O recrudescimento da produtividade da USP simboliza o aumento da competitividade do Brasil em compa-
ração a outras nações que possuem desempenho econômico mais desenvolvido. 
e) O desenvolvimento de uma nação está intrinsecamente relacionado às condições que as escolas e as univer-
sidades oferecem aos estudantes. 

3- Sobre o período “E não porque o país é rico -o país é rico porque investe em educação.” (l. 4), observa-se a 
intenção do autor de expressar uma divergência quanto... 
a) à relação de causa e efeito. 
b) ao fato de o país ser rico. 
c) à relação de reciprocidade entre o país ser rico e investir em educação. 
d) ao fato de o país não investir em educação. 
e) à oposição existente entre as causas de o país ser rico. 

4 - No segundo parágrafo, o autor expõe informações acerca da situação educacional da China. Assinale a as-
sertiva que vai de encontro a tais informações. 
a) Ultimamente nenhuma nação aumentou tanto o seu investimento em educação quanto a China. 
b) Nenhum país no planeta investe tanto em educação quanto a China. 
c) Chineses buscam no exterior cursos de mestrado e doutorado. 
d) O cerne do investimento em educação na China é o ensino fundamental. 
e) O fato de o governo chinês conferir mais relevância ao ensino fundamental não o impede de investir em 
especialização profissional.

5 - Em relação aos sinais de pontuação utilizados no terceiro parágrafo, julgue os seguintes comentários. 
I – Se uma vírgula for inserida após “países” e “escolar”, o texto continua coerente e gramaticalmente correto, 
mas o sentido se torna distinto do original. 
II – A vírgula após “educação” foi empregada para separar termos com a mesma função sintática partícipes de 
uma enumeração. 
III – A vírgula utilizada antes de “produtividade” acresce à ultima oração o valor de explicação. 
Que comentários estão corretos? 
a) Todos. 
b) Somente I e II. 
c) Somente II e III. 
d) Somente I e III. 
e) Somente II. 

6 - Assinale a assertiva efetuada com correção acerca dos pronomes relativos utilizados no terceiro parágrafo. 
a) possuem o mesmo número. 
b) possuem gêneros diferentes. 
c) possuem o mesmo antecedente. 
d) os antecedentes possuem a mesma função sintática. 
e) possuem a mesma função sintática. 

7 - A conjunção “mas”, empregada na linha 12, estabelece um nexo de: 
a) adversidade entre o desempenho de cada profissional e a qualidade das decisões. 
b) oposição entre a qualidade das decisões e o desempenho de cada profissional. 
c) alternância entre o desempenho de cada profissional e a qualidade das decisões. 
d) soma da qualidade das decisões ao desempenho de cada profissional. 
e) concessão relativa à qualidade das decisões em todos os níveis. 
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8 - No texto, há a informação de que o processo da melhora da educação gera o aumento da qualidade das 
decisões em todos os níveis, inclusive na política. E isso se deve a quê? 
a) ao aumento do desempenho de cada profissional. 
b) à virtuosidade do processo educativo. 
c) ao maior acesso à informação. 
d) ao maior investimento em educação. 
e) ao aumento da produtividade, que gera o crescimento da riqueza. 

9 - De acordo com o texto, a Coreia do Sul ingressou no rol de países desenvolvidos graças ao processo de me-
lhora da educação. Que informação sobre a educação coreana não é verdadeira? 
a) A renda per capita da Coreia do Sul hoje supera a do Brasil, ao contrário do que ocorria antes. 
b) A exacerbação do processo educativo levou a Coreia a sair do grupo de nações emergentes. 
c) O processo educacional coreano é o oposto do brasileiro.  
d) A educação foi fator preponderante para a Coreia entrar no grupo dos países desenvolvidos. 
e) A Coreia do Sul recebeu uma “dose excessiva” de educação. 

10 - No período “Aqui, tivemos uma relativização do desempenho escolar que gera até discriminação dos 
melhores estudantes.”, a simples substituição de “gera” importa em alteração semântica ou erro gramatical em: 
a) implica; 
b) resulta; 
c) acarreta; 
d) causa; 
e) provoca.

11 - Assinale a alternativa em que a substituição do termo grifado pelo pronome oblíquo se fez com incorreção. 
a) “... que não deem aos estudantes condições de atingir o desempenho das economias mais competitivas.”
... que não lhes deem condições de atingir o desempenho das economias mais competitivas. 
b) “... que não deem aos estudantes condições de atingir o desempenho das economias mais competitivas.” 
... que não as deem aos estudantes. 
c) “Aqui, tivemos uma relativização do desempenho escolar”
Aqui, tivemo-la. 
d) Ficou chocado quando a decisão do grupo foi dar nota média a todos
Ficou chocado quando a decisão do grupo foi dar-lhes nota média. 
e) “É fundamental levar a sério a queda da USP”
É fundamental levar-lhe a sério.

12 - Segundo a norma-padrão, o sinal indicativo da crase não deve ser utilizado no seguinte trecho do Texto: 
“A segunda maior economia do mundo, a China, expandiu o investimento em educação em dimensão sem 
paralelo na história recente.”. Também não pode ser empregado o acento grave na lacuna:
a) Somente avançaremos com universidades e escolas que ofereçam ___ classe estudantil condições de atingir 
o desempenho das economias mais competitivas. 
b) ___ condições de atingir o desempenho das economias mais competitivas todos nós aspiramos. 
c) ___ educação, o professor e o desempenho escolar, historicamente, os países, com o comprovado aumento 
de produtividade, vêm valorizando. 
d) ___ educação o Brasil ainda não deu a devida importância. 
e) O Brasil deve proceder ___ valorização dos profissionais de educação. 

13 - No período “Ficou chocado quando a decisão do grupo foi dar nota média a todos, reflexo da grande di-
ficuldade de premiar o melhor e penalizar o pior, uma visão errada de solidariedade.”, foi empregado o verbo 
PREMIAR. Que outro verbo segue o modelo de conjugação desse verbo? 
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a) odiar;
b) intermediar; 
c) parodiar; 
d) mediar; 
e) ansiar. 

14 - No período adaptado “não se dão aos estudantes condições de atingir o desempenho das economias mais 
competitivas.”, o verbo concorda em número com o substantivo que o segue.
O verbo deverá ser flexionado no plural, caso o substantivo destacado esteja no plural, EXCETO em:

a) Expandiu-se o investimento em educação em dimensão sem paralelo na história recente. 
b) Infelizmente, no Brasil, não se atingiu o desempenho das economias mais competitivas. 
c) Com educação, gera-se riqueza. 
d) Assistiu-se à experiência sintomática numa universidade brasileira.
e) No Japão e na Coreia, realmente se valoriza o desempenho escolar. 

15 - Que vocábulo tem a acentuação gráfica com a mesma justificativa de “após”? 
a) países; 
b) têm; 
c) níveis; 
d) só; 
e) avaliá-la. 
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Gabaritos Comentados:

1 - Opção “D”: 
O termo “da USP” possui função agente (pode-se interpretar que “a USP saiu”), funcionando como adjunto 
adnominal; já o termo “da relação” possui valor paciente (não é a relação que sai, mas alguém é que sai da 
relação), funcionando como complemento nominal. A opção A é errada, uma vez que “da USP” não é comple-
mento de “saída”, mas sim adjunto adnominal. A opção B também está errada, pois os termos são diferentes: 
o primeiro é adjunto e o segundo, complemento. A alternativa C é inadequada, dado que a preposição só é 
resultado da regência na função de complemento, não na de adjunto adnominal. A alternativa E apresenta uma 
assertiva indevida, porquanto a expressão possui valor paciente e não agente. A D é a correta, porque as duas 
expressões possuem relações diferentes: a primeira tem valor agente, funcionando como adjunto adnominal; a 
segunda tem valor paciente, funcionando como complemento nominal.  

2 - Opção “E”: 
As alternativas B, C e D contêm informações falsas. Nas três alternativas, discorre-se sobre o aumento da 
produtividade da USP, quando, na realidade, o aumento da produtividade é do Brasil. As alternativas A e E 
apresentam comentários coerentes em relação ao primeiro parágrafo. No entanto, a alternativa A expõe uma 
informação explícita. E o comando da questão exige uma inferência, algo que esteja além do que se expôs no 
texto. Já o que se redigiu na opção E não está exposto. Trata-se de uma dedução, de uma inferência. O que o 
texto informa é que o Brasil não avançará, caso não sejam concedidas pelas universidades e escolas as condi-
ções necessárias para tanto. Essa informação restrita ao Brasil foi expandida às demais nações, configurando a 
inferência.  

3 - Opção “A”: 
O cerne da questão reside no conectivo “porque”. PORQUE é uma conjunção subordinativa causal, portanto 
introduz uma causa. E sempre onde há causa há efeito. É importante observar que o deslocamento da conjun-
ção estrutura uma inversão da relação. Sendo assim, o autor contesta que o país ser rico é causa e investir em 
educação é efeito. Ele assevera que é justamente o contrário. O país investir em educação é causa; e o país ser 
rico é efeito. 

4 - Opção “B”: 
Inicialmente é importante o candidato analisar o comando da questão. Exige-se a alternativa que possui uma 
informação que vá “de encontro às” ideias do texto. Ir “de encontro a” significa discordar, divergir, ir contra. 
Portanto, o que se deseja é uma informação incorreta sobre o segundo parágrafo. Se no comando viesse “ao 
encontro de”, aí sim seria uma informação correta, coerente com o fragmento. O texto não informa que a China 
investe em educação mais do que outros países. O que o texto informa é que antes o investimento era X e que 
esse investimento teve um aumento nunca observado. Sendo assim, o que se depreende é que nenhuma outra 
nação aumentou tanto o investimento em educação quanto a China. Mas isso não quer dizer que esse investi-
mento seja maior do que em outros países. Por exemplo, os Estados Unidos podem investir mais. Mas como já 
investia bastante anteriormente, não houve um acréscimo tão significativo desse investimento. 

5 - Opção “A”: 
O item I está correto, porque, sem as vírgulas, a oração “que valorizam a educação, o professor e o desempenho 
escolar” tem valor restritivo. Com a inserção das vírgulas, a oração passa a ter valor explicativo. O sentido é di-
ferente do original, mas o texto continua  coerente, uma vez que a ideia passa a ser: Os países, porque valorizam 
a educação, o professor e o desempenho escolar, têm como consequência provada o aumento de produtividade, 
que gera o crescimento da riqueza. 
O item II está correto, pois a vírgula está separando dois objetos diretos. 
O item III apresenta comentário correto, visto que a vírgula, após “produtividade”, precede o pronome relativo 
“que”, o que acaba por conferir um caráter explicativo para a oração “que gera o crescimento da riqueza”. 
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6 - Opção “E”: 
O primeiro pronome relativo possui como antecedente o termo “os países”. Já do segundo pronome relativo o 
antecedente é “o aumento da produtividade”, sendo o núcleo “aumento”. Portanto, os antecedentes são distintos, 
o que nos leva a eliminar a alternativa C. Como o primeiro antecedente está no plural e o segundo no singular, 
os números são diferentes. Como os dois antecedentes são de gênero masculino (países e aumento), ainda que 
em número diferente, pode-se dizer que ambos têm o mesmo gênero. O primeiro antecedente – países - fun-
ciona como sujeito da forma verbal “têm”; já “o aumento da produtividade” funciona como objeto direto de 
“têm”. Os dois pronomes relativos funcionam como sujeito. 

7 - Opção “D”:
A conjunção “mas” é coordenativa aditiva. Informa que o avanço ocorre em dois campos: do desempenho pro-
fissional e da qualidade das decisões. Observe-se que soma e adição são vocábulos sinônimos. 

8 - Opção “C”: 
A pergunta efetuada no comando da questão solicita ao candidato a causa do que foi expresso no período ante-
rior (isso se deve). Realizando a leitura do quarto parágrafo, observa-se que a causa para o avanço da qualidade 
das decisões em todos os níveis, inclusive na estrutura política, vem exposta a partir do termo “dado” – dado o 
maior acesso à informação. “Dado” é um vocábulo que estabelece um nexo causal, quando sinônimo de “devi-
do a”, “por causa de”, justamente o que ocorre nesse caso. Sendo assim, por causa do maior acesso à informação, 
há o avanço das decisões em todos os níveis, inclusive na estrutura política. 

9 - Opção “C”: 
O que o texto informa é que “em muitos aspectos” (e não na totalidade) o Brasil se opõe à Coreia. E a redação 
da alternativa C expressa que o que ocorre no Brasil, quanto à educação, se encontra em total oposição ao que 
ocorre na Coreia.   

10 - Opção “B”: 
Pelo comando da questão, basta que um dos elementos ocorra: ou a alteração semântica ou o erro gramati-
cal. Todas as formas verbais são sinônimas de “gera”, portanto a substituição por nenhuma delas importa em 
alteração semântica. No entanto, os verbos IMPLICAR, ACARRETAR, CAUSAR e PROVOCAR são transi-
tivos diretos, tais qual GERAR. Sendo assim, a substituição pelas formas verbais “implica”, “acarreta”, “causa” 
e “provoca” não caracteriza falha gramatical. Já a substituição por “resulta” formaliza o erro, já que o verbo 
RESULTAR é transitivo indireto, regendo a preposição EM. A substituição por “resulta” só se faz com correção 
se, antes de “discriminação”, fosse inserida a preposição “em”. 

11 - Opção “E”: 
O termo “a queda da USP” funciona como objeto direto, só cabendo a sua substituição pelo pronome oblíquo 
“a”. Como a forma verbal LEVAR termina na letra R, somos obrigados a extraí-la e a acrescentar a letra L ao 
pronome oblíquo A, perfazendo LEVÁ-LA. 

12 - Opção “C”: 
Repare que, na alternativa C, os termos “a educação, o professor e o desempenho escolar” são complementos 
do verbo VALORIZAR que é transitivo direto, não regendo qualquer preposição. Reescrevendo o período 
na ordem direta, fica mais clara essa observação: Historicamente, os países, com o comprovado aumento de 
produtividade, vêm valorizando a educação, o professor e o desempenho escolar. Portanto, somente o artigo A 
deve ser empregado antes de “educação”. Na alternativa A, o verbo OFERECER é transitivo direto (“condições” 
é o núcleo do objeto direto) e indireto (“à classe estudantil” é objeto indireto). Nas alternativas B e D, há no-
vamente a inversão. Na ordem direta, os períodos ficam assim: Todos nós aspiramos às condições de atingir o 
desempenho das economias mais competitivas. // O Brasil ainda não deu a devida importância à educação. Na 
alternativa E, o verbo PROCEDER é transitivo indireto, regendo a preposição A, estabelecendo a necessidade 
de se empregar o acento grave indicativo de crase. 
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13 - Opção “C”: 
O verbo PREMIAR é regular de primeira conjugação. O mesmo ocorre com PARODIAR. Os verbos das de-
mais alternativas são irregulares, sofrendo o acréscimo da letra E nas formas rizotônicas. 

14 - Opção “D”: 
Nas alternativas A, B, C e E, o pronome SE está atrelado sintaticamente a verbos transitivos diretos, funcionan-
do como partícula apassivadora. As expressões sublinhadas, consequentemente, funcionam como sujeito pa-
ciente. Sendo assim, os verbos são obrigados a concordar com tais termos. Na alternativa D, o verbo ASSISTIR 
é transitivo indireto, regendo a preposição A. Portanto o pronome SE funciona como índice de indeterminação 
do sujeito, exigindo que verbo se flexione na terceira pessoa do singular. 

15 - Opção “E”: 
O vocábulo “após” se enquadra na regra dos oxítonos. O mesmo ocorre com “AVALIÁ” de “AVALIÁ-LA”. “PA-
ÍSES” se enquadra na regra dos hiatos. “TÊM” se insere na regra dos acentos diferenciais. “NÍVEIS”, na dos 
paroxítonos. E “SÓ”, na dos monossílabos tônicos.  
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Informática – Professor Renato da Costa

1 - Em ambiente gráfico KDE, as diversas distribuições do Linux podem utilizar programas navegadores de 
internet como o Mozilla Firefox e o
a) Java
b) Gnome
c) Mandriva
d) Opera
e) Oracle

2 - Os sistemas operacionais Windows, como o Windows 2008 e o Windows 7, trazem em suas versões, como 
padrão, um programa cujo objetivo é gerenciar arquivos, pastas e programas.
Esse programa é denominado
a) BDE Administrator
b) File Control
c) Flash Player
d) Internet Explorer
e) Windows Explorer

3 - Usado para o manuseio de arquivos em lotes, também denominados scripts, o shell de comando é um pro-
grama que fornece comunicação entre o usuário e o sistema operacional de forma direta e independente.
Nos sistemas operacionais Windows XP, esse programa pode ser acessado por meio de um comando da pasta 
Acessórios denominado
a) Prompt de Comando
b) Comandos de Sistema
c) Agendador de Tarefas
d) Acesso Independente
e) Acesso Direto

4 - Seja o texto a seguir digitado no aplicativo Word.
Aplicativos para edição de textos.
Aplicando-se a esse texto o efeito de fonte Tachado, o
resultado obtido será
a) Aplicativos para edição de textos.
b) Aplicativos para edição de textos.
c) Aplicativos para edição de textos.
d) APLICATIVOS PARA EDIÇÃO DE TEXTOS.
e) APLICATIVOS PARA EDIÇÃO DE TEXTOS.

5) Uma diferença entre as suítes Microsoft Office e BrOffice.org refere-se à(s)
a) assinatura digital, que existe apenas nos aplicativos do BrOffice.org.
b) criação de tabelas, que é um recurso específico da suíte Microsoft Office.
c) mala direta, que é um recurso específico do aplicativo Excel.
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d) teclas de atalho para o comando Abrir, que no aplicativo Word é Ctrl+a, e no aplicativo Writer é Ctrl+o.
e) teclas de atalho para o comando Fechar que, no aplicativo Word é Ctrl+w, e no aplicativo Writer é Ctrl+f.

6 - O envio e o recebimento de um arquivo de textos ou de imagens na internet, entre um servidor e um cliente, 
constituem, em relação ao cliente, respectivamente, um
a) download e um upload
b) downgrade e um upgrade
c) downfile e um upfile
d) upgrade e um downgrade
e) upload e um download

7 - Em relação à segurança da informação, qual é a arquitetura cujo objetivo é promover a disponibilidade de 
recursos para recuperação de dados?
a) Armazenamento
b) Backup
c) Disposição
d) Restauração
e) Sustentação

8 - Firewall é um software ou hardware que verifica informações vindas da Internet ou de uma outra rede. 
Dentre os ataques que NÃO são neutralizados por um firewall, inclui-se o ataque de
a) golpe de phishing
b) ping of death
c) rootkits
d) hackers
e) worms

9 - O usuário de um sistema de e-commerce preencheu o seguinte cadastro (dados fictícios) para realizar uma 
compra e foi informado que, ao escolher a senha, deveria escolher uma senha forte: 
Nome: Josemir Miraflores Cascudo Leporace Identidade 123456-3
CPF 999.999.999-00 Data de nascimento: 01/01/1948
Nome da mãe: Rosália da Silva Castro Nome do pai: Aristides da Rocha Lopes
Endereço: Rua Getúlio Vargas s/n, Cidade da Luz, Estado Geral.
Login: _________ Senha: _________
Nesse contexto e depois de estudar o que era uma senha forte, Josemir deve escolher uma senha, como por 
exemplo:
a) 01011948
b) M!D1N0K#
c) JMC1948
d) 84911010
e) JMCLopes 

10 -  A seguir, apresenta-se parte do arquivo “group” de um sistema Linux.
contabilidade::1:alice,bob,charlie
vendas::2:alice,denise,emerson,fatima
producao::3:alice,bob,emerson
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diretoria::4:denise,gerson,homero
Quando a usuária “alice” executou o comando
ls -l segredo.txt
recebeu a seguinte resposta:
-rwxrwxrwx 123 alice producao 1009 2012-03-22 18:57 segredo.txt
Que comando a usuária “alice” deve executar para que ela e os usuários “bob” e “emerson” possam escrever e 
ler, mas não executar, o arquivo segredo.txt e nenhum outro usuário tenha acesso ao arquivo?
a) chmod 055 segredo.txt
b) chmod 066 segredo.txt
c) chmod 550 segredo.txt
d) chmod 660 segredo.txt
e) chmod 770 segredo.txt

11 - É um espaço lógico criado em uma máquina para facilitar o armazenamento e a organização de arquivos:
a) pasta
b) trilha
c) ROM
d) navegador
e) disco rígido

12 - A vantagem de usar o protocolo IMAP em lugar do protocolo POP 3 está no fato de o uso desse último 
obrigar o usuário a estar ligado à Internet para ler os e-mails a ele dirigidos.
PORQUE
Com o uso do protocolo IMAP, as mensagens são apagadas do servidor, automaticamente, logo após a abertura 
do e-mail.
Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que
a) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
b) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
c) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
d) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
e) as duas afirmações são falsas.

13 - Considere o botão do aplicativo Power Point incluído entre as opções da guia “Inserir”.

 A função desse botão é:
a) Replicar no slide uma equação função do valor π.
b) Calcular o resultado de uma equação e inserir a sua solução completa no slide.
c) Calcular o resultado de uma equação e inserir apenas o seu resultado no slide.
d) Inserir no slide o símbolo π, armazenado na biblioteca de equações do PowerPoint.
e) Inserir no slide uma equação matemática armazenada na biblioteca de equações do PowerPoint ou definida 
pelo usuário com base em símbolos armazenados na biblioteca de símbolos matemáticos do PowerPoint.
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14 - Arquivos de texto armazenados no computador de um usuário, a pedido de um servidor da web, permi-
tindo que um site armazene informações no computador do usuário e depois as recupere, chamam-se
a) vírus
b) cookies
c) worms
d) cavalos de troia
e) sniff

15 - Sobre providências que, comprovadamente, preservam os dados armazenados em seu computador, analise 
as afirmativas abaixo.

I - Instalar muitos software antivírus, quanto mais melhor.
II - Fazer backup com frequência.
III - Utilizar senhas fáceis de lembrar, como datas de aniversário.

É correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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Gabaritos comentados:

1 - Opção “D”. É interessante conhecer a diversidade de navegadores atuais como: Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Shiira, Opera, Galeon e Netscape Navigator. 

2 - Opção “E”. Questão recorrente em concursos, visa confundir o Windows Explorer com o Internet Explorer. 
É interessante saber o nome dos gerenciadores de arquivos no Linux, Konqueror ou Nautilus.

3 - Opção “A”. Um acréscimo é que no Windows 7 além do convencional Prompt de Comando temos dispo-
nível o PowerShell que admite sintaxe de comandos Linux. O candidato deverá decorar também os nome dos 
principais Shell´s utilizado nas distribuições Linux como o bash ou csh.

4 - Opção “C”. O efeito tachado proporciona um risco sobre um texto, normalmente utilizado para representar 
algo errado ou revogado.

5 - Opção “D”. Os atalhos do Word possuem predominantemente lógica em português enquanto o BrOffice 
predominantemente lógica em inglês.

6 - Opção “A”. Questão básica acerca de Internet.

7 - Opção “B”. Disponibilidade para recuperação em caso de perda é de fato o becape ou backup.

8 - Opção “A”. O firewall não tem a capacidade de analisar o conteúdo das mensagens para evitar fraudes que 
é a característica do phishing. Uma leitura recomendável acerca dos tipos de ataque é a da cartilha do comitê 
gestor de internet brasileiro em www.cartilha.cert.br

9 - Opção “B”. Uma senha forte é uma senha com no mínimo 6 (NBR:ISSO 27002) ou 8 (Cartilha do CGI) 
caracteres contendo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Não é recomendado senhas 
somente numéricas, contendo nomes próprios, palavras de dicionários ou que sejam fáceis de serem desco-
bertas.

10 - Opção “D”. O comando chmod altera as permissões de um arquivo no Linux. As permissões de leitura, 
gravação e escrita representam em forma octal respectivamente 4, 2 e 1. A sintaxe exige os valores correspon-
dentes ao usuário, ao grupo e aos outros. Como a usuária a os demais componentes do grupo podem escrever 
e ler as duas primeiras representações valem 6 (4=read +2=write) e os demais usuários não tem permissão 
alguma (0). Logo 660 = rw- rw- ---.

11 - Opção “A”. Conceito de um diretório ou pasta.

12 - Opção “E”. O POP3 copia as mensagens para a máquina do usuário permitindo a leitura off-line, o IMAP 
por padrão trabalha on-line, mantendo as mensagens no servidor e oferecendo mobilidade permitindo a lei-
tura de qualquer computador.

13 - Opção “E”. O botão disponível a partir da interface do MS Office 2007 permite a inserção de fórmulas 
matemáticas em uma apresentação, equivalente ao objeto MS Equation.

14 - Opção “B”. Os cookies são arquivos de texto que armazenam informações sobre as preferencias de nave-
gação de um usuário.

15 - Opção “B”. A instalação de mais de um antivírus faz com que um ache que o outro é um vírus, não é reco-
mendada. Embora seja recomendada a criação de senhas fáceis de serem lembradas uma data de aniversário 
não é indicada pois é fácil de ser descoberta.

http://www.cartilha.cert.br
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Direito Constitucional – Rodrigo Menezes

1 - Em relação à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, é correto afirmar que:
a) estão entre as matérias de competência legislativa privativa da União desapropriação, registros públicos, 
propaganda comercial, juntas comerciais e proteção à infância e à juventude.
b) são bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, 
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.
c) estão entre as matérias de competência legislativa concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios orçamento, procedimento em matéria processual, desapropriação e trânsito e transporte.
d) compete aos Municípios e ao Distrito Federal explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços 
locais de gás canalizado, na forma da lei.
e) ao Distrito Federal são atribuídas as competências reservadas aos Estados e aos Municípios, inclusive orga-
nizar e manter o seu Ministério Público e o seu Poder Judiciário.

2 - Quanto aos direitos e deveres individuais e coletivos, é incorreto afirmar que:
a) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer.
b) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
final em processo administrativo no qual tenham sido garantidos o contraditório e a ampla defesa.
c) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder in-
depende do pagamento de taxas.
d) havendo prévio aviso à autoridade competente e desde que não frustrem outra reunião anteriormente con-
vocada para o mesmo local, todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos, sem armas, independen-
temente de autorização.
e) é assegurado à instituição do júri o sigilo de suas votações e a soberania de seus vereditos. 

3 - Assinale a opção incorreta.
a) Estão previstas entre as condições de elegibilidade a nacionalidade brasileira, o alistamento eleitoral e pleno 
exercício dos direitos políticos.
b) Para o exercício do direito de propor ação popular, é necessário o alistamento eleitora.
c) Apesar de terem o direito de votar, os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos e os analfabetos 
não são elegíveis.
d) Em algumas situações, para ratificar ou rejeitar ato legislativo, a população é convocada para votar em ple-
biscito.
e) A incapacidade civil absoluta gera suspensão dos direitos políticos.

4 - Em relação às competências do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, assi-
nale a opção correta.
a) Compete privativamente ao Senado Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de 
processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
b) Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da 
República nos crimes de responsabilidade.
c) Compete ao Congresso Nacional, por meio de iniciativa do Presidente do Senado Federal, proceder à toma-
da de contas do Presidente da República, quando não apresentadas dentro de sessenta dias após a abertura da 
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sessão legislativa.
d) Compete privativamente ao Senado Federal autorizar o Presidente da República e o Vice- Presidente da 
República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias.
e) Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os 
membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral 
da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.

5 - Em relação aos princípios tributários encartados na Constituição Federal, assinale a opção incorreta.
a) O princípio da anterioridade impede a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do 
início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
b) O princípio da anterioridade mitigada impede a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da 
data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
c) O princípio da vedação de confisco impede que o Estado institua tributo com o fim de desapossar o indiví-
duo de seus bens.
d) O princípio da liberdade de tráfego impede a cobrança de tributos que impeçam a livre circulação de bens 
ou pessoas, ressalvado o pedágio em estradas conservadas pelo Poder Público.
e) O princípio da capacidade contributiva exige que o imposto, sempre que possível, tenha caráter pessoal e 
leve em consideração a capacidade econômica do contribuinte.

6 - O Estudo da Teoria Geral da Constituição revela que a Constituição dos Estados Unidos se ocupa da de-
finição da estrutura do Estado, funcionamento e relação entre os Poderes, entre outros dispositivos. Por sua 
vez, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é detalhista e minuciosa. Ambas, entretanto, se 
submetem a processo mais dificultoso de emenda constitucional. Considerando a classificação das constitui-
ções e tomando-se como verdadeiras essas observações, sobre uma e outra Constituição, é possível afirmar que
a) a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é escrita, analítica e rígida, a dos Estados Unidos, 
rígida, sintética e negativa
b) a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é do tipo histórica, rígida, outorgada e a dos Esta-
dos Unidos rígida, sintética.
c) a Constituição dos Estados Unidos é do tipo consuetudinária, flexível e a da República Federativa do Brasil 
de 1988 é escrita, rígida e detalhista.
d) a Constituição dos Estados Unidos é analítica, rígida e a da República Federativa do Brasil de 1988 é histó-
rica e consuetudinária.
e) a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é democrática, promulgada e flexível, a dos Estados 
Unidos, rígida, sintética e democrática.

7 - O controle de constitucionalidade das leis é um dos mais importantes instrumentos da manutenção da 
supremacia da Constituição. Por essa razão é adotado, com algumas variações, pela grande maioria dos países 
democráticos. Com relação ao controle de constitucionalidade, pode-se afirmar que
a) o controle difuso caracteriza-se por possibilitar a um número amplo de interessados impugnar a constitu-
cionalidade de uma norma perante um único tribunal.
b) o controle abstrato permite que um grupo restrito de pessoas impugne uma determinada norma, desde que 
fundamentado em um caso concreto, perante qualquer tribunal.
c) o controle concentrado decorre de construção normativa de Hans Kelsen e a primeira Constituição a incor-
porá-lo foi a Constituição Alemã de 1919, também conhecida como Constituição de Weimar
d) o Brasil adota o controle difuso e o abstrato desde a Constituição Federal de 1891.
e) o controle difuso é fruto de construção jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados Unidos, embora 
alguns autores defendam que decisões anteriores já indicavam a possibilidade de o Judiciário declarar uma 
norma contrária à Constituição.
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8 - Assinale a opção correta.
a) O controle de constitucionalidade concentrado, abstrato, pode ser deflagrado mediante o ajuizamento de 
ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, o STJ ou qualquer um dos Tribunais de Justiça dos Estados
b) Comporta exceções a regra geral que na declaração judicial de inconstitucionalidade de um ato normativo 
a decisão tem efeito ex tunc.
c) A Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem legitimidade para ajuizar Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade
d) O controle difuso foi introduzido no Direito Constitucional brasileiro com a Constituição de 1988.
e) Nas decisões proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade, ao declarar a inconstitucionalidade de 
uma norma, o STF deve submeter sua decisão ao crivo do Senado Federal.

9 - Uma Assembleia Legislativa de um dos Estados da Federação brasileira acolheu proposta de um dos seus 
deputados e emendou a Constituição Estadual, estabelecendo que o governador do Estado, na hipótese de via-
gem ao exterior, necessitaria de autorização prévia do Legislativo estadual, sempre que esse deslocamento ao 
exterior ultrapassasse o prazo de 7 (sete) dias. Considerando o enunciado, assinale a opção correta.
a) A emenda implementada na Constituição estadual é constitucional sob qualquer ponto de vista, inclusive 
porque, dentro da autonomia legislativa do Estado, em alterar sua própria Constituição.
b) A emenda é constitucional no âmbito da autonomia estadual, entretanto, somente pode ser considerada efe-
tiva após a sanção do governador do Estado, considerando que sem ela o processo legislativo não se completa.
c) A emenda é inconstitucional porque a Proposta de Emenda não poderia ser de autoria do deputado, e sim 
do governador, na medida em que se trata de tema que diz respeito a essa autoridade.
d) A emenda é inconstitucional porque contraria o princípio da simetria constitucional, estabelecendo norma 
mais rígida do que aquela que a Constituição Federal estabelece para o Presidente da República, em casos de 
viagem ao exterior.
e) A emenda é inconstitucional porque viola uma cláusula pétrea comum às Constituições estaduais.

10 - O Supremo Tribunal Federal é a mais alta Corte de Justiça do país. Composta por 11 Ministros, tem sede 
em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Sobre o Supremo Tribunal Federal, é correto dizer que:
a) seus Ministros devem ser escolhidos entre brasileiros natos, com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada. A indicação cabe ao Presidente da República, que a submete à 
Câmara dos Deputados e em seguida ao Senado Federal.
b) como instância máxima do Judiciário brasileiro, somente tem competência originária.
c) seus Ministros gozam da garantia da vitaliciedade após dois anos no exercício do cargo.
d) compete-lhe processar e julgar, originariamente, os governadores de Estado nos casos de crime praticado 
após a posse.
e) pode acatar o pedido de abertura de ação penal contra parlamentar sem a necessidade de autorização prévia 
da Câmara ou Senado, bastando que posteriormente comunique a existência da ação à Casa respectiva a que 
pertencer o parlamentar.
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Gabaritos Comentados:

1 - Opção “B”. a)  Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
III - juntas comerciais; XV - proteção à infância e à juventude; c) Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre:  II - desapropriação; XI - trânsito e transporte;
d) Art. 25. § 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás ca-
nalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
e) Art. 21. Compete à União: XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito 
Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; 

2 - Opção “B”. CF/88, art 5º, XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.

3 - Opção “D”. O plebiscito é uma consulta prévia à população. Quando o objetivo da consulta popular é rati-
ficar ou rejeitar ato legislativo, ocorre o “referendo”.

4 - Opção “E”. a) competência da Câmara (art. 51, I); b) competência do Senado (art. 52, I); competência da 
Câmara (art. 51, II); competência do Congresso (art. 49, III).

5 - Opção “A”. O princípio da anterioridade tributária afirma que a leis tributárias novas que entram em vigên-
cia só produzirão efeitos no próximo exercício financeiro. O que foi definido na alternativa a) é o princípio da 
irretroatividade.

6 - Opção “A”. Quanto ao conteúdo: Formal, trata-se da norma escrita inserida no texto constitucional. Quanto 
à forma: Escrita, pois as regras estão codificadas em um único texto. Quanto à elaboração: Dogmática, pois 
incorpora os ideais vigentes no momento de sua elaboração e se apresenta com o caráter de certeza absoluta, 
tendo sua presunção de constitucional. Quanto à estabilidade: Rígida, porque para aconteçam alterações na 
CF é preciso um procedimento especial mais rigoroso do que o exigido para as normas infraconstitucionais. 
Quanto à origem: Promulgada, pois é elaborada por um órgãos constituintes compostos por representantes 
eleitos pelo povo. Quando à extensão: Analítica ou prolixa, pois dispõe sobre as mais diversas matérias no 
corpo da Constituição.

7 - Opção “E”. Na letra A, o erro é que, no controle difuso, qualquer juiz ou Tribunal é competente para apre-
ciar a constitucionalidade das leis. É típico do controle concentrado o exercício por Tribunal único [o STF é o 
guardião da CF; se o parâmetro é a Constituição do Estado, o guardião será o TJ local]. Na letra B, de fato, no 
controle abstrato, o número de legitimados é reduzido [ver art. 103 da CF]. O erro é que, no controle abstrato, a 
lei é avaliada unicamente em tese. Na letra C, o erro é bem sutil. Hans Kelsen é austríaco, daí decorre, inclusive, 
o nome do modelo concentrado. O controle abstrato, de jurisdição concentrada, foi incorporado na Constitui-
ção Austríaca [1920]. Ah! A Constituição Alemã é chamada, realmente, de Weimar, e é data de 1919. Na letra 
D, o controle difuso é de inspiração norte-americana, e, no Brasil, foi consagrado com a CF de 1891. O erro da 
questão é que o controle concentrado (via de ação) surgiu com a CF de 1946.

8 - Opção “B”. Referência legislativa: Lei 9.868, de 1999, art. 27. “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Su-
premo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração 
ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser 
fixado”. Na letra A, um dos mecanismos de controle abstrato de constitucionalidade é a Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI). A depender do parâmetro de controle, serão competentes o STF [CF, de 1988] ou os TJs 
Locais [Constituições Estaduais]. O STJ, na qualidade de Tribunal, pode apreciar a constitucionalidade das leis, 
porém diante de um caso concreto [difuso], observando-se, de regra, o princípio da Reserva de Plenário (art. 
97 da CF). Na letra C, o art. 103 da CF prevê, entre os legitimados, as Mesas das Casas Legislativas da União e 
dos Estados e DF. Não há, na CF, competência para as comissões ou membros do Legislativo [Senadores e De-
putados]. Na letra D, o controle difuso ou incidental, de inspiração norte-americana, surgiu na CF 1891. A aná-
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lise da constitucionalidade cinge-se aos casos concretos e os efeitos são restritos às partes. Na letra E, as ações 
abstratas (ADI, ADC, ADPF, por exemplo) detêm naturalmente efeitos erga omnes e vinculante. Portanto não 
se faz necessário o encaminhamento ao Senado Federal. O papel do Senado é circunscrito ao controle concreto 
[difuso] de constitucionalidade, pois, nesse caso, os efeitos não costumam ser erga omnes e vinculante.

9 - Opção “D”. Letra A - Observe-se o “sistema de freios e contrapesos” e da “simetria federativa”. Apesar de 
estar dentro da autonomia legislativa, o entendimento do STF foi que o prazo inferior a precisar de licença da 
assembleia não obedeceu ao princípio da simetria. Letra B - Emendas não necessitam de sanção do chefe do 
executivo. Letra C - Não há fundamento para isso. a proposta de emendas à constituição a iniciativa é sempre 
concorrente. Não há que se falar em iniciativa privativa do governador sobre determinada matéria. Letra D - O 
Supremo, no julgamento da ADI 738 entendeu que configuram inconstitucional a não observância do prazo 
de 15 dias para a necessidade de licença pela Assembleia Legislativa para que o governador ou vice venha a se 
ausentar do país, conforme a Constituição exige para o Presidente (art. 83). Letra E - Não se trata de cláusula 
pétrea.

10 - Opção “E”. Na letra A, temos que, no Brasil, todas as sabatinas são realizadas pelo Senado Federal. Portanto 
as escolhas do presidente da República não passam pela aprovação da Câmara dos Deputados. Vejamos: Art. 
101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trin-
ta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo 
único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Na letra B, as competências do STF são originá-
rias (como processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade) e recursais (ordinário e extraordinário). 
Na letra C, os cargos vitalícios são aqueles previstos na CF de 1988. De regra, a aquisição da vitaliciedade dá-se 
depois de dois anos. Após a aquisição da vitaliciedade, somente por meio de processo judicial com sentença 
transitada em julgado poderá ocorrer a perda do cargo pelo vitalício. Podem ser citados como exemplos de 
tais cargos: o dos Magistrados (art. 95, I, CF); o de membros do Ministério Público (art. 128, §5º, I, “a”, CF) 
e dos membros dos Tribunais de Contas (art. 73, §3º, CF). Há, no entanto, um detalhe quanto à aquisição da 
vitaliciedade, o qual foi, inclusive, objeto de questionamento pela ilustre banca. Os membros dos Tribunais de 
Contas adquirem automaticamente a vitaliciedade, não sendo necessário o curso de dois anos. Idêntico trata-
mento é conferido aos desembargadores (magistrados) que ingressaram pelo quinto constitucional (art. 94 da 
CF), e aos Ministros do STF. Daí a incorreção do quesito. Na letra D, temos que o julgamento dos chefes do 
Executivo segue um escalonamento, útil, sobretudo, para os próximos certames. O presidente da República é, 
pelos crimes comuns, julgado pelo STF; governadores, pelo STJ; e prefeitos, pelo TJ. Quanto à letra E, é sufi-
ciente a leitura do art. 53, §§ 1 e 3, da CF. Com a EC 35, de 2001, a CF foi alterada para afastar a necessidade de 
autorização prévia da Casa Legislativa para o STF processar o parlamentar.
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